
Zoetwate rzeel u i op m i ljoe n enjacht

DOOR FLEUR VAN DER LAAN

Terwijl ik op het vliegveld van Nice een rode koffer van de loopband aftrok, ging mijn

telefoon. 'Ben je geland? Fijn' klonk een Amerikaanse vrouwenstem. 'Met wie spreek
ik?l hijgde ik terwijl ik de loodzware koffer de zomerdag in sleepte. 'Miss Trylling,
hoofdstewardess. lk heh een taxi gebeld. Een blauwe Peugeot. Kun je onderweg naar
Cannes in Antibes bij twee winkels een pak uniformen halen? Hier zijn de adressen,
schrijf op!'
lk zette mijn koffer neer.'Miss Trylling, ik belje straks terug.' 'Ja, ja en kies voor jezelf

ook iets uit.'

Honderden taxi's passeerden mij. Na een
uur verscheen een kleine Afrikaanse jongen.

Hij was geen chauffeur, kende de weg niet,
maar reed voor 15 Euro naar het iacht. Bij de
poort van de haven in Cannes liet hij me
achter met mijn bagage en vijf tassen kle-
ding uit Antibes. Sjouwen deed hij niet voor
dat geld. Stuurman Somneas haalde me op
met de 'guest tender', (een luxe rubberboot
met ingebouwde dieselmotor) en via een
touwladder klom ik aan boord van de 'Tre-

mendous Treasure'. Dit witglimmende poly-
ester jacht had een lengte van 45 meter en
was van Australische makelii. Het hoofd- en
brugdek waren met teakhout belegd. Het
daarboven gelegen zonnedek had een gerib-
belde, plastic vloer. Hier stonden de jacuzi,

de tenders, de jetski's en een hydraulische
kraan. Vanaf het hoofddek leidde een trap
naar het zwemplatform achterop. Een laad-
klep gaf hiervandaan toegang tot de machi-
nekamer.
De elfkoppige bemanning kwam bijeen in de
smalle messroom voor het avondmaal. De
tafel bood plaats aan zeven personen, zodat
er in ploegen werd gedineerd. Op het aan-
recht stonden schalen met aardappelen,
groenten en vlees. 'Waar heb je koken
geleerd?' vroeg ik Bobby, de Canadese kok.
'Van mijn moeder. Ik experimenteer veel.'
'Dat is te zien.'
'Nee, voor de bemanning maak ik nooit iets
bijzonders. Ik ben hier tenslotte om de gas-
ten te verwennen.'

Verblijven
Naast de messroom bestond het beman-
ningsverblijf uit vier hutten en de wasserii.
Kapitein Patriek, een Zweed die een groot
deel van zijn leven gediend had bij de Stena- In de machinekamer.
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