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Tekst: christian Hafer

Zomer 2009- We zitten midden in 
een crisis en de hele wereld is pes-
simistisch over de toekomst. De hele 
wereld behalve een klein eilandje op 
455 kilometer afstand van de west-
kust van Afrika. In deze onafhanke-
lijke staat zul je nooit iemand horen 
zeuren over een crisis, of ze geloven 
het niet, of het maakt ze geen reet 
uit, of er zijn daadwerkelijk nog 
plekken op aarde waarde mensen 
op en top optimistisch zijn.  Tijdens 
mijn verblijf op Boa Vista merkte 
ik hoe aanstekelijk deze ‘’positive 
vibration’’ werkt. En dat terwijl de 
mensen hier eigenlijk meer reden 
om pessimistisch te zijn dan wij…

‘mooi uitzicht’
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Voordat de Kaapverdische eilanden hal-
verwege het jaar 1500 door de Portugezen 
ontdekt waren de eilanden onbewoond. 
Er viel op weinig te halen behalve zout. 
Om dit zout te winnen waren er natuur-
lijk slaven nodig. De Portugezen wilden 
natuurlijk zelf niet moe worden. Hierdoor 
is een mix van Afrikaanse culturen op het 
eiland ontstaan die een creoolse versie van 
het Portugees spreken. Toen de slavenhan-
del aan banden werd gelegd en de eilanden 
geteisterd werden door diverse hongers-
noden besloten veel Kaapverdianen hun 
heil ergens anders te zoeken en binnen een 
paar jaar was de populatie gehalveerd.  
Toen de Kaapverdische eilanden onder het 
Portugese bewind lag het al enigszins ge-
isoleerd.  Toen ze onafhankelijk werden  in 
1975 zijn ze nog iets verder van het vaste 
continent afgedreven. Voor de Kaapver-
dische eilanden is de economische crisis 
toen al begonnen. Toch blijft de bevolking 
de toekomst rooskleurig inzien en blijft 
positief. Als je door een van de kleine 
dorpjes loopt word je steevast aangespro-
ken met ‘’do you want to take a look at my 
business?’’  Verwacht dan niet dat je in een 
modern pand terecht komt maar eerder in 
een oud hutje met golfplaten die als dak 
dienst doen. Hier hebben de meeste locals 
een bonte verzameling van schelpen uit-
gestald. De enige ‘’Big Businesses’’ op de 
eilanden zijn in handen van buitenlanders 
en dan met name Italianen. 

Echt zin in een vakantie naar Boa Vista 
krijg je na een blik op Google earth nog 
niet, vanuit de lucht lijkt het een grote 
zandbak met hier en daar wat rotsen mid-
den in een blauwe oceaan. Boa Vista ligt 
niet ver van de evenaar en krijgt elke 
winter met de betrouwbare noord oostelijke 
winter passaat te maken. En juist dat Boa 
Vista interessant voor de windsurfers. 
Omdat de ideale winterbestemmingen 
zoals Australië, Maui de Cariben erg duur 
zijn en de Europese bestemmingen nog te 
koud of te wisselvallig zijn is Boa Vista de 
ideale plek en is sinds kort  goed bereik-
baar vanuit Amsterdam en Dusseldorf.  Een 

ticket kost ongeveer € 150 meer als een 
ticket naar Gran Canaria en de vlucht duurt 
ongeveer 7 uur. 
In tegenstelling tot de Canarische eilan-
den liggen de Kaapverdische eilanden 
precies op de juiste breedte graden om 
het vanaf December tot eind Maart goede 
wind te hebben. Grote organisaties zoals 
Club-Mistral, en Planet hebben er verhuur 
stations . Omdat deze windstatistieken en 
de worldcup op buureiland Sal ons dermate 
nieuwsgierig gemaakt hebben besluiten we 
te boeken. Al tijdens de landing bekroop 
het typische vakantie gevoel ons. Vanuit 
het raam zagen we de het blauwe water 
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gevuld met schuimkoppen en knalden we 
in onze gedachten al over het kristalhel-
dere water. 
Eenmaal op Boa Vista aangekomen vallen 
ons gelijk de sterke contrasten op.  Onbe-
roerde natuur wisselt zich af met bergen 
van zwerfafval en. Veel van dit afval spoelt 
aan vanaf het vaste land van Afrika, de 
locals zijn zelf ook niet geheel onschuldig, 
zonder enige moeite gooien ze hun lege 
flessen en andere troep in de zee. Als Euro-
peaan zul je hier af en toe je hoofd schud-
den als je weer eens een paar kinderen 
tussen de glasscherven ziet spelen. Aan de 
andere kant zal het moeilijk zijn om deze 
mensen milieu bewust te maken wanneer 
80% procent van de bevolking geen toilet 
heeft. De mooiste huizen vind je in de 
kleine dorpjes terwijl je in de hoofdstad Sal 
Rai vooral  oude vervallen koloniale huizen 
vindt. In deze ‘’slums’’ wonen Afrikaanse 

vluchtelingen die daar in extreme armoede 
leven.  Toch is er sprake van een ‘’bouw 
boom’’ op Boa Vista sinds er meer en meer 
directe vluchten komen en op de wegen zie 
je alleen grote pick-ups rijden die door de 
Europese ondernemers zijn aangeschaft. 
Helaas hebben de Kaapverdianen hier 
weinig tot niks aan. 

Maar toch blijven de locals vriendelijk. De 
lijfspreuk van Boa Vista is dan ook; ‘’Paz, 
Trabalho,Patrià’’ oftewel; ‘’vrede, werk en 
vaderland.’’ Wie niet met zijn ‘’business’ 
iets met het toerisme doet is gedwongen 
om visser te worden zoals ze dat al 400 
jaar doen. Dit gaat niet op een industriële 
manier maar op kleine houten bootjes waar 
wij ons niet in wagen.  De vissers verblijven 
altijd precies een week op zee, van woens-
dag tot woensdag. Als ze de haven binnen 
varen worden ze elke keer opgewacht 

door een joelende menigte en wordt er 
een volksfeest georganiseerd.  De vrouwen 
komen in kleurrijke klederdracht naar de 
haven en dragen de vangst op hun hoofd 
naar de vismarkt.
S ‘avonds kom je de vangst op de borden 
van de restaurants weer tegen. Vis en vlees 
wordt op Boa Vista altijd gegrild en wordt 
altijd geserveerd met rijst, patat of brood. 
Reden hiervoor is dat deze levensmiddelen 
door de overheid gesubsidieerd worden. 
Deze zijn dus relatief goedkoop in tegen-
stelling tot andere levensmiddelen. Deze 
zijn duurder dan in Nederland en met een 
gemiddeld maandinkomen van € 150 tot 
€ 250 zijn deze voor de locals al helemaal 
onbetaalbaar. 

Ondanks de troep die je rond de hoofdstad 
‘’ Sal Rei’’ vindt zijn er echt schitterende 
stranden en plekjes op Boa Vista te vinden 

en het is er ook ideaal om te gaan wrak-
snorkelend. Er liggen nogal wat wrakken 
rond de kust van Boa Vista die getuigen 
van de ruige omstandigheden op zee die 
zich er bij rustig weer prima voor lenen om 
van onder water te bezichtigen.  Schrik 
trouwens niet wanneer je voorbij wordt 
gezwommen door een reuzenschild pad 
want  die komen in grote getale voor op 
het eiland. Ze gebruiken de stranden om 
eieren te leggen en om te sterven.  Ook 
wanneer je op de plank staat zul je ze vaak 
tegenkomen, wees niet bang dat je een zult 
rammen met je vin want deze dieren zijn 
sneller dan je denkt.

Wat het windsurfen betreft heeft Boa 
Vista een aantal droomspots  die allemaal 
in één grote baai liggen aan de westkust 
te zuiden van de hoofdstad. Freeriders, 
freestylers, slalompiloten en zelfs begin-

nende wavers kunnen hier terecht. Alleen 
hardcorewavers zullen hier niet gelukkig 
worden.  Er zijn weliswaar een paar riffen 
maar het zal nooit een ‘’Ponta Preta’’ zoals 
op het buureiland Sal worden.  Op een 
paar minuten van het vliegveld vind je het 
eerste windsurf station genaamd ‘’Rod’s 
Surfzone’’ , deze school maakt deel  uit van 
het gloednieuwe ‘’Riu’’hotel wat van alle 
gemakken is voorzien. Er is gloednieuw 
Fanatic materiaal aanwezig voor maximaal 
30 mensen.  De spot hier heeft twee ge-
zichten, aan de ene kant heeft de spot het 
voordeel dat de Noordelijke passaat wind 
hier geen obstakels wat voor een constante 
wind zorgt, er is een perfect zandstrand 
en super freeride omstandigheden maar 
aan de andere kant is het voor beginnende 
windsurfers minder goed omdat de deining 
vanaf open zee een irritante beachbreak 
veroorzaakt. 

Vier kilometer ten noorden vanaf het 
hotel Riu is het Planet station gevestigd 
net onder de rook van de hoofdstad Sal 
Rei. Omdat de wind hier aanzienlijk meer 
aflandig is merk je dat de wind hier niet zo 
constant is.  Ook hier is genoeg materiaal 
aanwezig voor rond de 40 personen van 
Fanatic en North. Wanneer je je eigen setje 
mee wilt nemen is dat geen probleem, er 
is hier voldoende plek om je spullen te stal-
len. Naast het station is er een beachbar 
voor de verplichte après surf cocktail. Wat 
ons gelijk opviel was de behulpzaamheid 
van de Planet team members , zij hielpen 
de gasten waar het maar kon. De spot aan 
het Planet station is in drie verschillende 
spots onder te verdelen.   
Direct voor het station  is er een mooie 
freeride spot , er zin net onder het water-
oppervlak een paar rotsen maar daar is een 
boei aan bevestigt om je er op te wijzen. 

‘’Positive vibration’’
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Omdat er een mooi zandstrand en geen 
shorebreak is deze spot ook prima voor be-
ginners.  Omdat de stad Sal Rei een beetje 
in de weg ligt is de wind aan de oever een 
beetje wisselvallig.  
De beginnende wavers kunnen hier richting 
de haven van de hoofdstad varen, naar een 
spot die ‘’Funana’’ heet, om daar de eerste 
turns op een golf te proberen.  Hier is een 
rif waar het afhankelijk van het getij 1,5 
tot 2,5 meter diep is, je hoeft dus niet bang 
te zijn dat je direct een koraalafdruk in je 
hoofd gedrukt hebt staan. Ook is de golf 
niet echt krachtig. Het is alleen een beetje 
jammer dat de spot een in de luwte ligt van 
de industriehaven. Harde wind wisselt zich 
hier af met complete windstiltes.  
De mooiste spot ligt tussen de twee 
surfcentra in. ‘’Turtle Bay’’. Deze spot is 

gemakkelijk bereikbaar en doet zijn naam 
eer aan. Als je hier surft kun je er zeker 
van zijn dat je af en toe een schildpad 
tegenkomt. De wind is hier op zijn sterkst 
en meest constant. Aan de oever blijft het 
vrij lang ondiep en kun dus af en toe even 
pauze nemen. Het water is er vlak, perfect 
dus voor Slalom en Freestyle. 
Naast het windsurfen moet je vooral niet 
vergeten je te laten meeslepen door het 
locale leven en de atmosfeer van Boa Vista. 
Struin eens door de stoffige straatjes en 
geniet van de typisch Afrikaanse taferelen 
zoals de vrouwen in hun gekleurde kleder-
dracht en de bouwvakkers die nog huizen 
bouwen zoals wij dat aan het begin van de 
vorige eeuw deden terwijl overal waar je 
komt de reggae keihard door de speakers 
schalt.

Facts 
boa Vista
Hoofdstad: Sal Rei
oppervlakte: 620km2 
Munteenheid: Kaapverdiaanse Escudo
Aantal inwoners: 4200
Vluchten: www.flytap.com

‘’Paz, 
trabalho,Patrià’’


