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Onsdag den 21. november 2018 – Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL): 
Kjeld vågnede ved halv syv-tiden og var sulten, så vi stod op og spiste morgenmad, hvorefter Kjeld 
sejlede lidt op ad kystpromenaden for at tjekke for evt. ledige mooringbøjer. Heldigvis fandt han 
et par stykker, så vi flyttede væk fra den private. Derefter gjorde han klar og sejlede ind for at 
indklarere. Her på Bonaire skal alle mand møde op hos Imigrations, så han kom tilbage, og så 
sejlede vi begge to ind til dinghy dock’en og gik resten af vejen – vel rundt regnet 1 km – og fik styr 
på dokumenterne hos såvel Customs som hos Imigrations. Vi gik en lille tur hen ad ”Strøget”, hvor 
vi bl.a. fandt Turistinformationen. Vi købte også et lokalt SIM-kort og en Mobile Wi-Fi, hvor SIM-
kortet sættes i og, hvor der kan kobles op til 15 enheder på, som så har wi-fi – smart! 
Eftermiddagen blev brugt på afslapning og opdatering på de forskellige medier. Og nøej hvor vi 
nød vores sundowner i brønden på fordækket. Efter mørkets frembrud fik vi en let regnbyge – 
dårligt én, der gjorde noget vådt. 

Torsdag den 22. november 2018 – Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL): 
I dag fik vi en kortvarig byge meget tidligt, og der har været rigtig mange skyer på himlen. Vi 
sejlede hen til dinghy dock’en og gik hen for at tanke datakortet op. Kjeld købte en dykkermaske 
med glas med styrke, og bagefter gik vi et stykke vej hen til et stort supermarked for at handle lidt. 
Efter frokosten blev der plads til et lille hvil, hvorefter vi sejlede ind og gik op i Budget Marine for 
lige at rekognosere. På vej tilbage gik vi hen i dykkerbutikken/-skolen, hvor vi forhørte os om 
priser og muligheder for at tage Open Water dykker-certifikatet. Da vi kom tilbage til båden, var 
det tid til at nyde en sundowner på fordækket, og efter aftensmaden bestilte Kjeld forskellige 
varer, som Jeanette skal have med ud til os. 

Fredag den 23. november 2018 – Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL): 
Her til morgen var der spredte skyer på himlen, men mest sol. Kjeld talte i telefon efter 
mailkorrespondance med et alternativ til Pantenius forsikring. Et forsikringsselskab, som vi var 
blevet anbefalet af Lotte & Erik fra Amanda. Jeg blandede dej til morgenboller til weekenden. Efter 
frokost sejlede vi ind og gik hen til Budget Marine og købte nyt spilerfald, ankerline plus nogle 
småting. Ankerlinen skulle splejses i begge ender, og der skulle sættes kovs i. Spilerfaldet skulle 
splejses i den ene ende, og der skulle isættes en slags sjækel med snapudløser (ved ikke, hvad 
dimsen hedder). Efter kaffetid stod den på oprydning; det blev vi jo ikke færdige med efter 
sejladsen hertil. 

Lørdag den 24. november 2018 – Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL): 
Mens vi drak morgenkaffe, kom der et mindre optog af både forbi ude i bugten på vej mod 
centrum. Bådene var pyntet med flag, og der forreste var slæbebåden, som havde gang i 
vandkanonen. Vi kunne så også pludselig høre trommer inde fra byen, og da vi undersøgte, hvad 
der mon foregik, fandt vi ud af, at der var optog til at følge julemanden på plads på en tribune 
opstillet i dagens anledning. Vist nok på en skole. Vi kom ikke så tæt på ham – det var jo børnenes 
privilegium. På vej tilbage til dinghy’en kom vi forbi en frisør, hvor Kjeld blev klippet. Selv om Kjeld 
bad om kun at få klippet et par cm af længden, blev han ikke sluppet fri af frisørens kløer, før han 
var tilfreds, og da var Kjeld blevet meget korthåret. Nå, pyt, det gror jo ud igen, men hårbunden er 
nok lidt sart over for solen de næste par uger. Vi kunne så også nå at hente ankerlinen hos Budget 
Marine, inden butikken lukkede kl. 12. Og så var der service på, for manageren smed ankerlinen 
bag i sin minilastbil og kørte os ned til dinghy dock’en – nå, ja, vi havde jo også købt for flere 
tusinde kroner hos ham. Da vi havde spist frokost, fik Kjeld en besked om, at det nye spilerfald var 
klar og kunne afhentes på båden Valkyra, som lå i marinaen. Ham, som splejsede spilerfaldet – en 
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svensker – bor på Valkyra. Efter eftermiddagskaffen blev der plads til en snorkeltur i det meget 
klar vand, hvorefter Kjeld fortsatte med at læse i bogen til Open Water dykkercertifikatet. 

Søndag den 25. november 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL): 
Dagen havde været noget blæsende og med masser skyer på himlen. Vi har dog ingen regn fået. I 
dag har vi brugt tiden på at udarbejde forskelligt materiale til forsikringsselskabet til brug for 
udarbejdelse af tilbud til os. Efter frokost FaceTimede vi hjem og traf endnu en gang Jeanette hos 
Camille, Carla, Carina og Chris. Og så løb vi da lige tør for data - igen, så vi var sørme nødt til at 
sejle ind til baren/restauranten på vandet - Karel’s Bar & Restaurant - og købe en øl og komme på 
deres wi-fi, så Kjeld kunne få sendt materialet til forsikringsselskabet. 

Mandag den 26. november 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL): 
Klokken lidt i ni tog vi dinghy’en ind og gik op til Digicel-butikken og fik en optankning af data. 
Bagefter gik vi ind i et supermarked lidt tættere på end det store, som vi fandt forleden. Det viste 
sig, at dette supermarked var lidt større end lige først antaget. Dernæst fortsatte vi hen til Budget 
Marine efter ankerkæde, men nu opstod den næste udfordring: at samle anker med kæde, som til 
sidst skulle samles med ankerlinen. At finde en sjækel, som havde den fornødne brudstyrke, og 
som kunne gå igennem kædens led, er en opgave, og den opgave påtog Peter fra Budget Marine 
sig. Vi tog tilbage til båden. Og lige omkring frokosttid fik vi et par dråber af en regnbyge, som 
passerede syd om os. Senere på eftermiddagen tog vi ind til butikken med dykkerudstyr og 
kikkede lidt på de forskellige BCD’er. På vej tilbage til dinghy’en satte vi os ned på Karel’s Bar og 
drak en øl, mens vi nød solnedgangen. 

Tirsdag den 27. november 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL): 
Denne morgen viste os en nærmest skyfri himmel, og der var ikke megen vind. Temperaturen fra 
morgenstunden var 30 grader, og lufttrykket var på 1035 hPa. Det meste af formiddagen blev 
brugt på oprydning og klargøring af kahyt, for nu er der ikke længe til, at Jeanette kommer ud til 
os. Ved fire-tiden sejlede vi ind i marinaen og afleverede vores affald, og bagefter gik vi lige uden 
for marinaens indkørsel, hvorfra der om tirsdagen kl. 17 er gratis transport til et stort 
supermarked næsten 3 km fra marinaen - Van de Tweel Supermarket, Kaya Industria 39 - og 
taxaen ville så hente os og vores indkøb igen kl. 18. Therese, som vores chauffør hedder, kørte ad 
to omgange, for vi var flere, end hun kunne have på én gang. 

Onsdag den 28. november 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL): 
Hele natten og formiddagen med var grå og meget regnfuld. Jeg bagte franskbrød og rugbrød, og 
Kjeld vaskede dækket rent for rødt sand og støv. Og ellers stod programmet på læsning af 
manualen til Open Water Diver, og Kjeld begyndte at læse manualen til sin dykkercomputer. Om 
eftermiddagen kom solen frem, og det holdt tørvejr resten af dagen. 

Torsdag den 29. november 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL): 
Midt på formiddagen sejlede vi ind til dinghy dock’en og lagde til. Vi gik først hen til 
toldmyndigheden, hvor vi fik lov til at tage et par fotos af harpunen, som de har i forvaring. Kjeld 
skulle nemlig have bestilt en lidt mindre hård slynge, og vi skulle derfor bruge nogle flere data, end 
hukommelsen kunne fremskaffe. Derefter gik vi hen til dykkercenteret, hvor vi bookede to pladser 
på en genopfriskningskursus inkl. et dyk. Der var plads fredag (i morgen) kl. 14, og vi skulle møde 
kl. 13:30 for klargøring m.v. Vi var i endnu en dykkershop for at tjekke BCD’er (dykkeveste). Vi 
kunne nemlig se i dykkercentret, at de brugte ScubaPro, som er et kendt mærke også i Danmark, 
men i dykkershoppen havde de ikke ScubaPro - hmm, mærkeligt. Vi sejlede derefter tilbage til 
båden, og Kjeld foretog de sidste og endelige afklaringer og skiftede derefter forsikringsselskab fra 
Pantaenius til EIS. Og så løb vi atter tør for data, så han sejlede ind og fik toppet SIM-kortet op - 
igen, igen. Jeg læste som en gal i lærebogen for at blive nogenlunde klar på teorien til 
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genopfriskningskurset. Tilbage på båden fandt Kjeld ud af, at der lå endnu en dykkershop lidt 
længere nord på i forhold til Harbour Village Marina, så efter vores lidt sene eftermiddagskaffe 
sejlede vi ind i marinaen og gik hen til dykkershoppen DiveFriends, som havde ScubaPro. Vi 
prøvede BCD’en, som Michael fra dykkershoppen på Sommervej, Danmark, havde anbefalet. Så 
når Jeanette kommer herud, går vi alle tre hen til shoppen og prøver udstyr. 

Fredag den 30. november 2018 - Playa Sarna, Kralendijk, Bonaire (NL): 
Masser af sol fra morgenstunden og enkelte skyer spredt på himlen. Kjeld lavede lidt 
kontorarbejde, og jeg repeterede de første tre sektioner i lærebogen til Open Water Diver, og da 
vi havde s pist frokost, gjorde vi os klar til at sejle ind og gå til dykkercentret. Hank, instruktøren, 
gennemgik 20 spørgsmål/udsagn sammen med os tre, der var på holdet. Udstyret blev gjort klar, 
og vi iførte os al udstyret undtagen vores finner. I vandet skulle vi lave forskellige øvelser for at 
genopfriske vores kunne. Teori og selve øvelserne havde jeg ikke de store vanskeligheder med, 
men jeg kunne stadig ikke trykudligne, og desuden havde jeg store problemer med rolig 
vejrtrækning og dermed også balancen, så efter en del forsøg, trak jeg det opgivende kort og 
svømmede tilbage til stranden. Kjeld og den hollandske, unge kvinde fortsatte og gennemførte 
genopfriskningskurset. Efterfølgende tilmeldte Kjeld sig opgraderingskurset, som han kunne 
påbegynde den 6. december. 
 
 
 


