
 
 
 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 
Dag 1 (24-10-2006), ..............................................................................................................................3 
Dag 2 (25-10-2006). ..............................................................................................................................5 
Dag 3 (26-10-2006). ..............................................................................................................................6 
Dag 4 (27-10-2006). ..............................................................................................................................7 
Dag 5 (28-10-2006) ...............................................................................................................................8 
Dag 6 (29-10-2006) .............................................................................................................................10 
Dag 7 (30-10-2006), ............................................................................................................................11 
Dag 8 (31-10-2006) .............................................................................................................................12 
Dag 9 (01-11-2006). ............................................................................................................................13 
Dag 10 (02-11-2006), ..........................................................................................................................14 
Dag 11 (03-11-2006). ..........................................................................................................................15 
Dag 12 (04-11-2006), ..........................................................................................................................16 
Dag 13 (05-11-2006), ..........................................................................................................................17 
Dag 14 (06-11-2006), ..........................................................................................................................18 
Dag 15 (07-11-2006), ..........................................................................................................................19 
Dag 16 (08-11-2006), ..........................................................................................................................20 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


Dag 1 (24-10-2006), 
 
Vandaag vroeg opgestaan om op tijd te vetrekken naar Schiphol. 
Tamara heeft mij weggebracht naar station Ypenburg waar ik de trein naar schiphol heb 
genomen. 
 
Het inchecken ging allemaal zeer snel, waarschijnlijk ook omdat ik vroeg was, het enige nadeel 
was dat de vlucht een vertraging had van 40 minuten bij vertrek. 
 
Ik had de mogelijkheid om up te graden naar comfort class en dat heb ik ook gedaan, dit geldt 
alleen voor de heenweg, dus voor de terug weg moet ik nog even bekijken. 
 
Nadat we aan boord zijn gegaan kreeg ik naast mij een oudere Cubaanse vrouw te zitten die 
alleen maar Spaans praat en dat is knap lastig in de communicatie, gelukkig kreeg ik een 
persoonlijke dvd speler waar ik diverse films op heb bekeken. 
 
 

  

 

 
We moesten een tussenstop maken op Punta 
Cana (Dominicaanse republiek) om mensen uit te 
laden, hierdoor moesten wij ook het vliegtuig uit en 
in de transit ruimte wachten. 
Ik kwam de ladder van het vliegtuig af en werd 
getroffen door een warmte die niet lekker was 
(broeierig), het enige voordeel was dat ik wel kon 
roken daar en dat was na negen uur vliegen wel 
lekker. 
 
Na een uur gewacht te hebben mochten we 
eindelijk aan boord om verder te vliegen, het was 
nu nog ongeveer 1.30 uur vliegen tot aan Holquin 

 
. 
 
Ik moet zeggen het was een lange vlucht maar met de persoonlijke dvd speler was het uit te 
houden. 
 
Eindelijk geland in Cuba en toen door de douane daar, het duurde lang want je moest alles laten 
zien, paspoort, visum, hotel reservering en ga maar door, daarna de bus in voor een rit van 
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anderhalf uur naar het hotel en zoals altijd was ik weer de laatste die weggebracht werd en de 
enige voor hotel Brisas. 
 
De rit zal ik niet gauw vergeten, Michael Schumacher had het niet beter gedaan, de Cubanen 
kennen geen verlichting als ze met d fiets rijden of als ze met paard en wagen op de weg rijden, 
wat is het donker als er geen straatverlichting is, maar we hebben het gered en om acht uur 
lokale tijd was ik gearriveerd in het hotel. 
Ik was toen al 18 uur in touw en ik moest er nog een paar uur bij doen om niet in de nacht wakker 
te worden, eerst maar eens gegeten en toen aan de drank, bier en rum cola. 
Om 10.00 uur plaatselijke tijd had ik het helemaal gehad en ben lekker naar bed gegaan, maar 
zoals gebruikelijk ging mijn biologische klok tekeer en werd ik om drie uur plaatselijke tijd wakker 
(dat betekent voor Nederland negen in de ochtend). 
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Dag 2 (25-10-2006). 
 
Vandaag begonnen om op acht uur op te staan, het weer is slecht, het regent, en dat zal zowel 
de hele dag blijven vrees ik. 
Eerst maar een geluncht en ik moet zeggen was niet slecht. 
Ik had vandaag in mijn gedachten om een reis te bespreken via Neckermann maar besloot om 
maar eens een stukje te gaan wandelen ondanks de regen, te temperatuur is nog steeds boven 
de 30 graden dus opdrogen gebeurt snel. 
 
Geïnformeerd naar duiken en dat kost 365 Cubaanse peso, ik denk dat ik dat maar moet doen, 
mot alleen eerst geld halen want zoveel heb ik niet. 
Op de terug langs het strand nog een tijdje met een bewaker staan praten over van alles en nog 
wat in het Engels. 
Wat mij opvalt, is dat om de 200 meter een bewaker staat die de boel in de gaten houdt, op mijn 
vraag waarom zei hij te bescherming van de gasten en om elkaar te waarschuwen als er 
Cubanen rond lopen die er niets te zoeken hebben, 
 
Nog een paar foto's genomen van de kust in woeste toestand, moet het nog maar eens herhalen 
als het weer beter is. 

  
 
Ik heb lekker tussen de middag een uiltje geknapt, je wordt wel een stuk rustiger ervan, 
aansluitend een lekker stuk aan het wandelen geweest langs de kust. 
Ik denk als het weer tot rust is gekomen dat het heerlijk warm is hier, toen ik aan het wandelen 
was kwam de zon even door en je kon gelijk de warmte voelen die er van af kwam, dat beloofd 
wat voor de komende weken. 
 
Vanavond prima gegeten, voor het eerst kwartel op en papaja en ik moet zeggen het smaakte 
best. 
Er is voldoende keus in het eten en zover ik het nu kan zien iedere avond iets anders aan vlees 
of gevogelte, schijnbaar hebben ze hier geen last van vogelgriep. 
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Dag 3 (26-10-2006). 
 
Vannacht niet zo best geslapen, ben een paar maal wakker geweest, weet niet waarom. 
Omdat ik vroeg wakker was heb ik maar besloten om vroeg te gaan eten, het restaurant is al om 
07.00 uur open. 
Ik heb op mijn gemak gegeten zonder haast, na het eten ben ik een stuk gaan wandelen langs de 
kust. 
Het is lekker rustig en ontspannend langs het strand, zal misschien ook te maken hebben dat het 
weer niet meespeelt, het is nog steeds bewolkt en de kans op regen blijft. Het is nog steeds geen 
weer om te snorkelen of te duiken, zelfs het zwembad is geen optie. 
Op het strand lopen allemaal van die kleine krabbetjes die razend snel zijn en vliegensvlug in het 
zand verdwijnen als je te dicht in de buurt komt, ik kan daar een behoorlijke tijd na kijken en 
genieten, het is zeer ontspannend. 
 
Ik weet nog niet wat ik vandaag zoal ga doen hier, ik hoop dat het weer een beetje opklaart en 
dat ik een beetje van de zon kan gaan genieten. 
 
Op weg naar het strand waren een paar mensen bezig om een palmboom van zijn kokosnoten te 
bevrijden (foto), het was een prachtig gezicht om te zien hoe hij naar boven klom. 
Op de terugweg naar mijn kamer zag ik buiten een oude Amerikaanse auto staan, ik heb gelijk 
van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een foto te nemen. 
 

  
 
Eindelijk hadden we een beetje zon vandaag, ik heb gelijk gebruik ervan gemaakt om een beetje 
bij te kleuren. 
 
 
 
Vanmiddag ook even gezwommen in het zwembad maar aangezien het weer betrok heb ik 
besloten om het daar maar bij te laten, nog even op het strand  geweest maar toch besloten om 
een biertje te gaan drinken met Maze, de Canadees die ik gisteren avond heb leren kennen. 
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Dag 4 (27-10-2006). 
 
Vandaag eens kijken of ik iets kan mindere met drinken, gisterenavond teveel Cuba Libre 
gedronken, ik had een opgeblazen gevoel. Vandaag alleen maar aan het water misschien dat het 
helpt. 
Ik hoop ook dat het weer vandaag beter wordt, gisteren niet zolang in de zon gezeten maar je 
kan het gelijk voelen op je lichaam en ik had mij toch ingesmeerd met factor 20. 
 
Wat mij tot nu toe opvalt hier in Cuba is dat de vrouwen gauw een snor krijgen, misschien ligt het 
eraan dat ze bijna allemaal donker haar hebben en gauw een kleurtje hebben, alleen ik vind het 
niks een vrouw met een snor, maar dat zal aan de smaak van de man liggen. 
 
Vandaag aan het strand geweest en een poging gedaan om te snorkelen, het ging beter als ik 
gedacht had. 
Alleen het water is veel te wild geweest, je ziet niets anders als zand dat is losgeslagen. 
Voor de rest heerlijk gelegen en ik ben aan de davinci code begonnen, het is lekker ontspannend. 
 
Het is nu 14.00 uur en het weer betrekt, ik heb geen idee of het gaat regenen we zullen wel zien. 
 
Het ergste is dat ik mijn pet gisterenavond ergens heb laten liggen dus ik moet nu maar eens op 
pad om een nieuwe te vinden. 
 
Op pad geweest voor een nieuwe pet en heb nu een witte met het embleem van Cuba erop. 
Aansluitend nog aan het strand geweest en heb gesnorkeld, moet zeggen het water was rustiger 
en het zonnetje scheen en wel geteld heb ik 1 vis gezien, maar we gaan vooruit. 
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Dag 5 (28-10-2006) 
 
Eindelijk eens wat langer uitgeslapen, het was nu half zeven dat ik wakker was. 
 
Vanochtend vroeg naar het strand gegaan, ik denk dat het half negen was, ik heb het strand 
gekozen tegenover het hotel, daar is het lekker rustig. 
Het water is al aardig gekalmeerd en ik kon nu meer zien, het is wel zaak om te snorkelen als de 
zon schijnt, anders is het aardig donker onder water, ik kwam nu wel een paar grote vissen tegen 
en een paar kleintjes met alle kleuren van de regenboog. 
Ik heb de fotocamera nog niet onder water uitgeprobeerd, eerst moet het water nog wat helderder 
worden. 
 
 

 

Op de terugweg naar mijn appartement kwam 
ik aardig wat hagedisjes tegen, ik moet eens 
proberen om een paar foto's te maken, alleen 
die beesten zijn verschrikkelijk snel en zijn zo 
weer weg. 
 

 
 
Vanmiddag na het eten ben ik stuk langs de kust gewandeld, de richting waar geen hotels staan, 
er staan alleen wat Cubaanse huisjes, meer kan ik er niet van maken. 
 

  
 
Wat dat betreft is het armoe troef maar de mensen lijken gelukkig of ze het zijn moet je mij niet 
vragen. 
Als je ook maar 100 meter van de kust verwijderd bent wordt het broeierig heet, eigenlijk veel te 
warm om te wandelen, maar ja ik ben eigenwijs, aansluitend mijn snorkel spullen gepakt en naar 
het strand gegaan om eens lekker te snorkelen en dat veel tegen, ik zag helemaal niets door al 
het zand wat in het water dreef, daarom ben ik ongeveer 50 meter uit de kust gaan snorkelen en 
toen was het een stuk beter, nog wel zand in het water maar ik kon tenminste iets zien en daar 
gaat het om. 
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In eerste instantie dacht ik dat er niet was maar als je rustig gaat kijken zie je kleine visjes, zee-
egels en zelfs een anemoon ben ik tegen gekomen, ik hoop dat het morgen allemaal een stuk 
rustiger is in het water dan kan ik misschien de camera meenemen 
 
 
Ik heb vandaag ook besloten om geen excursies te doen, veel te duur naar mijn zin. 
 
Het begon tegen zessen wat te rommelen boven in de lucht en tegen de tijd dat ik ben gaan eten 
begon het te regenen. 
In de avond kreeg ik tot een lichtspektakel te zien van onweer en lichtflitsen maar het bleef droog 
bij ons. 
Het was beter als het vuurwerk in Scheveningen, het was een prachtig gezicht en duurde wel 2 
uur. 
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Dag 6 (29-10-2006) 
 
Vandaag is de wintertijd ingegaan in Cuba, ik wist niet dat die hier ook bestond, gelijk is mijn 
lichaam weer van slag, ik was eindelijk een beetje gewend om niet te vroeg op te staan en nu 
ben ik weer een uur te vroeg wakker. 
 
Gelukkig is het goed weer vandaag her wordt een goede snorkeldag en dat heb ik geweten. 
 
Ik ben tot ongeveer 14.00 uur aan het strand geweest en heb heerlijk daar gelegen en 
gesnorkeld, alleen ik was vergeten dat meestal je rug boven water blijft als je snorkelt en die was 
niet ingesmeerd, ik hoop mar dat het morgen iets beter is met pijn aangezien ik dan ga duiken. 
 
Vandaag ook voor het eerst de camera meegenomen onder water, het is wel een apart gevoel 
om met zijn ding in je hand het water in te gaan en hij doet het ook nog als je er uit komt. 
 

  
 

Ik heb geprobeerd om een paar foto's te nemen maar die vissen zijn razendsnel en zo snel kan je 
het niet volgen met de camera. 
Maar ik geloof dat het wel aardig is gelukt, thuis kan ik ze beter bekijken op de computer en dan 
zie ik het resultaat wel. 
 
Ik ben net wezen eten en ik voel me bekaf, misschien door al het zwemmen van vandaag maar ik 
heb nergens meer fut in, en dan heb ik vanmiddag toch drie uur geslapen. 
 
Mijn knie speelt ook op vandaag, misschien toch iets teveel gesnorkeld, ik zal het merken morgen 
als ik aan mijn duiklessen begin. 
 
Vanavond nog een mail gestuurd naar Tamara dat het lief is dat ze mij komt ophalen van 
schiphol. 
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Dag 7 (30-10-2006), 
 
Vandaag is het zover, mijn eerste duikles sinds ik hier ben, ben benieuwd er naar. 
 
Zo om 10.00 uur met eerste les begonnen, ik instructies gehad van Michael of zo iets. 
 
Hij heeft mij de dingen uitgelegd waar alles voor is en waar ik op moet letten, Het ademen is iets 
wat een rare ervaring is en wat je misschien onder de knie moet krijgen, het gevoel dat je niet via 
een buis ademt maar via een slang die verbonden is met een tanklucht. 
 
Vanmiddag om 14.00 uur komt Jorge voor verdere instructie, schijnbaar ben ik de enige die open 
water doet (gecertificeerd). 
 

 

Ik heb kennis gemaakt met Jorge die duikles 
geeft en afgesproken dat ik maandag om 
10.00 uur aanwezig ben voor de eerste 
duikles, de hele cursus duurt 4 dagen dus ik 
ben benieuwd. 
 

 
Jorge is geweest en heeft mij de basis bijgebracht van het in elkaar zetten van een duikuitrusting 
en hoe het schoon moet worden opgeborgen. 
Morgen om 09.00 uur heb ik de volgende afspraak met hem bij de duikschool aan het eind van 
het strand, ongeveer en kwartier lopen van het hotel en da krijg ik ook het schriftelijke les 
materiaal mee. 
 
Vanavond zou een nieuwe show zijn, alleen door de regen heb ik er weinig van gezien en ben ik 
vroeg naar bed gegaan met als resultaat dat ik om half twee 's nachts dit aan het bijwerken ben. 
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Dag 8 (31-10-2006) 
 
Vannacht om 01.00 uur wakker en het heeft een behoorlijke tijd geduurd voor ik de slaap weer te 
pakken had, namelijk drie uur en dan om zeven weer op dus opgestaan met een dikke kop. 
 
Vandaag moet het gaan gebeuren voor wat het duiken betreft, ben benieuwd. 
 

  
 

Ik denk dat ik vandaag ook maar eens een massage neem, eens kijken wat dat doet met mijn nek 
en rug, want ik begin weer last te krijgen van mijn nek. 
 
Zo om negen was ik aanwezig op de duikschool voor mijn eerste duik in et open water en ik moet 
zeggen viel niet tegen. 
In het begin van de duik heb ik peulen gezwete en heb serieus er over nagedacht om te stoppen, 
ik was bang en kreeg last van mijn ademhaling, maar na vijf minuten aan het oppervlakte te zijn 
geweest heb ik besloten om door te gaan en ik moet zeggen een geweldige ervaring. 
Voor mijn eerste was ik 36 minuten onder water en op een dipte van 14 meter, een geweldig 
aantal vissen gezien maar alles gaat zo snel en je bent zo geconcentreerd bezig om alles goed te 
doen en te zorgen dat je blijft drijven dat het moeilijk is om de indrukken te verwerken. 
Ik ben wel de hele tijd bezig geweest om mijn oren goed te krijgen tegen de druk, en ik heb het 
nog steeds niet onder de knie. 
 
Morgen ga ik twee duiken doen, dan moet het maar goed gaan, waarschijnlijk niet maar dat zien 
we morgen wel. 
 
Dat duiken van morgen gaat niet, ik denk zelf de hele vakantie niet meer, ik heb namelijk een 
oorontsteking en mag voorlopig 5 dagen niet met mijn hoofd onder water. 
Vanavond bij de dokter geweest en die heeft antibiotica en diverse andere medicijnen 
voorgeschreven en ik mag niet onder water dus dat betekent tot en met zondag niet duiken, de 
cursus kan ik nooit in twee dagen doen en misschien is het wel niet beter dan en dan is alles voor 
niets geweest. 
 
Klote, klote, dit was de reden dat ik naar Cuba ben gekomen om te leren duiken, nou moet ik 
maar zien of ik het kan opbrengen om het in Nederland te doen, morgen weer en dag en dan 
moet ik maar eens over nadenken. 
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Dag 9 (01-11-2006). 
 
Zo vandaag om 09.00 uur naar de duikschool om de boel af te blazen en een gedeelte van het 
geld terug te vragen en dan de rekening van de dokter te betalen, dan moet ik maar eens 
bekijken wat ik ga doen voor de rest van de week, misschien dat ik dan toch maar de excursie 
naar Santiago de Cuba ga doen, ik moet wel door mijn peso heen zien te raken. 
 
Om negen uur was ik bij het duikcentrum om de situatie te bepraten en ze kwamen met het 
voorstel om de theorie te doen p vrijdag en dan misschien aansluitend naar de dokter om mijn 
oor na te laten kijken en als alles goed zou zijn dan op zaterdag en maandag twee duiken per 
dag te maken, ik probeer nu zoveel mogelijk te rusten en te ontspannen en niet teveel in het 
water te gaan, ik wil de boel laten genezen, ben benieuwd. 
 
Ik zal de kinderen na het eten nog even een mail sturen en ze op de hoogte brengen van mijn 
oorpijn. 
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Dag 10 (02-11-2006), 
 
Vandaag niet veel gedaan, allee maar in de zon gezeten en de theorie doorgnomen voor morgen. 
 
Vanmiddag lekker siësta gehouden, was heerlijk, voor de rest aan het strand gelegen en in de 
zon gezeten en ik geloof dat ik eindelijk een kleurtje heb gekregen. 
 
Dus de conclusie is dat ik vandaag geen bal heb uitgespookt. 
Misschien dat ik vandaag nog ga mailen met de kinderen maar ik weet het nog niet. 
 
Ik wilde nog mailen maar er waren geen codes mee beschikbaar voor de computers dus maar 
uistellen tot vrijdag. 
 

 

Vanavond was bbq avond in Brisas en het was 
gezellig, na het eten ben ik bij een paar 
Oostenrijkers aan tafel gaan zitten die ik nu een 
paar dagen ken en het was gezellig, ik hoorde dat 
Ajax had gewonnen van Austria Wien, dus de 
avond kon niet meer stuk. Voor het eerst sinds 
een paar dagen ook weer teveel gedronken, dat 
betekende wel dat ik mijn pillen niet heb genomen 
toen ik naar bed alleen de oordruppels, die zijn nu 
bijna op. 
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Dag 11 (03-11-2006). 
 
Zo vandaag om 10.00 uur moet ik op de duikschool aanwezig zijn voor de theorie en misschien 
aansluitend naar de dokter om te kijken hoe het met mijn oor staat, ben benieuwd. 
Vanochtend nog even mijn email gecheckt en de mail van de kinderen beantwoord, wat mij 
zorgen maakt is dat kyra zo stil is, nou ja het is maar tijdelijk, over vijf dagen ben ik weer thuis en 
het schijnt klote weer te zijn in Nederland. 
 
Net terug van de duikschool en op de terugweg langs de doktor om mijn oren na te laten kijken 
en zij zegt dat het kan mits het niet te diep is, afgesproken met Jorge om morgen om 11.00 uur 
aanwezig te zijn voor een duik op geringe diepte, 7 á 8 meter en eerst maar even kijken hoe dat 
gaat en dan op  maandag weer en dinsdag theorie examen doen. 
 

  
 
Er lopen ook een paar katten rond hier met twee kleine kittens, het is wel een leuk gezicht om die 
beesten om eten te zien bedelen, ze weten precies wanneer het etenstijd is, want dan komen ze 
te voorschijn. 
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Dag 12 (04-11-2006), 
 
Zo vandaag gaat het beginnen, ik hoop dat mijn oren het uithouden en dat ik ontspannen genoeg 
ben om op mijn ademhaling te letten. 
Ik zal zo nog even naar de mail lopen en kijken of de kinderen nog iets te melden hebben. 
 
Het duiken vandaag was perfect, geen last gehad van mijn oren mits je op tijd de boel ontlucht, 
en de plaatst waar we waren was een koraalrif en was schitterend, veel vissen en bergen koraal. 
We waren op een diepte van 10 meter en waren daar 55 minuten. 
 
Het was tot nu toe de langste duik die ik heb gemaakt. 
 
Daarna eigenlijk weinig meer gedaan en beetje geslapen en gegeten en genoten van de regen, 
het heeft de hele avond geregend. 
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Dag 13 (05-11-2006), 
 
Zo weer een nieuwe dag in Cuba, schijnbaar regent het al de hele nacht en nu om zes uur in de 
ochtend regent het nog steeds, ben benieuwd hoe de rest van de dag er uit gaat zien. 
 
Het is wel leuk om te zien, uit iedere hoek van het resort komen mensen om het water weg te 
vegen en de boel enigszins droog te krijgen, maar alles is hier zo gebouwd dat de wind en de 
regen vrij spel hebben dus overal is het drijfnat, ik reken erop dat de zon gaat schijnen het ook 
snel weer opgedroogd is. 
 

  
Door al die regen de hele dag op het overdekte terras gezeten en een spelletje gespeeld met de 
Oostenrijkers. 
 
Nou de zon is niet gaan schijnt vandaag het is baggerweer geweest en is het nog, net klaar met 
eten en der komt toch een bui naar beneden niet meer normaal, maar ja 10 dagen prachtig weer 
gehad wat wil je nog meer. 
 
Ik ben alleen benieuwd hoe het morgen eruit ziet, afwachten. 
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Dag 14 (06-11-2006), 
 
Gisterenavond op tijd naar bed gegaan mag ook wel na een behoorlijk aantal moquito's. 
 
Zo vandaag ziet het een stuk lichter uit dan gisteren maar dat zegt niet zoveel, het weer kan 
zomaar omslaan en dan komt het met bakken tegelijk uit de hemel zetten. 
Na het eten even aan het strand geweest, maar het ziet er slecht uit met duiken, teveel golfen en 
neem daarom aan dat het niet doorgaat, maar ik zal er om 08.30 uur heen lopen en dan zie ik het 
wel hoe het verder gaat, die oorontsteking heeft me genekt. 
 
Het is nu acht uur en er komt iets van een zonnetje door, alleen ben ik bang dat de opklaringen 
van korte duur zijn. 
 
Het was vandaag geen duikweer maar ik heb wel examen gedaan en ben geslaagd, ik mag nu in 
open water duiken, het was best pittig moet ik zeggen, ik was er om negen uur en voordat ik klaar 
was, het is denk ik een uur of elf, maar ik ben blij dat het toch nog gelukt is, ik mocht gelukkig het 
boek er bij houden want de vragen waren allemaal in het Engels en sommige dingen in het 
Engels waren moeilijk te begrijpen. 
 
Vanmiddag lekker rustig aangedaan, en stukje wezen wandelen langs de kust en een paar 
moquito's gedronken en voor de rest eigenlijk niets, 
Geprobeerd om Tamara te bellen maar de verbinding was verschrikkelijk slecht en aangezien 
internet er nog steeds uit ligt hier is het moeilijk contact te krijgen met Nederland, moet maar 
wachten tot woensdag als ik geland ben op schiphol. 
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Dag 15 (07-11-2006), 
 
Het ziet er naar uit dat ik vandaag niet weg kom hier, gisterenavond kregen andere gasten te 
horen dat de vlucht met martin air met 20 uur is vertraagd, van Neckermann nog niets gehoord 
maar een briefje vannacht onder de deur dat ik vandaag om 13.00 uur opgehaald wordt, ik hoop 
dat ik vandaag die man van Neckermann te horen en te spreken krijg, want als ik nog een dag 
moet blijven wil ik wel een kamer hebben voor de nacht. 
 
Ik was vannacht ook weer om 02.30 uur wakker en kon niet meer in slapen daarna, misschien de 
spanning voor vandaag, ik weet het niet maar zou kunnen. 
 
Je verheugd je erop dat je weer naar huis gaat en dan krijg je te horen dat de vlucht met 20 uur is 
vertraagd, het heeft wel een voordeel dat het vandaag een mooie dag schijnt te worden, kan ik 
misschien nog een beetje zon meepakken als alles is geregeld. 
 
Net een sms gehad van Tamara dat ze woensdag gaat werken en donderdag vrij neemt, nou 
maar afwachten wanneer die vent van Neckermann zijn gezicht laat zien. 
 
Nou ik moet zeggen dat Neckermann het goed geregeld had, mijn kamer was al en dag langer 
gereserveerd en de informatie lag bij de receptie en dit betekent dat ik morgen om twaalf uur 
opgehaald wordt en 's-middags om vier uur gaan vliegen, ik heb geen idee hoe laat ik dan thuis 
ben maar dat zie ik donderdag wel. 
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Dag 16 (08-11-2006), 
 
Eindelijk is het dan zover vandaag ga ik naar huis, ben benieuwd of alles goed gaat en hoe laat 
we daadwerkelijk opgehaald worden. 
Ben bij de receptie geweest en de tijd is nog steeds twaalf uur, ik zit nu aan het strand en maak 
mijn laatste uren vol, straks nog even  douchen en dan naar de luchthaven. 
 
Nou nog niet naar de luchthaven, de vlucht is nog verder vertraag naar 28 uur, betekent dat ik nu 
om vier uur wordt opgehaald en om acht uur in de avond ga vliegen, ik heb geen idee wanneer ik 
weer in Nederland ben, maar ik wacht het maar af. 
 
Ik heb mijn kamer voor drie uur extra bij geboekt, dus ik moet er om drie uur uit, kan ik om half 
drie nog een laatste douche nemen en aankleden en dan weg. 
 
Zo het grote wachten is nu begonnen, ik ben benieuwd of de bus op tijd is en of het vliegtuig op 
tijd is op Holquin. 
 
Tijdens het middag eten afscheid genomen van Carlos en Yamila en misschien tot volgend jaar. 
Ik moet zeggen is nog wel een bezoek waard en zeker met de kinderen. 
 
Eindelijk onderweg nu. nu maar hopen dat het goed gaat want het is klere weer onderweg en de 
wegen zijn een ramp. 
 
Op de weg ging alles goed alleen martin air maakt er een rotzooi van, we zouden een tussenstop 
maken op Varedero  van anderhalf uur en dat werden er ongeveer twee, toen hebben ze alles 
aan boord gehaald met een smoes dat we iets te drinken zouden krijgen en dat was een beker 
met water, het oponthoudt met het vliegtuig heeft volgens mij wel drie uur geduurd daar in Cuba, 
toen we eindelijk in de lucht waren duurde het minstens ook nog een half uur voordat er iets te 
eten werd gereserveerd. Moet je nagaan van ongeveer twee uur in de namiddag tot minimaal één 
uur in de nacht geen hap gegeten omdat we zonodig met een vertraagde kist mee moesten. 
Nu ik dit schrijf kom ik er achter dat het al bijna half twaalf Nederlandse tijd is en ik zit nog steeds 
in het donker. Het wordt is een tijd dat ze die toko wakker maken want ik begin het zat te raken 
om constant in het donker te zitten. 
 
Ik moet zeggen services Martinair is niet wat het geweest is. 
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