TRAVEL
De Star Clipper in
Phang Nga Bay.

ZEILEN
in
ZUID-THAILAND
Bij een paradijselijke reis denk je al snel aan parelwitte stranden,
turquoise water en weelderig koraal. Tijdens onze tocht met
het klassieke zeiljacht Star Clipper door de Andamanse Zee
worden al deze clichés beantwoord. Een onvergetelijke trip.
TEKST HARMKE KRAAK
FOTOGRAFIE ESTHER QUELLE
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D

e taxichauffeur grijnst van oor tot
oor als hij hoort dat we in het Amari
in Patong Beach slapen: ‘Nice hotel!’
We zijn zojuist geland op het Thaise
eiland Phuket na een businessclassvlucht met Qatar Airways. Het is
een relaxed begin van de reis: de stoelen kunnen plat
en hebben zelfs een massagestand! Patong Beach
op Phuket is het startpunt van onze zeilcruise.
De levendige baai is een aaneenschakeling van bars,
restaurants en massagesalons. Het Amari ligt op een
bosrijke heuvel en is juist een oase van rust. Onze
suites bevinden zich naast het C
 lubhouse, waar we de
volgende dag ontbijten. Rode parasols bij de infinity
pool bieden een vrolijke aanblik. Verderop in de
Andaman Sea ligt de Star Clipper
voor anker, het zeilschip waarmee
we deze week diverse eilanden in
Thailand en Maleisië gaan
ontdekken.

MATROZEN
HIJSEN
DE ZEILEN
IN TOP

Slingerende aapjes

We genieten ’s ochtends nog van
de spa van het hotel, voordat we
tegen het eind van de middag op
het tenderbootje stappen dat ons van de pier naar het
zeilschip vaart. De Star Clipper is een prachtig schip
vol glimmend hout. In de stijlvolle eetzaal van dit
klassieke tall ship wordt een welkomstdiner geserveerd. Vervolgens begeven wij ons samen met
de andere passagiers (128 in totaal) naar het
Sun Deck, waar matrozen de zeilen in de top hijsen.
Op de klanken van Conquest of paradise van Vangelis
zeilen we weg over de Andaman Sea.
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We zetten koers naar Ko Butang, een Thais eilandje voor de
Maleisische kust. Bij de Tropical Bar op het Main Deck barst nu
de gezelligheid los. De bartenders maken overuren en er wordt
gedronken, gelachen en gedanst.
De volgende morgen wrijf ik mijn slaapogen uit. Ik ben te laat
voor de ochtendgym... Dus stuif ik meteen door naar het
ontbijtbuffet. Wow, de obers weten na dag één al hoe ik mijn
koffie drink! Rond het middaguur naderen we Ko Butang. Het
ongerepte eilandje heeft mooie zandstranden, dichtbegroeide
rotsen en het water is er glashelder. Tussen de bomen slingeren
aapjes die azen op alles wat eetbaar is. Met de jongens van het
sportteam kunnen we hier kajakken, laserzeilen en stand-up
peddelen. Terug op de Star Clipper staan er lekkere hapjes klaar
en speelt huispianist Jerby bekende hits. Cruisemanager Peter
vertelt over de geschiedenis van de archipel. Op de deurmat van
alle hutten ligt een uitnodiging voor een cocktailparty met
de kapitein.

Rockefeller van Azië

Vandaag meert de Star Clipper aan op het Maleisische eiland
Penang, in de haven van George Town. Toen ontdekkings
reiziger Francis Light in 1786 Penang bezette en hier in het
huidige George Town aan land ging, trof hij alleen dicht
oerwoud aan. Inmiddels is George Town na Kuala Lumpur de
grootste stad van Maleisië. Vanaf het schip lopen
we direct de Esplanade op die naar het historische
hart voert vol tempels en koloniale architectuur.
George Town is een eclectische mix van Europese,
Chinese, Indiase en Maleisische bouwstijlen.
We bezoeken de boeddhistische Hainan-tempel
en een rijkversierde hindoetempel. Ook nemen
we een kijkje bij het h
 istorische Eastern &
Oriental. Dit hotel ademt stijl en heeft prachtige
boetiekjes binnen de witte muren. Verder krijgen
we een rondleiding door The Blue Mansion.
Deze waanzinnige blauwe villa van de Chinese
zakenman Cheong Fatt Tze (1840-1916) ligt verstopt achter afgebladderde muren. Voor de deur
staan betjaks: fietstaxi’s. Cheong Fatt Tze was van
eenvoudige afkomst, maar wist zich op te werken
tot de ‘Rockefeller van Azië’. Hier op Penang
liet hij zijn droomhuis bouwen in de kleur
indigo. Na zijn dood raakte het huis in verval
maar in de jaren 90 werd de villa teruggebracht
in z’n originele staat. The Blue Mansion is
inmiddels Unesco-werelderfgoed.
Aan het eind van de dag lopen we terug naar het
schip. Ober H
 ermann uit Jakarta vraagt zoals
elke avond met wie we willen dineren. Ditmaal
schuiven we aan bij een echtpaar uit Florida.
Zij is stewardess en vliegt vaak op Amsterdam.
Small world...
Er waait een zacht briesje op het zonnedek als we
in de ochtend Ko Adang bereiken. De zeilen
worden gestreken en we gaan voor anker.
Het eiland behoort bij Tarutao National Park,
het eerste nationale marinepark van Thailand.

13 2 | E L E G A N C E 2018

Smaragdgroene
doorgang tussen de
rotsen in Phang Nga Bay.
De pier van resort
Amari Phuket in
Patong Beach.

WE SPOTTEN
KLEURIG
GESTREEPTE
VISJES

De eilandjes van deze archipel zijn alleen met
kleine schepen bereikbaar en dat maakt ze zo
exclusief. Ko Adang is heuvelachtig en overwoekerd door de jungle. Strandjes en rotsblokken
wisselen elkaar af. De zee is bijna smaragdgroen
en er zwemmen scholen kleine groene visjes
voor de kust. Al snorkelend zien we kleurig
gestreepte angel fish en stuiten we op weelderig
koraal. De crew van de Star Clipper bereidt intussen een barbecue voor op het stand. Behalve de Star Clipper liggen er
alleen wat sierlijke houten sloepjes aangemeerd. We eten in
de schaduw van enkele palmbomen. Terwijl fotograaf Esther
en ik van de versbereide broodjes hamburger genieten, knopen
Anna uit Mallorca en haar man uit Delhi een praatje aan.
De zeilreis is hun honeymoon! Een romantischer bestemming
dan het ongerepte Zuid-Thailand hadden ze niet kunnen
kiezen! Na de lunch zijn Esther en ik in voor wat sportieve
actie. Thore, de blonde Zweed uit het sportteam, leert me
American football. ‘Very talented’, zegt hij als ik een paar
strakke passes geef. Esther gaat met sportinstructeur Otto
mee waterskiën. Ze weet zich goed staande te houden en dus
krijgt ook zij complimenten: ‘Very talented’. Bij zonsondergang varen we naar onze volgende bestemming.

Rotsformaties op
eilandje Ko Adang.
Genieten bij resort
Anantara Mai Khao
op Phuket.

Yoga op het strand

Vroeg in de ochtend arriveren we op Ko Rok Noi. Was het
eilandje Ko Adang al bijzonder, Ko Rok Noi overtreft alles.
Het water is geheel turquoise van kleur en glashelder. Het
parelwitte zand voelt als verende kussentjes onder je blote
voeten en het is hier heerlijk zwemmen in de baai. Ook doen
we mee aan de yogasessie op het strand van lerares Christel:
in de o
 chtendzon voeren we cobra’s, downward facing dogs en
happy baby-poses uit... De baai zelf is kalm, de zee eromheen
berucht. Veel vissers lieten er het leven. Aan land groeien
wilde rubberbomen en allerlei tropisch fruit zoals jackfruit,
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Baai bij de
Similan Islands.

snijden’. Aan de voorkant van hun bootjes bevindt zich juist alle
geluk en voorspoed. Daar hangen de Thai dan ook bloemenslingers op. Alle zeilen van de Star Clipper gaan vandaag in top
en we krijgen de gelegenheid vanaf de tenders foto’s te maken
van het schip in volle glorie. Tevens varen we door spectaculaire grotten vol stalactieten en stalagmieten. D
 e Star Clipper
gaat vandaag voor anker bij Ko Hong in Phang Nga Bay. Wij
hebben ons aangemeld voor een excursie: per speedboot
doorkruisen we de baai waarna we koers zetten naar het minuscule Khao Phing Kan alias James Bond Island. Hier werd de
Bond-film The man with the golden gun (1974) opgenomen.
Daarna volgt een bezoek aan een vissersdorp op palen. Visnetten
liggen in het water voor de huisjes met kleurige daken.
Het dorp telt 250 huizen en ruim 1000 inwoners. Die komen
oorspronkelijk uit Java, Indonesië. We maken een wandeling
door het dorp dat één grote soek blijkt te zijn. Er wapperen
Thaise vlaggen in de kleuren wit, rood en blauw en er hangt
een portret van wijlen koning Bhumibol. De geliefde vorst
werd opgevolgd door zijn zoon Rama X. We lunchen in het
dorp bij restaurant Sunny Seafood. Tot slot staat een tocht met
de speedboot door grotten en langs mangroves op het programma. Terug op de Star Clipper worden we verrast met een
optreden van Thaise dansers.
mango, papaja en guave. In de schaduw
van de banyan trees vlij ik me neer op een
rots om te schrijven. Achter me bevindt
zich de dichte jungle. De zon begint me
ondanks alle voorzorgsmaatregelen snel te
kleuren. Dus loop ik van mijn stille plekje
op de rots terug naar het schip. Geen
slechte beslissing, want daar staat
inmiddels een Italiaans lunchbuffet
klaar! Later op de middag kunnen
passagiers mastklimmen. Vanavond
is ook het captain’s dinner. Met
het honeymoonkoppel en twee
Britse echtparen horen we tot de
uitverkorenen die mogen aanschuiven bij de k apitein uit Siberië.
Traditiegetrouw wordt deze
avond de ijstaart Baked Alaska
geserveerd. Om het feest compleet te maken is er na het diner
een talentenshow. Crew en passagiers doen ludieke acts. En zo is
er elke avond aan boord wel
entertainment.

HET DORP OP
PALEN BLIJKT
ÉÉN GROTE
SOEK

The Blue Mansion in George Town
op het eiland Penang (Maleisië).
Star Clipper in
Phang Nga Bay.

Bar van The Tree House
bij resort Anantara Mai
Khao op Phuket.

James Bond Island

Vroeg in de morgen varen we door een wonderlijk landschap
van grillige kale rotsen met bovenop veel groen. We zijn in de
schitterende Phang Nga-baai. Af en toe duikt een longtail-boot
op achter ons zeilschip. De Thai geloven namelijk dat aan de
achterkant van hun bootjes – als een rattenstaart – alle bad luck
zich bevindt. Ze gebruiken de Star Clipper om die staart ‘eraf te
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Bamboevlot

Trap naar
The Tree House bij
resort Anantara Mai
Khao (Phuket).

De Similan Islands zijn de
laatste pleisterplaats op onze
zeilcruise. Ook deze eilanden
zijn onbewoond en ongerept.
Ze hebben witte zandstranden
en zijn een geliefde locatie
voor diepzeeduiken. Een
klein nadeel is dat deze
bestemming in een Chinese
reality-serie schijnt voor te
komen en daarom op gezette
Traditionele houten
tijden door Chinezen wordt
bootjes op Ko Butang.
overspoeld. Ook vandaag zijn
ze in aantocht... Alle reden
voor ons om het eiland verder te mijden en met een Star Clipperexcursie mee te gaan! Per speedboot varen we naar Khao Lak op
het vasteland, waar we een o
 lifantenpark bezoeken en op een
bamboevlot varen. De Thai op de voorplecht boomt ons de
rivier over. We meanderen door dicht regenwoud en horen
alleen het klotsen van het water en het gezang van tropische
vogels, terwijl de zon tussen de bomen door piept. Een serene
ervaring. Terug aan boord van de Star Clipper is er weer een
verrassing. Ditmaal bereidt de chef aan dek Luikse wafels met ijs
en chocoladesaus. Het is de laatste avond aan boord... De crew,
die net als de passagiers uit vele nationaliteiten bestaat, zingt
tijdens het diner We are the World ten afscheid. Het is bijna ontroerend. De volgende morgen varen we Patong Bay binnen en
zijn we terug op Phuket. Gelukkig hoeven wij ons niet naar de
airport te haasten, want wij hebben nog een overnachting bij
het Anantara Mai Khao in het vooruitzicht waar we met vruchtencocktails en jasmijnkransen worden onthaald. Het is de best
denkbare afsluiting van een geweldige zeilcruise… n
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Zonsondergang
boven de
Andaman Sea.

VLOOT VAN DRIE

De vloot van Star Clippers bestaat
uit drie zeilschepen: de Royal Clipper
(227 passagiers), Star Clipper (170) en
Star Flyer (170). De tall ships zijn
voorzien van alle nodige faciliteiten en
hebben comfortabele hutten. Een week
cruisen rond Thailand (inclusief maal
tijden, exclusief vliegticket) kan vanaf
€1740 p.p. voor een binnenhut, €1935
p.p. voor een buitenhut. starclippers.com

Een van de villa’s van
Anantara Mai Khao.

Penang
MUST SEES

AANRADERS VOOR
DEZE ZEILCRUISE

Tijdens de stop op Penang zijn
dit interessante adressen om te
bezoeken.
■ The Blue Mansion
Zowel voor als na de cruise is een
De gerestaureerde blauwe villa
overnachting op Phuket aan te
van de invloedrijke Chinese
raden.
zakenman Cheong Fatt Tze
■ Amari Phuket
(1840-1916). Dagelijks zijn er
Een ongekend prettig en sereen
tours in dit fraaie huis dat tevens
resort in het levendige Patong Beach
een boetiekhotel is met
op Phuket. Dit spa-resort ligt tussen
18 suites.
het groen hoog op een heuvel.
cheongfatttzemansion.com
De vriendelijke service is van
■ The Light’s Café
topniveau, de modern ingerichte
Deze moderne koffiebar wordt
suites zijn riant. amari.com/phuket
geflankeerd door monumentale
■ Anantara Mai Khao
koloniale gebouwen. De cappucHideaway aan zee in het noorden
cino is er goed en er is wifi.
van Phuket. Het terrein is één grote
Betalen kan alleen met Maleisitropische tuin met 91 villa’s met
che ringgits. facebook.com/
■ Baan Rim Pa Kalim
privépool. Er is een spa, een Thais
Voor de echte Thaise keuken ben thelightscafe.georgetown
en een seafoodrestaurant en
■ Chocolate & Coffee
je aan het goede adres op deze
loungebar The Tree House.
adembenemende locatie aan zee. Museum
phuket.anantara.com
Proef chocola en koffie bij dit
baanrimpa.com/thai-restaurantmuseum met shop in George
kalim
Town. Maleisië heeft zijn eigen
■ The 9th Floor
cacaoplantages. Ook koffie
Restaurant & Bar
Letterlijk en figuurlijk een topadres. komt ervandaan. De witte koffie,
De kaart is mediterraan met Thaise een speciale blend, is de
bestseller! Leith Street 22,
invloeden. Chic, trendy en award
George Town
winning. the9thfloor.com
■ Yo Green Vegan &
Vegetarian Restaurant
Voor wie op de vegetarische
of zelfs vegan tour is, is er dit
trendy eetadres.
facebook.com/yogreenrestaurant

Phuket
SLAPEN

SHOPPING

Jungceylon: De grootste
moderne shoppingmall van
Zuid-Thailand bevindt zich in
Patong Beach. Mode, food court,
cinema en meer.
jungceylon.com
■

Hindoeïstische
tempel in George
Town, Penang.

Infinity pool bij sparesort
Amari Phuket.

MET DANK AAN: QATAR AIRWAYS, AMARI PHUKET, ANANTARA MAI KHAO PHUKET

ETEN&DRINKEN

Eastern & Oriental
Dit spahotel uit 1885 ademt een
en al klasse en stijl. Binnen de
witte muren vind je luxueuze
boetieks (zie hierna) en 132 suites.
eohotels.com
■ Monica Quen
Elegante modezaak in het Eastern
& Oriental plus boetiek elders in
George Town (Straits Quay).
Oosterse mode en modern
design. monicaquen.com
■ Ernest Zacharevic
In het Eastern & Oriental is werk
van de experimentele kunstenaar
Ernest Zacharevic uit Litouwen te
zien. Ernestzacharevic.com
■

HOE KOM JE ER?

Het paradijselijke resort
Anantara Mai Khao op Phuket.
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Qatar Airways vliegt op Phuket – met een
stop-over op de moderne luchthaven van Doha.
De businessclass van Qatar Airways is een waar
genoegen. De service, stoelen en maaltijden zijn
voortreffelijk. Maar ook wie economy vliegt, zit
hier goed! Qatar Airways werd al vier keer
uitgeroepen tot Airline of the Year door Skytrax.
qatarairways.com
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