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STAND DER DINGEN

Twee Antwerpenaars in een fles naar New York
Fons Oerlemans (67) en zijn vrouw Kee
(59) willen dit najaar de Atlantische
Oceaan oversteken in een zelfgemaakte fles. Het echtpaar is daarmee niet
aan zijn proefstuk toe. De voorbije dertig jaar fabriceerde Oerlemans al vijf
bizarre vaartuigen waarmee hij het
ruime sop koos. “Het is gewoon een
drang. Fons is al van kleins af bezig
met bootjes en ballonnen”, zegt echtgenote Kee Oerlemans. Zaterdag wordt
de fles te water gelaten in Antwerpen.
Fons Oerlemans kan het knutselen
en plannen van oceaanexpedities niet
laten. Zijn eerste expeditie dateert van
ruim dertig jaar geleden. Fons liet zich
toen met een reddingsvlot en een kompaan midden op de oceaan dumpen.
Bedoeling was om vroeg of laat de wal
te bereiken, maar het plan mislukte
omdat de medereiziger al de eerste dag
krankzinnig dreigde te worden, vertelt
Kee. Toen 17 dagen later een schip
voorbijkwam, was de expeditie dan
ook meteen afgelopen.
We schrijven nu 2005 en Fons Oerlemans is ondertussen vijf vaartuigen
verder. Zijn jongste project is een overtocht over de oceaan in een fles met
twee Chinese jonkzeilen. “We hebben
tijdens onze vorige reizen zo vaak flessen met een boodschap in het water gegooid”, vertelt Kee. “We keken toen al-

■ Fons en Kee Oerlemans bij een model van hun fles-boot. ‘De stroomlijn van
flessen in water heeft ons altijd gefascineerd.’ (Foto Concentra Media / Dirk Kersters)

tijd met bewondering naar de stroomlijn van zo’n fles. Toen heeft Fons beslist om ooit een fles-boot te bouwen.”
De fles van Fons en Kee vertrekt normaal gezien in september uit Antwerpen. Via binnenwateren gaat het naar
de Middellandse Zee, daarna naar de
Canarische Eilanden, Brazilië en New
York. De tocht staat dit keer in het te-

ken van het Senegalese Humane Interest-project. Onderweg haalt het echtpaar brieven op die kinderen uit achtergestelde landen hebben geschreven
aan wereldleiders. In New York wordt
de post bij Kofi Annan afgegeven. De
fles, die oorspronkelijk ‘Spirit of Antwerpen’ moest gaan heten, werd voor
de gelegenheid omgedoopt tot ‘Messa-

ge in a Bottle’. Zaterdag om half twee
wordt de fles te water gelaten ter hoogte van de Mexicobrug in Antwerpen.
Voor hun reis kunnen Fons en Kee op
de nodige ervaring terugblikken. Na
het mislukte vlotexperiment bouwde
Oerlemans een vlot uit baggerbuizen
waarmee hij in 1975 de oceaan overstak in 82 dagen. De man werd een bekend Vlaams fenomeen toen het BRTprogramma Jan en alleman van Jan
Van Rompaey rechtstreeks contact met
hem zocht op de oceaan. Na het vlot
kwam de Sea View, een soort duikbootconstructie uit een propaangastank en een stookketel, waarin de reizigers onderaan een venster hadden op
de oceaan. Nog later was er de vrachtwagen op brandstoftanks, waarvan de
motor een schroef aandreef in plaats
van wielen. Het laatste grote project
was een racefles, waarmee hij van plan
was het snelheidsrecord te breken voor
het oversteken van de oceaan. Oerlemans werkte negen jaar aan het project. Een rijke industrieel gooide uiteindelijk roet in het eten, door in
enkele maanden tijd een vaartuig te laten bouwen dat veel sneller was dan
Fons’ racefles. Deze keer heeft het echtpaar Oerlemans minder haast. De reis
mag zo’n twee jaar duren.
Kris Hendrickx

