
Op de Mobilae naar Thailand   

 
We realiseren ons dat bovengenoemde titel wat pretentieus klinkt maar toch is dat wat we willen doen. 
Uiteindelijk... Want we beginnen ‘gewoon’ in Lissabon. Maar laat ik bij het begin beginnen. In 2010 waren wij weer 
in ons geliefde Thailand. Over het avontuur dat wij daar beleefden aan boord van een Nederlands charterzeiljacht 
vertellen wij in een volgend Y Journaal. Toch deed deze ervaring onze liefde voor de Thaise wateren er niet 
minder op worden. De adembenemende schoonheid liet ons maar niet los en wij besloten het land ooit op eigen 
kiel te gaan verkennen. Wij gingen onderzoeken op wat voor type zeilschip wij ons willen richten voor onze grote 
reis. Mijn gevoel van veiligheid op een boot had door bovengenoemd verhaal toch wel een deukje opgelopen. En 
al pratend en boten kijkend stelde ik op een gegeven moment voor om misschien ook eens te kijken naar een 
catamaran. Dat zou het begin worden van een flinke zoektocht want het idee ging ons meer en meer aanstaan, 
maar…… we hadden geen bal verstand van catamarans en de merken zeggen ons helemaal niks. Via internet 
leerden we meer en meer en we gingen er zelfs enkele bekijken die in Nederland te koop lagen. Zo werd ons toch 
wel steeds duidelijker wat we nou eigenlijk wel of juist niet wilden. Toen was de natte HISWA er en er zouden 
enkele cats liggen. We bezochten bewust eerst de monohulls die we toch graag wilden zien en eindigden de dag 
met het bezoek aan een catamaran type Lagoon 400. 

 

We raakten in een enthousiast gesprek met de eigenaar, die de overstap van monohull naar multihull de beste 
stap ooit noemde. Hij merkte dat we serieus geïnteresseerd waren en bood ons aan om na de HISWA een 
middag mee te zeilen op zijn schip. Dat lieten we ons geen twee keer zeggen en zo zeilden we twee weken erna 
voor het eerst van ons leven op een catamaran. De Lagoon bevalt ons qua indeling erg en ook de 
veiligheidsaspecten van dit schip spraken ons zeer aan. De middag zeilen is wennen, heel anders zeilen maar 
toch erg goed bevallen. We namen de eigenaar en zijn vrouw als dank mee uit eten en zo werd ook de avond 
dusdanig gezellig dat we bij het uit elkaar gaan werden uitgenodigd om eens een heel weekend op te stappen. En 
ook dat lieten we ons geen twee keer zeggen. 

Toen we een weekend meezeilden was het winters koud. Eind november en er stond behoorlijk wat wind. 
Variërend van 4 Bft tot 6 Bft, uitschieters naar 7 Bft. De Lagoon is een snelle jongen en als het buiten erg koud 
werd, zeilden we gewoon binnen zittend als de zeilen goed stonden! Je hebt immers zicht rondom vanuit de 



riante kajuit. In Medemblik lijken we bijna de enige passanten in deze barre kou. Het afmeren gaat fantastisch; 
dankzij het feit dat een catamaran twee motoren heeft, is deze perfect te manoeuvreren! 

 

Wij waren inmiddels wel overtuigd van het feit dat ook wij zouden gaan overstappen op een catamaran om 
daarmee onze droomreis te realiseren. We bekeken een stuk of vijf soorten Catamarans maar de Lagoon won het 
steeds. We boekten op weer een ander merk catamaran een week als opstappers, samen met vijf andere gasten. 
We willen ook ervaren hoe het is om te charteren. Die week zeilen we dus met allemaal onervaren particulieren in 
de Algarve op een catamaran met schipper. Wij zijn de enige zeilers, dus we kunnen ons uitleven en zeilen 
zoveel we willen. En hoewel dat type catamaran ook weer niet onze keuze zou zijn, kunnen we het zeilen zelf 
mooi verder uitproberen. Aan het eind van die week weten we dat de Lagoon nog steeds onze favoriet is én dat 
commercieel charteren niks voor ons is. Opstappers die niks van zeilen weten blijken ook geen idee te hebben 
van de waarde die zo’n boot vertegenwoordigt en bijna elke dag is er wel iets te repareren door de schipper. 

We besluiten dus definitief op zoek te gaan naar een Lagoon. In de tweede week Algarve hadden we een 
appartementje gehuurd en die week wilden we gebruiken om veel te koop liggende Lagoons te gaan bekijken. De 
Lagoon 400, waar we op het IJsselmeer op gezeild hadden,is een prachtig type maar nog maar kort op de markt. 
Geen betaalbare occasions dus. De oudere types die we bekeken waren allemaal wat groter en eigenlijk was dat 
ook niet helemaal wat we zochten. We kwamen er niet erg uit en besloten het enige type Lagoon dat we nog niet 
gezien hadden, op te zoeken. Toen we bij een scheepsmakelaar navraag deden naar de Lagoon 380, wist hij dat 
een bevriende Lagoon-dealer in Lissabon zijn Lagoon 380 demoschip ging verkopen. Na een telefoontje bleek die 
Lagoon in de Algarve te zeilen, een half uurtje rijden van ons verwijderd. Toeval bestaat niet, dus de volgende 
dag gingen we er met de makelaar naar toe. We stapten op de boot en eigenlijk overviel ons allebei direct een 
gevoel van: dít is 'm. En zo werden we twee maanden later de trotse eigenaren van een mooie jonge Lagoon 380. 
Het enige nadeel van de 380 is de ronde zithoek in de kajuit. Niet mijn favoriet maar ach….. we gaan in warme 
oorden zeilen en zullen meer buiten dan binnen leven. En laat de zithoek buiten nou gewoon U-vormig zijn. 
Helemaal goed. 

Onze Lagoon 380, inmiddels “Mobilae” gedoopt, lag nog steeds in Lissabon en werd in de afgelopen 
wintermaanden klaargemaakt voor lang verblijf aan boord. Zonnepanelen boven de (nieuwe) dinghy, een 
windgenerator (wel een gekke, want de rechte paal bleek een sta in de weg voor de giek bij een voordewindse 
koers, dus is er een ‘haakse bocht’ in gelast) en op beide motoren staat een grotere dynamo. 

En op het moment van schrijven zeilen we sinds 6 weken op onze heerlijke catamaran Mobilae. We zijn nog in de 
Algarve en benutten deze periode vooral om de boot zoveel mogelijk door en door te leren kennen. We zeilen er 
veel mee; de Algarve is een mooie proeftuin want de dagen starten hier veelal windstil maar eindigen bijna 
dagelijks met 6 of 7Bft. We kunnen dus mooi het reven, het gennakerzeilen, het overstag gaan etc. oefenen en 



oefenen en oefenen. Windgenerator en zonnepanelen functioneren fantastisch! Stroom is geen enkel probleem! 
En met de 600 liter water in de tanks kunnen we ruim twee weken vooruit als we niet te ruig gebruiken. Verder 
zijn we inmiddels aardig gewend aan het niet meer onder helling zeilen. We stouwen niet meer en bereiden geen 
etenswaren voor. Die maken we gewoon als we trek hebben. We slapen heerlijk in ons riante bed met raam direct 
naast het hoofdkussen en het is een luxe om te mogen douchen in onze douche’zaal’. Groter dan thuis…! We 
ankeren bijna uitsluitend achter ons 25kg Rocna-anker, behalve als we in een haven moeten zijn om één van de 
kinderziektes te laten verhelpen. 

Zo staat er dagelijks na het zeilen wat water in beide bilges en aangezien dat zout water is, willen we dat absoluut 
laten verhelpen. Ook hadden we veelvuldig ‘ruzie’ met de apparatuur maar daarbij krijgen we gelukkig 
deskundige hulp van een ‘bijter’ die het niet op zich laat zitten dat de apparatuur niet precies werkt zoals het zou 
moeten. We scharen dit gemakshalve maar onder aanloopkosten….. 

 

Hierna willen we de komende wintermaanden waarschijnlijk bij de Canarische Eilanden doorbrengen, het leventje 
in warme temperaturen bevalt ons goed! Volgend voorjaar willen we dan door naar de Middellandse Zee, waar 
we de meeste tijd vermoedelijk door zullen gaan brengen in Griekenland en Turkije. En als we het gevoel hebben 
dat we ‘het daar wel zo’n beetje gezien hebben’ willen we de boot vanuit Turkije op transport laten zetten; door de 
Rode Zee en langs de piratengebieden en weer laten lossen op veilig vaarwater. Daar vandaan willen we dan 
naar Thailand zeilen. Of dat onze eindbestemming zal worden? 

Degenen die ons blog op www.mobilae.waarbenjij.nu lezen, kunnen het u vast vertellen over een aantal jaren….. 
We hopen links of rechts nog wel een Y-lid tegen te komen…. Wie weet. 

Hartelijke zeilersgroet, 
Maarten en Marjolein van Wamelen, 
SY Mobilae 

(Red.: Recente verhalen van Maarten en Marjolein van Wamelen vindt u op www.mobilae.waarbenjij.nu) 
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