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 Atlantic Campaigns Carl Plasschaert komt na bijna twee maanden roeien aan in Antigua. 

ANTWERPEN Een kus, vol op de mond. Na bijna twee maanden lang alleen en 

onafgebroken roeien ziet Carl Plasschaert (41) zijn vrouw Katrien terug. Samen met 

zonen Max (7) en Jules (11) wachtte ze haar held op, ergens op een kade van 

Caribisch eiland Antigua. “Vijftig dagen en 5.000 kilometer eerder raakten mijn 

roeispanen voor het eerst water in La Gomera en dan sta je daar, omringd door een 

massa mensen, fotografen. En je wilt alleen maar je gezin vastpakken en niet meer 

loslaten.” 



Het gezin van Carl is een week eerder vertrokken naar het Caribisch eiland. Zonen Max en 

Jules turen nog een paar dagen ongeduldig over dat eindeloze water waar ergens hun papa 

op een roeibootje van amper 7 meter lang dobbert. Vrijdagmiddag, 17 uur plaatselijke tijd - 

het is dan 22 uur in België - komt Carl aan in Antigua. De aankomst is heroïsch, uitgelaten, 

de armen gespreid, in één hand een staaf Bengaals vuurwerk. 

Je mag dan de eerste Belg zijn die in z’n uppie de Atlantische Oceaan over roeide, een 

tour de force, zelfs het hart van een viking moet heel klein zijn als hij na 50 eenzame 

dagen aankomt en zijn gezin ziet staan. 

“Niet te beschrijven. Eindelijk kan je elkaar weer vastpakken. Heel de reis kijk je ernaar uit 

om elkaar in de armen te vliegen. De laatste week was dan ook de zwaarste van de hele 

tocht. Je weet dat je gezin daar op je wacht. Je telt de minuten. Het was ondertussen 

bloedheet op de oceaan, de stroming zat tegen en de tijd kroop voorbij.” 

Je roeide twaalf uur per dag, je at en je sliep en dat was het leven zo’n beetje, bijna 

twee maanden lang. Komt elke grote levensvraag dan honderd keer voorbij? 

“Bij mij niet. Je focust op wat moet, je volgt nauwgezet je schema. Het is roeien en slapen. Ik 

beluisterde soms muziek en belde elke dag naar Katrien en de jongens met de 

satelliettelefoon. Die gesprekken waren heel veel waard, een morele boost. Weten dat je 

gesteund wordt thuis. En je telt je calorieën, probeert genoeg te eten. Dat is niet gelukt. De 

gevriesdroogde voeding kreeg ik niet binnen. Kokhalzend kon ik amper twee hapjes eten, 

mijn lichaam verzette zich ertegen. Ik ben vijftien kilo afgevallen.” 

Ben je bang geweest? 

“Tijdens de briefing zeiden ze: ‘De tweede en derde dag denk je dat je dood gaat. De vierde, 

vijfde en zesde dag zou je willen dat je dood was.’ Daarna vind je je routine. Maar die routine 

vond ik sneller. Ik ben ook nooit zeeziek geweest, heb geen pech gehad, de boot heeft het 

nooit laten afweten. Echt schrik heb ik maar één keer gehad. Een muur van water kwam op 

me af, wierp mijn roeiboot verticaal. Nog even heb ik geprobeerd te blijven roeien, maar het 

lukte niet meer. Ik verschanste me in mijn kajuit. Even later kreeg ik bericht van de volgboot 

van de organisatie, die zou in de buurt zijn. Een paar uur later klom ik het dek op om even te 

zwaaien. De dag erna was het weer business as usual.” 

“Eén van de zaken waarvoor ze me waarschuwden was hyperventilatie. Omdat de dagen 

eentonig zijn is dat een risico. Er zijn verhalen bekend van mensen die ineens een 



kinderhand van achter de deur zien komen. Dan moet je mentaal sterk staan om te zeggen: 

dit is de realiteit. En dat is een hallucinatie. Het is me één keer overkomen. Een stuk 

chocolade leek verdwenen. Hoelang ik ook zocht, ik vond het niet terug en was ervan 

overtuigd dat iemand het gestolen had. Onmogelijk natuurlijk als je alleen op de oceaan 

vaart. Een dag later vond ik de chocolade terug.” 

“Ik ben om die reden ook blij dat ik de oversteek alleen gemaakt heb. Je zou op zo’n 

moment ruzie krijgen met je compagnon. Als je dan nog een maand op een paar vierkante 

meter moet samenleven, lijkt dat me veel erger dan de eenzaamheid.” 

 
 Atlantic Campaigns Carl ziet zijn gezin terug. "Eindelijk kan je elkaar weer vastpakken." 

Wat heeft je het meest ontroerd tijdens je tocht? 

“Beseffen dat je iets aan het doen bent waarvan bijna iedereen denkt dat het onmogelijk is, 

dat is een heerlijk gevoel. Ook de oceaan zelf is soms ontroerend mooi. ’s Nachts zie je 

nergens meer sterren. Overdag merk je dat die oceaan geen dood water is. Elke dag zie je 

vogels, soms volgen dolfijnen je een tijdje. Je ziet dagelijks vliegvissen, ik wist niet eens dat 

ze bestonden, die uit het water springen en tientallen meters door de lucht zweven.” 



“Ondertussen kijk ik er ondanks alles heel hard naar uit om terug naar België te keren. Je 

beseft tijdens zo reis dat de mens een sociaal dier is. Ik heb niks meer gemist dan mijn 

gezin, mijn familie en mijn vrienden. Een pint aan de toog van café Zeezicht met je maten, je 

hebt geen idéé hoe schoon dat is tot je het twee maanden moet missen. Daar kijk ik nu al 

geweldig naar uit.” 

Aan de oversteek van Carl hangt een goed doel vast. Hij zamelde 130.000 euro in voor zijn 

deelname - zijn roeibootje, een technologisch wonder, alleen al kostte 80.000 euro. “Na de 

reis zal de boot verkocht worden”, zegt Carl. “De opbrengst gaat integraal naar de Plastic 

Soup Foundation, een organisatie die probeert te voorkomen dat er massa’s plastic in de 

oceaan terecht komen.” 

De tocht over de oceaan maakt deel uit van de Talisker Whisky Atlantic Challenge. In totaal 

namen er zeven soloroeiers deel. Wereldwijd lukte het voor Carl nog maar zo’n 80 mensen 

om de tocht alleen te klaren. Meer info op www.atlanticjourney.be. 

http://www.atlanticjourney.be/

