Els leed schipbreuk tijdens vakantie
‘IK ZAG ALLEEN
MAAR ZWART
WATER OM ME HEEN
EN DACHT: IK GA
VERDRINKEN’
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REAL LIFE

Flores leek me de perfecte afsluiting
van mijn reis. Ik boekte een standaardtrip
bij een lokaal toeristenbureau. Zee,
zeilen, duiken en een paar dagen met een
groep nieuwe mensen optrekken: ik had
er zin in.”

Met een boottocht wilde
Els Visser (29) een mooie
tijd in Indonesië afsluiten.
Het liep anders: de boot
zonk, midden op de oceaan.
‘Het dreigende gevaar was
voelbaar: iedereen staarde
doodstil voor zich uit.’
TEKST KIM VAN DER MEULEN

“IK GENOOT VOLOP van Bali. Het was

de zomer van 2014 en ik was klaar met
een coschap bij een ziekenhuis in Denpasar, de hoofdstad van het eiland. Ik had
mezelf aansluitend een maand gegeven
om te backpacken voordat ik aan mijn
laatste jaar geneeskunde zou beginnen. Ik
maakte lange wandelingen, zag prachtige
plekken en haalde mijn duikbrevet. Een
vierdaagse boottocht van Lombok naar

STILSTAND
“De boot was superbasic: een eenvoudig,
houten ding, een meter of twintig lang,
met op het bovendek matrassen voor de
vijftien passagiers. De vijf bemanningsleden hadden een slaapplek op het benedendek. Ach, luxe verwachtte ik ook niet,
en met mijn reisgezelschap – een paar
leeftijdsgenoten en wat oudere stellen –
kon ik er vast een leuke tijd van maken.
De sfeer en het weer waren goed en de
omgeving was prachtig. Het enige
mindere was dat ik ’s avonds vaak zeeziek
werd. Die eerste avond besloot ik daarom
vroeg naar mijn matras te gaan en een
beetje te lezen. Daar zat ik nog geen halfuur toen ik een keiharde knal hoorde. De
boot kwam stil te liggen. Ik schrok me
kapot. Mijn medepassagiers en ik keken
uit het raam. In het donker zagen we duidelijk dat het water maar een meter hoog
stond: we waren op een koraalrif gevaren.
Bizar. We zaten midden op de oceaan,
hoe kon dat water hier zo laag staan?
Kende de kapitein de vaarroutes niet? Ik
kreeg er Titanic-achtige beelden bij.
Sommige passagiers stuurden grappige
berichtjes naar het thuisfront en volgens
onze gids was er niks aan de hand, maar
ik vertrouwde het niet. Net als Gaylene,
een Nieuw-Zeelandse vrouw. Zij vroeg
onze gids of de boot wel navigatieapparatuur had, en waar de reddingsboot was.
Ze vond in een kist reddingsvesten en gaf
er een aan mij. De boot bleek geen schade
te hebben en we konden verder varen,
maar die nacht sliep ik heel onrustig. Met
het reddingsvest naast mijn kussen. De
volgende dag zouden we wat eilandjes
bezoeken en snorkelen, maar ik was er
helaas te misselijk voor. Misschien moest
ik maar accepteren dat zulke boottochten
niks voor mij zijn, dacht ik. Het avondeten sloeg ik over om wat slaap te pakken
– we zouden vanaf nu toch achttien uur
aan één stuk doorvaren. Ik viel in slaap,
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‘De boot was
superbasic, maar
luxe verwachtte ik
ook niet’

We konden alleen maar afwachten
hoelang de boot het zou volhouden tot
we in het water zouden belanden.”

maar schrok al snel wakker. Het was nog
maar een uur of tien ’s avonds en de zee
was ruig en onstuimig, de golven waren
hoog en we klapten op het water alsof we
in een speedboot zaten. Ik voelde me heel
onveilig. ‘Is dit normaal?’ vroeg ik aan
Jorge, een Spaanse passagier die naast me
lag. Hij stelde me gerust: ‘We varen op
open zee, probeer maar te slapen.’ Opeens
knalde er een plastic raampje uit. Nu was
ik echt bang. Ik trok mijn reddingsvest
aan en kroop in Jorges armen. Zo voelde
ik me even veilig.
Een uur later gingen we ineens veel langzamer varen. Eindelijk, dacht ik. Tot de
motoren kort daarna uitvielen. Het was
doodstil. Wat was dit? Onze gids kwam
het trappetje naar boven opgerend. ‘Iedereen wakker worden!’ riep hij. ‘Trek je reddingsvest aan, er zit een gat in de boot,
we maken water.’ Mijn god, we waren aan
het zinken. We grepen allemaal naar
onze mobieltjes om noodnummers te
bellen, maar niemand had bereik. Ik
vloog naar het benedendek en vroeg onze
gids alarm te slaan, maar helaas: er was
geen bootradio, geen bereik, niks.
Dit is het dan, dacht ik. Het is pikkedonker, niemand weet dat we hier aan het
zinken zijn. Het gat zat linksvoor, op de
plek waar we het koraalrif hadden
geraakt. Er kwam al zo veel water binnen
dat het voor de bemanningsleden te
gevaarlijk was om te hozen.
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NACHT OP ZEE
“Ik stond in een overlevingsmodus: wat
kon ik doen om het zo lang mogelijk in
zee vol te houden? Ik liep naar mijn
slaapplek, pakte een warm vest uit mijn
backpack en stopte de memorycard van
mijn camera, mijn telefoon en mijn paspoort in mijn money belt – dan zouden
me in elk geval makkelijker kunnen
identificeren als ze mijn lichaam zouden
vinden. Ik dacht aan mijn ouders, die
altijd voor me klaarstaan, en de pijn die
zij straks zouden voelen als ik er niet
meer was. Nu raakt die gedachte me,
maar op dat moment voelde ik er weinig
bij – mijn emoties waren geblokkeerd.
Ik dronk een flesje water leeg om goed
gehydrateerd te zijn en gooide mijn backpack de zee in; daar had ik toch niks
meer aan. We hebben nog één uur op de
boot gezeten, denk ik. Het dreigende
gevaar was voelbaar: iedereen staarde

‘WAARSCHIJNLIJK
ZWOMMEN WE ONZE DOOD
TEGEMOET, MAAR
ALLES WAS BETER DAN
LIJDZAAM WACHTEN’

‘DIT WAS
HET DAN,
DACHT IK
TOEN DE
BOOT WATER
MAAKTE’

doodstil voor zich uit op bankjes op het
benedendek. Het dek was spekglad van
water en dieselolie, en het was ijskoud.
Plotseling sloeg een gigantische vloedgolf
ons met enorme kracht van boord. Ik
werd naar beneden gezogen en zag alleen
maar zwart water om me heen. Ik ga
verdrinken, dacht ik. Maar ineens kwam
ik boven, waarschijnlijk dankzij mijn
reddingsvest, precies naast het enige
reddingsbootje. Medepassagiers trokken
me het bootje in en begonnen koppen te
tellen. Iedereen was er. Nu moesten we de
nacht op zee zien te overleven. In het
bootje pasten net zeven mensen, vijf
anderen konden zich daaraan vasthouden
vanuit het water. Acht mensen hielden
zich staande op het houten balkon van
het langzaam zinkende wrak, dat nog
boven water uitstak. We wisselden die
nacht regelmatig van positie, zodat iedereen het zo lang mogelijk kon volhouden.

was zinloos. De kans dat er een boot
voorbij zou komen was klein, want ik had
op de andere dagen geen boten gezien. En
wie zou ons, een paar stipjes in een oneindige oceaan, zien? Ik vroeg de groep wie
ermee wilde zwemmen naar het eiland,
maar de meesten wilden bij elkaar
blijven, bij het wrak. Het was te ver, te
gevaarlijk en er waren vast haaien, zeiden
ze. Maar de boot begon steeds verder uit
elkaar te vallen. Straks zouden we echt
aan de zee zijn overgeleverd, want we
pasten niet allemaal in de kleine reddingsboot. Na een uur besloot ik het erop
te wagen – als ik voor het donker wilde
aankomen op dat eiland, moest ik nu
gaan. Gaylene, een Franse jongen en twee
Duitse meisjes gingen mee. Waarschijnlijk zwommen we onze dood tegemoet,
Golven spoelden over me heen of spatten maar alles was beter dan lijdzaam
wachten. Gaylene en ik zwommen sneller
tegen me aan, welke positie ik ook had.
dan de rest, die we uit het zicht verloren.
Ik had het zo koud. We praatten met
Ik dacht er weinig over na: we moesten
elkaar en hadden het steeds over
hetzelfde: komt er redding, gaan we morgen- meters maken. Gaylene, bij wie ik al
meteen een goed gevoel had gehad,
ochtend boten zien, hoelang kunnen we
was even vastberaden. Ondanks de flinke
dit volhouden? Doodvermoeiend, want
antwoorden hadden we niet. Ik voelde me deining lukte het ons om bij elkaar te
blijven. We zwommen in stilte, om
machteloos.”
energie te sparen, en sparden alleen af en
toe of we nog de goede kant op gingen.
METERS MAKEN
De eerste uren leek het eiland niet dich“Na een eindeloze nacht in de oceaan
werd het eindelijk licht. Ik was opgelucht: terbij te komen, maar toen zagen we dat
dit hadden we overleefd. Ik had verwacht we in de goede richting gingen. Dat gaf
hoop. Misschien zouden we het zelfs
één grote bak water om me heen te zien,
maar in de verte waren de contouren van halen voor zonsondergang en konden we
ons opwarmen aan de laatste zonneeen bergachtig eiland zichtbaar. Land!
stralen. Mijn lichaam was zo vol van
Meteen kreeg ik hoop; misschien zou ik
dit toch overleven. Volgens de kapitein
was het een onbewoond, vulkanisch
eiland, maar ik dacht alleen maar: ik
moet daarheen. Nog een nacht wachten
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adrenaline dat ik niet moe was en geen
pijn voelde. Ik was alleen gefocust op
mijn doel. Een doel dat we na zo’n acht
lange uren zwemmen bereikten – we
zwommen weg in de vroege ochtend en
kwamen vlak voor zonsondergang aan.
Met onze laatste krachten zwommen we
tegen de stroming in en zetten we voet op
vaste grond. Die eerste stap zal ik nooit
vergeten. We hadden het gehaald, we
waren er nog! Blij, opgelucht en ineens
bewust van mijn verzuurde benen
omhelsde ik Gaylene. Zij was praktisch:
we moesten eten en drinken zoeken. Ik
schoot weer in survival mode. We vonden
een oppervlakkig plasje water, waar we
op goed geluk toch maar van dronken, en
droogden onze kleren in de zon. Toen het
begon te schemeren en het rotsachtige
terrein moeilijk te bewandelen werd,
besloten we een slaapplek te zoeken. In
een kuil vielen we tegen elkaar aan in
slaap. Ik was doodmoe, maar had het
niet meer koud. Hoe onwerkelijk de
situatie ook was, het was vredig op een
of andere manier.”
EEN SCHIP!
“Toen ik wakker werd, voelde ik aan mijn
hele lichaam hoe loodzwaar de zwemtocht was geweest: iedere stap deed pijn
en mijn gezicht zat vol brandblaren. We
moesten uit de zon blijven vandaag, en
water zoeken. Anders zouden we het niet
redden. Daar waren we net mee begonnen toen ineens een groot passagiersschip
opdook, een paar honderd meter bij de
kust vandaan. We zwaaiden en sprongen,
maar hij voer voorbij. Gek genoeg was ik
daar best gelaten over; ik voelde me leeg.
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‘HET VOELDE
ALSOF IK ER
EIGENLIJK
NIET MEER
HOORDE
TE ZIJN’
Ergens verwachtte ik niet dat we nu al
gered zouden worden. Niemand was naar
ons op zoek. Maar later die ochtend, toen
Gaylene en ik apart van elkaar water
zochten, zag ik het schip ineens weer.
Ditmaal koerste hij recht op me af. Ik
begon als een gek te zwaaien en te
schreeuwen. Er kwam een klein motorbootje los van het jacht, dat naar me toe
voer. Ze hadden me gezien! Ineens schoot
ik vol. De laatste tien meter ben ik de
branding in gerend, naar het bootje toe.
Ik omhelsde de man die erin zat en lachte
en huilde tegelijk: ‘Je hebt ons gered!’ Hij

had Gaylene, iets verderop, ook al gezien.
Hij voer ons naar het grote schip toe en
toen we aan boord van het schip kwamen,
zagen we de andere drie zwemmers uit
ons groepje tot mijn blijdschap ook. Zonder dat Gaylene en ik het wisten, bleken
zij de andere kant van het eiland te hebben bereikt. We vielen elkaar in de armen
– we hadden het gewoon gered! Later die
middag werden de meeste anderen die op
ons gezonken schip zaten ook opgepikt.
Sommigen waren bij het wrak gebleven,
anderen waren ook gaan zwemmen en
waren gevonden door een lokaal vissersbootje. Alleen Jorge en de vriend met wie
hij reisde zijn nooit teruggevonden. Ze
zijn waarschijnlijk te laat op de dag gaan
zwemmen en hadden niet het geluk dat
ik had. Al ben je olympisch kampioen; je
bent volledig afhankelijk van de zee.”
FINISH
“Na onze redding wilde ik zo snel mogelijk terug naar Nederland en het normale
leven oppakken. De blaren in mijn
gezicht waren gaan ontsteken en deden
pijn – gelukkig heb ik er geen littekens
aan overgehouden – maar verder was ik
vooral heel moe. Bij mijn ouders thuis
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Els werd na het ongeluk
professioneel triatleet.

focussen op racen, en ik krijg altijd
lichamelijke ongemakken. Maar de
voldoening als ik over de finish kom, is
groot. Soms denk ik weleens dat ik het
gevoel dat ik destijds heb ervaren hiermee
probeer terug te halen. De gedachte aan
wat ik in Indonesië heb moeten doorstaan,
overvalt me soms. En elk jaar op
16 augustus, de dag waarop de boot zonk,
sta ik stil bij wat er is gebeurd en bij de
jongens die het niet meer kunnen navertellen. Dat maakt me telkens weer emotioneel, maar ik denk ook altijd: ik ben er
nog. Daar ben ik heel dankbaar voor. De
gebeurtenis heeft de manier waarop ik in
het leven sta veranderd. Mijn focus lag
altijd op de lange termijn: over tien jaar
wilde ik chirurg zijn. Nu volg ik mijn
gevoel en grijp ik elke kans die voorbijkomt. Natuurlijk heb ik toekomstdromen
– ik wil me nog verder ontwikkelen in de
sport en ik zou graag ooit een gezin willen
stichten – maar ik leef met de dag. Met
mijn verhaal hoop ik anderen te inspireren
ook hun eigen pad te volgen. Durf weg te
zwemmen bij de groep. Het kan je wereld
mooier maken.”

‘MIJN FOCUS
LAG ALTIJD
OP DE LANGE
TERMIJN, NU
VOLG IK MIJN
GEVOEL EN
GRIJP IK
ELKE KANS’

Els Visser schreef een
boek over haar bizarre
ongeluk. In Geen Zee te
Hoog (€20, Uitgeverij
Boekerij) vertelt ze hoe
ze de schipbreuk overleefde, het roer omgooide en triatleet werd.

FOTOGRAFIE ISTOCK, PRIVÉBEELD

rustte ik uit, en een week later zat ik
alweer in de studiebanken. Colleges
volgde ik op de automatische piloot. Ik
functioneerde, maar het voelde alsof ik er
eigenlijk niet meer hoorde te zijn. Ik sliep
slecht, was vaak bang en had huilbuien.
Gelukkig kon ik terugvallen op veel lieve
vrienden en familie, en na een paar weken
begon mijn eind-coschap, waar ik me vol
op stortte ter afleiding. Ook ontdekte ik
dat hardlopen me goeddeed: naar buiten
gaan, de natuur in, en nergens aan denken. Ik bleek er goed in te zijn en ging
steeds een stap verder, van marathons tot
triatlons. Na een paar maanden besloot ik
mijn hart te volgen: ik werd professioneel
triatleet. Een puur intuïtieve beslissing –
ik wist dat ik spijt zou krijgen als ik
het niet zou proberen. Mentaal is het
superzwaar, negen uur lang alleen maar
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