Corona compliceert reizen van Nederlandse Tall Ships
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Bark Europa heeft Ushuaia in Argentinië verlaten en zeilt in één ruk naar Nederland toe. De
plannen voor een reis door de Pacific naar Chili, Paaseiland, Tahiti en Australië is helemaal
afgezegd en het schip hees op vrijdag 27 maart de zeilen om naar Nederland te komen. De
Europa heeft een internationale bemanning van 18 personen uit 12 verschillende landen.
Tien van hen komen uit Europa. Veel van hen waren eraan toe om afgelost te worden, maar
hen wordt geen rust gegund. Het schip zal ongeveer twee en een halve maand non stop
onderweg zijn om de 8.000 zeemijlen af te leggen. Zelfs voor de bark Europa, die heel wat
speciale reizen op haar naam heeft staan, zal dit een bijzondere tocht zijn.
De Eendracht voer met leerlingen van de zeevaartschool in Kazachstan. Ze zouden
meevaren van St Maarten naar de Azoren, maar ze konden vanwege de Corona geen vlucht
naar huis krijgen vanaf de Azoren. Nu varen ze mee naar Rotterdam. Vanaf Nederland is het
de bedoeling dat ze naar huis vliegen. Er was een nieuws item hierover op het landelijke
nieuws van Kazachstan, met oa een interview met de Dean van de zeevaartschool in
Kazachstan en de ambassadeur. De Eendracht maakt een korte tussenstop wegens harde
wind in Le Havre en gaat na bunkeren maandagmorgen 29 maart verder naar Rotterdam.
De logger Tecla kwam na een reis van 54 dagen vanuit Grytviken, South Georgia, in
Kaapstad, Zuid Afrika aan. Het schip mocht de haven niet in en kon voor anker gaan. Ze
arriveerden mét geldige vliegtickets voor gasten en bemanning, nog voordat de lockdown
van kracht was. Toch mocht niemand het land in of uit. Er was een onderhoudsperiode
gepland, maar dat lukt slechts beperkt. Ze liggen nu wel aan een kade, maar mogen het schip
niet verlaten. De plannen voor de nabije toekomst zijn nog niet duidelijk.
De driemast schoener Oosterschelde is op vrijdag 27 maart terug gekomen in Rotterdam.
Ze zouden aanwezig zijn bij het Franse evenement Escale à Sète in Frankrijk dat van 7 tot 13
april zou plaats vinden. Het zou daar samen met de Morgenster acte de présènce geven,
maar het evenement werd afgelast. De Oosterschelde wendde haar steven en zeilde naar
thuishaven Rotterdam. Tot 1 juni zijn alle reizen van de Oosterschelde geannuleerd.
De Morgenster lag al in de buurt van Seté, en is op dit moment met vijf man bemanning
onderweg naar Den Helder. Dinsdagmiddag 31 maart lagen ze aan de Zuid-Engelse kust
voor anker, tussen Falmouth en Plymouth. Eenmaal in Den Helder gaat de bemanning aan
het onderhoud. In de loop van woensdag 1 april zijn ze anker op gegaan en weer onderweg.
Andere Nederlandse zeeschepen zijn bezig om de Atlantische Oceaan over te steken. Zoals
de Wylde Swan, Thalassa en Twister.
Het zeilend vrachtschip Tres Hombres heeft op 20 maart Boca Chica in de Dominicaanse
republiek verlaten, onderweg naar Nederland. Volgeladen met koffie, thee en rum, met als
volgende stop Nederland. Geen tussenstop op de Azoren, er is voldoende voorraad aan
boord om in één keer door te zeilen.
De schoener Noorderlicht vaart gewoonlijk rond Spitsbergen, maar heeft ook de moeilijke
beslissing genomen om naar Nederland terug te komen. Zij zijn zonder gasten vandaag 27
maart vertrokken vanuit Tromsø in Noorwegen. Op 1 april was hij net iets zuidelijk van
Bergen.
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