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Het laatste reisverslag en ook de “Zeezwaluw Suffertjes” waren over het algemeen gevuld met 

resultaten van ons harde werken. Gelukkig zijn die resultaten van verbeteringen en reparaties, boven 

verwachting geslaagd en sluiten we 2013 af met en gelukkig en voldaan gevoel. Helemaal geen spijt dat 

we 365 dagen niet hebben gezeild, nog nooit eerder voorgekomen in ons 25-jarig zeilersleven en waar 

we zeker geen gewoonte van gaan maken! 

Naast het vele werk hebben we ook talrijke leuke dingen gedaan en beleefd. Op de laatste dag van 

December, een uitermate geschikte dag voor overpeinzingen over het afgelopen jaar, is het een leuke 

bezigheid om een start te maken met dit reisverslag. Ook omdat we heerlijk zacht zitten aan de 

kajuittafel op de zitkussens met het nieuwe schuimrubber. 

  

Botanische Tuin Viera Y Clavijo 
Inmiddels zijn we al 3 maal in de schitterende Botanische Tuin van Gran Canaria geweest. In de winter, 

zomer en beginnende herfst, als je tenminste van deze jaargetijden mag spreken op Gran Canaria. 

De Canarische botanische tuin is aangelegd begin 1950, door de Zweedse plantkundige Eric Ragnor 

Sventenius (1910-1973) die al jaren woonachtig was op de eilanden. Het ontwerp was het idee van de 

toenmalige voorzitter van de Cabildo de Gran Canaria, Don Matías Vega Guerra. Op deze wijze wilde hij 

de rijkdom van de archipel op één plaats verzamelen. Deze droom werd in 1952 werkelijkheid. In 1957 

werd de tuin opengesteld voor het publiek. 

 

De openbare tuin ligt in het 

Guiniguada-ravijn op 7 km van Las 

Palmas en is gemakkelijk per bus 

bereikbaar. Het is een heerlijk 

rustgevend wandelgebied langs mooi 

aangelegde paden en trappen en 

populair als dag uitje. 

 

 

In de tuin zijn de meest voorkomende flora van de Canarische eilanden te bewonderen en als je geluk 

hebt ook de speciale diersoorten van het eiland. Bij alle drie bezoeken vielen ons steeds weer nieuwe 

bijzonderheden op omdat bloemen en planten mee veranderden met de jaargetijden, kaal, in de knop of 

in een magnifieke bloemenpracht. 

 

 

http://www.step.es/jardcan/JARDCAN.html
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Cactussen in de meest waanzinnige groottes en bloei of met afgesneden ”ledematen” omdat ze te groot 

of rottend waren. 

Verscholen ijsvogeltjes, jonge eendjes en dikke ganzen zwemmend in de vijver, kikkers en padden 

kwakend op de achtergrond terwijl kolibrieachtige vogels in de lucht stilhangen om nectar te snoepen 

uit de bloemen. Dat de schuwe Canaria Hagedis zich aan ons toonde, was een onverwacht mazzeltje. 

 

Bij ons 3de bezoek zagen we de levenscyclus van de vlinder. Dit hele proces van vlinder-rups-pop-

vlinder, vond plaats op een 

stukje onkruidgebied van 

ongeveer 5m2. In de collage 

is de transformatie goed te 

zien. 

Heel bijzonder is de vlinder 

die nog in het gesloten 

doorzichtige pop-vlies. 

Het eerste bezoek waren 

we met ons tweetjes maar 

de andere keren hebben we 

onze bezoekende vrienden 

meegesleept om dit moois 

te zien. 

Het eerste bezoek waren 

we met ons tweetjes maar 

de andere keren hebben we 

onze bezoekende vrienden 

meegesleept om dit moois 

te zien. 

Aan de hand van de hierboven gemaakte foto’s, die veel meer vertellen dan woorden ooit kunnen doen, 

hebben we jullie meegenomen langs al dit natuurschoon in de diverse jaargetijden. 

 

El Roque Nublo (Rots in de wolken), 3 maal is scheepsrecht 
Een andere “must” van Gran Canaria is Roque Nublo. Deze 80m hoge rots 

(op 1813m) is een vulkanische monoliet en stijgt op uit de Caldera 

(krater) de Tejeda en ligt bijna in het centrum van het eiland. Het is een 

oude en heilige plaats van aanbidding van koningen en oudsten van het 

volk Guanche. Het is lastig per bus te bereiken maar prima met een 

autootje. De eerste keer dat we Rock Nublo bezochten en naar de voet 

wilden wandelen was met Ingrid en Han. Helaas strandde de poging. Het 

was die dag 30ºC en na een uitgebreide lunch met een flesje wijn moet 

je niet gaan klimmen, geen ideale uitgangspositie dus! 

http://www.gran-canaria-info.com/guide/nature/roque-nublo


Reisverslag 1-2014, Gran Canaria in Zeezwaluw vlucht 

 

 

3 

 

De tweede poging was met medezeiler Marcel en zijn hondje Iffie. We waren dit keer helemaal 

voorbereid om een wandeling van minstens 3 uur te maken, niet naar de voet van de Roque, maar een 

wandeling rondom de voet op een lager minder steil 

gedeelte. In de late ochtenduren, allemaal voorzien van 

rugzak met water en broodjes, werd de tocht aanvaard. 

Alles loopt gesmeerd, wel wat amechtig door de steilte van 

het eerste stuk, maar dat kan worden opgelost door 

regelmatig van het uitzicht te genieten of Iffie de 

gelegenheid te geven om ons in te halen op haar korte pootjes. 

 

Op een driesprong met een heuse wegwijzer zoeken we 

verwoed naar het juiste nummer van de voorgenomen 

wandeling. Helaas is het wat onduidelijk en volgen daarom 

de breedste slingerweg. Even later gaat het pad over een 

ruig steil stuk van grote stenen en gravel en eindigt op een 

lava hoogvlakte. Juist, dit is dus de route naar de basis van 

de rots. Ach ook niet slecht hoor, want het uitzicht is hier 

fenomenaal. 

Je hebt het gevoel dat je op  het topje van de wereld bent. Wolken driften over de 

hoge bergtoppen om daarna langzaam langs de heuvel naar het dal te zakken. De hoogvlakte stijgt 

gelukkig niet meer en aan het einde gloort de 

beroemde Roque Nublo. We zijn niet de enigen. 

Honderden mensen krioelen over de lava-vlakte om 

zich in alle rangen en standen te laten fotograferen 

met de Roque als achtergrond. 

 

Aan de voet van de rots liggen veel grote rotsblokken 

waar we overheen klauteren om bij een soort “balkon” 

aan de achterzijde van de voet uit te komen. Hier 

zijn de geërodeerde rotsen mooi glad en eindelijk 

kunnen we onze 

moede benen rust gunnen. Koffie en broodjes worden uit de rugzakken 

opgediept en we genieten op hoog niveau van deze lunch! Na een uurtje 

wandelen we via dezelfde weg, maar nu bergafwaarts terug naar de 

parkeerplaats en de auto. 

Van de onverhoopt anders uitgevallen wandeling hebben intens 

genoten. Toch zullen we nog een keer teruggaan om bij de wegwijzer 

de andere route te volgen. 

 

Met Janneke en Henri bezoeken we voor de 3de keer Roque Nublo. Zij zijn goede lopers en 

bovenverwachting snel zijn we al bij de voet van de rots. Net als de vorige keer houden we hier de 

picknick onderwijl genietend van het uitzicht. Dit keer is het warmer en zonniger en dat voelt goed op 

die hoogte in het stevige windje. Op de terugweg worden we moeiteloos ingehaald door een peloton 

Spaanse militairen die met volle bepakking in looppas de berg afkomen. We doen een stapje opzij en 

laten ze passeren want dat moordend tempo kunnen de zeilersbenen niet aan! Ook de 3de keer komen 

we moe en zonder brokken terug bij de gehuurde auto op de inmiddels welbekende parkeerplaats. 
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Het eiland Gran Canaria 
Gran Canaria Island (GC) is het op 3 na grootste eiland van de Canarische Eilanden. Het eiland is van 

vulkanische oorsprong en bijna rond van vorm met een diameter van 

±50km. De hoogste top is Pico de Las Nieves met 1949m. 

Via het goed onderhouden en uitgebreide wegennet hebben we 

inmiddels veel van het eiland kunnen zien. De afwisselingen in 

landschap door het (micro)klimaat van GC is enorm. Rijdend vanaf 

Las Palmas zuidwaarts langs de kust, laat een droog en dor glooiend 

landschap zien met steden en dorpen en helemaal in het zuiden de 

wandelende zandduinen van Maspalomas. Aan de noord- en westkust 

vind je hoge en vreselijk steile rotsen met diepe kloven en vrijwel 

onbewoond. De westzijde van het eiland is groen en vruchtbaar met 

enorme bananenplantages. Groentes en exotische fruitsoorten 

groeien hier uitbundig terwijl vele kleuren bougainville het 

landschap een vrolijk tintje geven. Op onze trips naar Roque Nublo 

hebben we elke keer een andere route genomen om zoveel mogelijk van het eiland te zien. 

 

Stuwmeren 
Met Han en Ingrid zijn we via de Puerto Mogan landinwaarts gereden naar het schilderachtige dorpje 

Mogan. De weg door het droge, bergachtige gebied was interessant door de vele kleuren in het 

rotsgesteente. De smalle bochtige weg loopt 

langs vele stuwmeren. Deze verzamelplaatsen 

van regenwater voorzien de drogere gebieden 

met akkerbouw gedoseerd van water, zodat 

er ook tijdens grote droogte voldoende water 

voorhanden is. Eenmaal langs de stuwmeren 

vervolgt de weg een grillig patroon rond oude 

kraters tot aan het gebied met Roque Nublo. 

Via Cruz de Tejeda waar we heerlijk hebben geluncht dalen we af via een mooie groene weg richting Las 

Palmas. Vanuit de hoge bergen is van kilometers ver de stad Las Palmas op het smalle NO-nekje van het 

eiland perfect te zien. 

 

Steile kliffen, diepe dalen 
Een andere keer maakten we gebruik van de langere route langs de noord en westkust voor we 

landinwaarts bogen. Deze route is qua landschap de indrukwekkendste. Een smalle weg loopt al  

kronkelend hoog langs de kustlijn. Na elke bocht ontvouwt zich opnieuw een dramatisch uitzicht over 

zee of een diepe spelonk of barranca geheten. De weg is zo smal dat er zelfs geen stopplaatsen zijn om 

een foto te maken van dit schitterende uitzicht. Volgens de kaart is er slechts 1 plek waar je even kunt 

stoppen, maar die blijkt afgesloten. Door de continue erosie is het uitstekende rotsplateau van de 

parkeerplaats ondermijnt en niet veilig meer. Helaas geen foto’s van dit adembenemende stukje 

kustlijn. 

 

Caldera Bandama 
Met Janneke en Henri hebben we de 

vulkaankrater Bandama bezocht. Het was 

de bedoeling dat we via de rand van de 

krater een rondwandeling zouden maken 

zoals we dat bij verschillende kraters op de 

Azoren hadden gedaan. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria
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Helaas was het hier niet mogelijk, geen wandelroute maar enkel een uitzichtpunt, “Pico de Bandama”. 

Op dit hoge punt was de ronde vorm van de krater goed te zien terwijl aan de andere kant Las Palmas 

zichtbaar was. Onder het genot van het meegebrachte kopje koffie laten we de omgeving rustig op ons 

inwerken. 

 

Stadjes en dorpen 
Op al onze routes zijn we in kleine en grote dorpen en steden geweest. In sommige hebben we 

uitgebreid lopen slenteren, terrasjes bezocht of heerlijk gegeten. Andere zijn enkel op doorreis 

bezocht. 

 

 

Een aanrader is Arguineguín aan de zuidkust, wel erg toeristisch doordat het meer zonuren heeft dan 

de noordelijke plaatsen. In de vissershaven liggen lange netten te drogen, vlak bij een kapelletje.  

Langs het strand aan de lange promenade zie je door de terrassen de authentieke huizen niet meer en 

lijkt Zweeds de landstaal te zijn in plaats van Spaans. 

Mogan, hoog in de bergen is een van de authentieke bergdorpen, smalle kronkelige straatjes, kleine 

restaurantjes verstopt in de oude huizen, mooi aangelegde tuinen met en veel groen. 

Cruz de Tejeda, een piepklein dorpje met een kerk, een enorm kruis (Cruz), een klooster en 3 

restaurants met uitzicht over een dal. Hier hebben we heerlijk met Karin een uitgebreide lunch 

genoten. 

In het noorden liggen Arucas, Firgas en Teror waar het meeste bronwater op het eiland vandaan komt. 

Het bekendste is Teror. 

 

Dit stadje heeft een heel leuk oud centrum rondom een heuse kathedraal op een mooi plein. Huizen met 

schitterende houten balkons kijken uit over het met statige linden, loof- en naaldbomen omzoomde 

plein. Op de dag dat we Teror bezoeken, wordt er een bijzonder mis in de kathedraal opgedragen en is 

op het plein een markt met lokale boerenproducten. Uiteraard hebben we een stuk heerlijke geitenkaas 

gekocht voor ons favoriete lunchhapje met tomaten en basilicum. 

 

Bezoek 
In 2013 lijkt het of alles in 3en moet gaan. Het gaat zelfs op voor 

de bezoekers! Eerst komt nicht Karin een weekje uitrusten, zonnen 

en bijpraten in Las Palmas. Aangezien de Zeezwaluw niet in 

bezoekers mode is, logeert ze in een hotel vlak bij het strand.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arguinegu%C3%ADn
http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_water
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Overdag doen we gezellige dingen samen zoals winkelen, rondtoeren per auto terwijl we 's avonds 

heerlijk dineren in de kuip van de Zeezwaluw voor we haar weer veilig afleveren bij de voordeur van het 

hotel. Het weekje vliegt voorbij. 

 

De volgende gasten zijn Janneke en Henri. Hen hebben we zolang als we onderweg zijn niet meer gezien 

en vragen ons af of we ze nog zullen herkennen bij het afhalen op het vliegveld. Uiteraard was dat geen 

probleem, net als wij zijn ze alleen wat grijzer geworden. Ook J & H verbleven net als Karin in een 

hotel niet ver van de marina. Overdag hebben we met de huurauto mooie tochten over het eiland 

gemaakt en af en toe een heerlijke lunch op een mooi plekje of restaurant genuttigd. ´s Avonds werden 

de magen gevuld door kok Riens in de Zeezwaluw kombuis terwijl we konden bijpraten over de 12 

voorbijgegane jaren. 

Op de dag voordat J & H vertrokken, kwam Henk voor een paar dagen ingevlogen. Omdat hij dit keer 

alleen was (Marjolein was op cruise) konden we nog net een plekje in het vooronder naast de stapel 

zeilen voor hem creëren. Op de enige gezamenlijke dag hebben we als afscheid van 

J&H met z´n 5en een fantastische WOK-maaltijd genoten in een restaurant met 

uitzicht over de commerciële haven. Na die grandioze maaltijd, wandelen we naar 

het busstation op St. Catharina park waar J&H op de bus stappen richting vliegveld 

en huis. Hun bezoekweek is omgevlogen. 

Dat geldt ook voor de 3 enorm gezellige dagen met Henk waarin we opnieuw veel nuttige 

zeilersinformatie hebben uitgewisseld. Als alle bezoek weer huiswaarts is gekeerd wennen wij langzaam 

weer aan de stilte op de Zeezwaluw en is het weer back-2-normal. 

 

ARC+ en ARC rally 
Zoals we uitgebreid in het Zeezwaluw Suffertje 10 hebben beschreven, zijn de ARC+ en ARC rally niet 

geruisloos aan ons voorbijgegaan. Wel konden we op onze plek blijven liggen en 

hoefden niet weg. Omdat de Zeezwaluw al helemaal vertrekgereed was, hadden wij 

voldoende tijd en gelegenheid om de ARC hectiek van dichtbij te observeren en 

ondervinden, zoals jullie inmiddels al hebben 

kunnen lezen. 

Na het vertrek van de ARC op 24 november was 

het tijdstip aangebroken om ons voor te 

bereiden op de feestelijke decembermaand. 

Begin december was er eerst nog een genoeglijke 

bijeenkomst/afscheid van de groep Nederlandse vrijdagavond 

borrelaars in de Sailor’s bar, omdat een aantal bemanningen voor 

korte of langere tijd naar Nederland vertrekt. 

 

Kerst vieringen 
Een paar dagen voor Kerst horen we dat er “door zeilers voor zeilers” die tijdens de Kerst in de marina 

zijn, een “Kerstavond” wordt georganiseerd op het terrein van de zeilclub. Iedereen die wil kan 

deelnemen. Maar,…. moet wel per persoon een gerecht van zijn/haar land meebrengen. Ook zal er een 

BBQ opgestookt worden voor het roosteren (cremeren) van vlees en/of om ons warm te houden mocht 

de buitentemperatuur beneden het Canarie gerieflijkheids niveau dalen. 

 

Uiteraard gaan de Zeezwaluwtjes voor deze 

Kerstavond met medezeilers. Er wordt vlees 

voor de BBQ ingeslagen waarvan spiesjes 

bereidt worden, een hartige taart ziet het 

levenslicht evenals een gezonde verse groente 

salade (linten komkommer, courgette met taugé 

en basilicum, voor recept klik hier). 

http://everyoneweb.com/presentation_tier/Index.aspx?WebID=zeezwaluwtje&BoomID=B1&KnooppuntID=K520&KnoopOpen=True&LG=
http://www.everyoneweb.com/presentation_tier/Index.aspx?WebID=zeezwaluwtje&BoomID=B1&KnooppuntID=K537&KnoopOpen=True&LG=
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Op 24 december om 7 uur ’s avonds gaan we op stap naar het feestgedruis. Bij ons hebben we; een goed 

humeur en zijn lekker warm aangekleed, een tas met alle heerlijkheden die 

geserveerd gaan worden op weggooiservies (het Wedgwood blijft dit keer 

thuis)  en uiteraard een flesje wijn. 

 

Bij aankomst is het al gezellig druk en de op de grote ruime tafel kunnen we 

nog amper onze bijdrage een plekje geven. Het ziet er fantastisch uit! Het is 

altijd weer een verrassing hoe inventief zeilers zijn in hun kombuis en welke 

professionele gerechten daaruit te voorschijn komen. 

 

De BBQ wordt wat later opgestart en de vleeseters doen een verwoede poging om hun vlees gaar te 

krijgen, maar de meesten houden dat al snel voor gezien, wij ook. Het duurt té lang en er staat té veel 

lekkers kant en klaar op de grote tafel. Onder het genot van een hapje en 

drankje is het een gezellige bijeenkomst die wordt bezocht door zeilers uit 

alle windstreken zoals Engelsen, Ieren, Schotten, Duitsers, Nederlanders, 

Zweden, Denen en een enkele loslopende Australiër en Kanariaan. Zelfs live 

muziek is aanwezig. Twee Zweden brengen met hun meegebrachte gitaar 

Kerstmelodietjes ten gehore, terwijl hun 

landgenoten enthousiast de polonaise 

dansen. Gelukkig verstaan we de tekst niet en kijken geamuseerd 

langs de zijlijn toe. Het is al laat voor we ons los kunnen scheuren 

van deze gezellige Kerstavond en weer terugkomen op de met 

buitenverlichting en Kerstballen versierde Zeezwaluw. 

 

Kerst aan boord Zeezwaluw 
Zoals we al decennia doen, was één van de Kerstdagen voor onszelf 

gereserveerd. Dit jaar hebben we de 1ste gepland. De laatste inkopen 

worden de 24ste gedaan en van het zorgvuldig uitgezocht menu 

kunnen we een aantal dingen al voorbereiden. 

 

Op eerste Kerstdag komen Annemieke en Rob van de “Charlie II” 

nog even gezellig koffie met gebak halen omdat ze de volgende dag 

vertrekken naar de Kaap Verdische Eilanden. Na hun bezoek verlopen de voorbereidingen voorspoedig 

en om 5 uur kunnen we omgekleed en wel in de kuip van een heerlijk drankje mét, genieten. 

 

Een uurtje later doen we ons tegoed aan het 

Kerstdiner (recepten klik hier) met 

kaarslicht en muziek. De 2de Kerstdag volgt 

ongeveer hetzelfde patroon, terwijl we een 

3de Kerstdag inscheren om de restanten van 

beide Kerstdagen op te maken. 

 

Oud & Nieuw 2013-2014 

De laatste dagen van 

2013 hebben we 

geluierd en zijn  naar 

het strand aan de 

andere zijde van de 

stad gewandeld om de 

mooie zandsculptuur 

te bewonderen. 

http://www.everyoneweb.com/presentation_tier/Index.aspx?WebID=zeezwaluwtje&BoomID=B1&KnooppuntID=K537&KnoopOpen=True&LG=
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Op oudejaarsdag rommelen wat aan en blijven op de Zeezwaluw, 

genietend van de rust, relaxen wat en ’s avonds komen allerlei 

kaasjes, hapjes en een drankje op tafel. 

Na nog een filmpje kijken is het al snel tijd om naar de Sailor's 

bar te gaan om samen met de 

aanwezigen de seconden af te 

tellen tot het nieuwe jaar zich 

aandient. Taart, room, druiven 

en champagne worden geserveerd terwijl vuurwerk en 

scheepshoorns het nieuwe jaar 2014 inluiden. 

 

Iedereen wenst elkaar een gelukkig Nieuwjaar en wij dat er in 2014 

maar weer heel veel mooie zeemijlen onder de kiel door mogen gaan! 

 

Riens en Ineke ab “SY Zeezwaluw” 


