
Beste mede Odulphianen,  
 
Ik ben Floris Dijkman uit 4VWO. Dit jaar zeil ik met 36 scholieren uit heel Nederland en België met School 
at Sea de Atlantisch Oceaan over en weer terug. De reis duurt zes maanden en ik ben nu 2 maanden 
onderweg. Ik wilde jullie een indruk geven van hoe het met mij gaat en wat ik allemaal beleef aan boord. 
Wil je mij tijdens mijn reis volgen? Kijk dan op mijn webpagina: www.florisatsea.nl 
 
De eerste dagen op zee waren de meeste mensen 
verschrikkelijk zeeziek inclusief ik. De mensen die niet 
kotsend over de reling hingen of als geesten op het 
middendek zaten liepen gewapend met bekertjes 
water en zeeziektepillen over het dek. Er waren ook 
wachtgroepjes gemaakt ik zat in de wacht van 3-6. Dit 
betekent dat ik van 3-6 s’middags en s’avonds wacht 
moet lopen. Wachtlopen betekent aan het roer staan, 
zeilen zetten of neerhalen, klusjes doen, op de uitkijk 
staan, elk uur het logboek invullen, controle rondjes 
over het dek lopen, de watermaker checken, soms een nachtsnack maar het allerbelangrijkste: heel veel 
gezelligheid. Mijn eerste wacht was heel zwaar en ik zat er verschrikkelijk zeeziek bij. Er werden veel 
pogingen gedaan om mij op te vrolijken wat wel een beetje hielp. Na 3 helse dagen was ik eindelijk 
genezen van mijn zeeziekte en ik ben sinds toen nooit meer zeeziek geworden. Daarna was het natuurlijk 
mijn beurt om over de zeezieken te waken.  
 
Na 5 dagen op zee kwamen we aan in Dieppe, Frankrijk. Daar moesten we eerst aan school, maar daarna 
kregen we vrije tijd in de stad. Voor het eerst sinds het vertrek kon ik met mijn vrienden een vreemde 
buitenlandse stad verkennen. Het was ook het eerst dat ik zonder ouders in een buitenlandse stad was en 
ik vrij was om te gaan waar ik wilde. Dit was een heel speciaal gevoel wat ik zou beschrijven als het echte 
School at Sea gevoel en voor mij kon het nu echt beginnen. Dit was precies waar ik zo hard voor gewerkt 
had. 
 

Na Dieppe begonnen de eerste echte schooldagen 
en waren de officiële wacht- en schoolgroepen 
gemaakt voor tot Kaapverdië. We hadden dus nu 
met z’n zessen de 12-4 wacht en ik had verwacht dat 
dit veel zwaarder zou zijn dan de eerste wachten. 
Het was echter veel leuker. De wateren begonnen 
rustiger te worden en ik kon echt genieten van mijn 
wacht en vond het jammer als die weer over was. 
We zeilden eerst nog naar Engeland om te wachten 
op de noorderwind die ons rechtstreeks naar 
Tenerife zou blazen. En dat deed de wind dan ook. 
Met 10 knopen voeren we door de baai van Biskaje 
en haalden we de Thor Heyerdahl in. Dat is een 
Duits schip met middelbare scholieren.  

 



Het begon steeds warmer te worden en de zeilpakken verdwenen in 
de hutten en werden verwisseld door korte broeken en T-shirts. We 
hebben een tussenstop gemaakt in Porto Santo, in de Madeira 
archipel.  Hier hebben we een kleine berg beklommen en vanaf hier 
konden we het hele eiland zien. Porto Santo is een heel rustig eiland 
zonder toeristen dus het was erg leuk om dit eiland in onze vrije tijd 
te ontdekken. We hebben door het dorpje gelopen en inkopen 
gedaan in de supermarkt. We hebben ook over het prachtige strand 
gelopen en hebben hier ook voor het eerst tijdens School at Sea 
gezwommen. Dit gaf me weer een heel gaaf gevoel en dit was voor 
mij wel echt een momentje om te beseffen hoe bizar het eigenlijk is wat we allemaal aan het doen zijn en 
nog gaan doen.  
 
Toen we weer uit Porto Santo vertrokken was het zeilen wel weer even wennen, maar kwamen we binnen 
no time aan in Tenerife. Ik kon toen mijn glimlach niet meer inhouden en toen ik Santa Cruz achter de 
kliffen zag opduiken voelde ik me wel echt gelukkig.  
In Tenerife hebben we ook een hele dag vrije tijd gekregen om avonturen te beleven in de stad. Ik heb 
samen met een paar anderen Santa Cruz verkend en alles wat eromheen ligt. Hier hebben we ook de 
cultuur bewonderd met al onze zintuigen. We hebben een natuurmuseum bezocht en van alles geleerd 
over het eiland en de vulkaan. We hebben de dag afgesloten met een avondduik in de zee en lekker eten in 
de stad. 

 

Ik wil al mijn vrienden, leraren en mijn mentor 
bedanken voor de steun bij het voorbereiden 
op dit avontuur. Zonder jullie zou het niet 
mogelijk zijn geweest. Ik zal proberen om jullie 
op de hoogte te houden in de komende 
maanden.  
Volg mijn live positie op www.florisatsea.nl... 
 
Zonnige groetjes, 

Floris  

 


