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We hebben jullie in ons vorige reisverslag “vertrek uit Las Palmas” verlaten op de ankerplaats van 

Arguineguin aan de ZW-zijde van Gran Canaria. Eenmaal veilig ten anker, bleken we keurig uit de weg te 

liggen van alles wat gedurende de dag voorbij komt 

varen, Twee ferry’s varen dag in dag uit van 10–19 uur 

continue op en neer tussen holiday resorts in 

Arguineguin en Anfi del Mar-Puerto Ricco-Puerto de 

Mogan. Ze varen niet hard en we hebben er geen tot 

weinig last van evenals van de ontelbare jetski’s die 

gelukkig in de buurt van Anfi bleven rondcirkelen. 

 

Kortom een uitstekende plek om te onthaasten van 5 

maanden grote stadsleven. Het is wel weer even wennen om voor een redelijk open Atlantische kust 

voor anker te liggen. De lichte deining uit het NW houdt de Zeezwaluw en ons lijf permanent in 

beweging. ´s Avonds worden we heerlijk in slaap gewiegd maar worden ´s nachts wel af en toe half 

wakker van een extra diepe slinger die laat weten dat we ten anker liggen. 

 

Weer leren luieren 
Heerlijk ontspannen glijden de dagen aan ons voorbij. Af en toe even “dippen” als we het warm hebben. 

Verder lezen we veel en kijken zo nu en dan ´s avonds in de kuip een filmpje. Het valt ons zwaar, om na 

zo veel maanden hard te hebben gewerkt, te ontspannen. Nix doen, merken we, zijn we bijna verleerd, 

maar pakken gelukkig de draad toch redelijk snel weer op….. 

 

Regelmatig gaan we met het rubbertje naar de kant om de benen te strekken, even boodschappen te 

halen, naar de wekelijkse markt voor een paar slippers of gewoon om het stadje te 

verkennen. Het valt ons op dat er veel witte vakantiegangers zijn voor eind van 

november. Bij navraag blijkt dat het hoogseizoen in de Canarische eilanden net 

begonnen is, vandaar. 

Tijdens een stadsverkenning spotten we een Chinees restaurant, waarbij één blik 

op de menukaart voldoende is om een afhaalmaaltijd te bestellen. Even een bakje 

koffie totdat de bestelling voor 2, gereed is en dan snel terug naar de boot om van 

de heerlijke lunch te genieten. Uiteraard blijken we aan de 2 afhaalmaaltijden veel te veel te hebben. 

De volgende dag eten we met smaak de “restjes” als avondmaaltijd. 

 

Op weg naar Tenerife 
Uiteindelijk na 10 dagen ankeren wordt op 18 september om 8 uur in de ochtend, het anker opgehaald. 

Volgens de weersberichten komt er overmorgen een flinke depressie met veel regen en harde wind 

Gran Canaria plagen. De NW-zeedeining zal ons dan met een aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid meer dan wiegen, want de ankerplaats van Arguineguin wordt dan een klutsende 

wastobbe! Daarom besluiten we om naar de zuidkust van Tenerife over te steken, waar de voorspelde 

NE-wind en NW-deining minder last zullen veroorzaken op de door ons uitgezochte ankerplek. 

 

Bij vertrek schijnt er een waterig zonnetje die na een uurtje weer 

achter dikke bewolking verdwijnt. Van de 10-15kn NO-wind merken 

we niets zolang we in de windschaduw van Gran Canaria varen, dus 

de motor moet voor de voortgang zorgen. De afstand van 

Arguineguin naar de ankerplek om de hoek bij Punta Roja aan de 

ZO-punt van Tenerife, is ongeveer 50Nm. 
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Geen giga-afstand, maar wel een flinke dagtocht. De wind blijft afwezig tot we ongeveer 10mijl uit de 

kust zijn en de grens van de beruchte acceleratiezone bereiken. De acceleratiezone is nog in rust en 

met de rustige 15kn NNO wind kan de genua eindelijk worden uitgerold. We blijven wel motor-sailen om 

koers en hoogte te kunnen houden. Als de voorspelling uitkomt, zal de wind in de loop van de dag meer 

doordraaien naar het O, wat gunstiger voor onze koers is. 

Zo rond het middaguur pakken zich in 

het NO donkere wolken samen en zien 

we in de verte de eerste zware 

regenbuien losbarsten en verdwijnt Gran 

Canaria al snel uit het zicht. We blijven 

de buien niet voor en krijgen af en toe 

een vieze miezerregen over ons heen. 

 

De zeilpakken zijn weer eens nodig om 

droog te blijven. Voorafgaand aan een 

overkomende regenbui, krimpt de wind 

iets naar het N en neemt in de vlagen 

toe tot 22+ kn. Als we in die buien wat 

afvallen en de genua iets inrollen, kunnen 

we gemiddeld toch de juiste koers 

sturen. Tenerife komt steeds dichterbij maar is slecht zichtbaar door de laaghangende wolkenband en 

nevelsluiers die de Teide omhullen. 

 

Rond half 4 komen we aan bij de uitgezochte ankerplek. Het water is 

daar nog erg onrustig door de oostelijke wind die om Punta Roja heen 

poeiert. Er staan behoorlijk grote witte koppen door de 25kn wind. 

Zelfs bij het strand waar we willen ankeren blaast de wind nog met 

24kn. Ook de deining dendert met een flinke vaart over de ankerplek 

richting strand. Geen ideale omstandigheden voor een rustig nachtje. 

Na een half uurtje rondvaren, tegen beter weten in op zoek naar luwte, 

houden we het voor gezien. De koers wordt verlegd, naar de 6mijl 

westelijker gelegen marina San Miguel. 

 

Gelukkig hebben ze voor ons nog een mooie langsscheepse kadeplek aan 

de drijvende steiger. Om 18 uur liggen we stormvast afgemeerd. Zelfs 

in de marina staat er nog 20kn wind zegt de windmeter! In elk geval 

smaakt ons welverdiende aankomsthapje en drankje heerlijk. De hele 

nacht blijft de wind onverminderd door loeien en zijn blij dat we in de 

marina liggen. 

 

 

San Miguel marina en zijn naaste omgeving 
De volgende dag blijkt de stevige oostenwind nog zeker 4 dagen aan te houden. Gelukkig kunnen we nog 

een weekje zonder problemen blijven liggen. Na de koffie gaan we wandelend bij een temperatuur van 

32°C, de directe omgeving van de marina verkennen. De marina San Miguel blijkt een onderdeel van een 

groot vakantieproject te zijn. Het is geen dorp. Er liggen aan weerskanten van het ondiepe ravijn, 2 

grote golfbaan/complexen met rondom tientallen hotels en appartementgebouwen.. Na zeker 20 

minuten lopen zijn we nog geen winkel tegengekomen! 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/canary-islands-oktober-2016.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/canary-islands-oktober-2016.pdf
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In de buurt van wat “het stads-centrum” lijkt te zijn, zien we het eerste mini-mini supermarktje waar 

ze naast gekoelde drankjes gelukkig ook vers brood verkopen. Ernaast zit een toeristinformatie 

winkeltje, waar een aardige dame ons het een en ander over de directe omgeving en de 

eilandbezienswaardigheden verteld. Een wegenkaart van Tenerife en een autoverhuurfolder rijker, 

staan we na 10 minuten weer buiten in het brandende zonnetje. Het is te heet om steeds bergje-op en 

bergje-af, het vakantiecomplex verder te verkennen. Dus gaan we terug naar de boot en de 

verkoelende schaduw. 

 

Om vanuit San Miguel het eiland te verkennen is prima te doen, je hebt alleen een auto nodig. Als we 

net met een kopje koffie in de kuip de wegenkaart bestuderen, zien we ineens Iris en Tjakko van de 

“SY Illusion” op de kade naast de Zeezwaluw staan. Zij liggen ook in de haven maar vliegen over 2 dagen 

terug naar Nederland. We praten uiteraard even gezellig bij aanboord bij Iris en Tjakko. Ze bevelen 

een goed autoverhuurbedrijf aan die de auto aflevert en ophaalt in de marina, Perfect dus, zeker als 

hij ook nog redelijk geprijsd blijkt. 

 

Een eeuwenoude drakenboom en een skelet in een botanische tuin 
 

Van de 10 dagen die we in 

San Miguel marina 

gelegen hebben, zijn we 3 

dagen met een auto op 

stap geweest. De eerste 

dag zijn we via een 

schitterende slingerweg 

die afwisselend langs de 

kust en heuvels loopt, 

naar Icos de Los Vinos in 

het NW gereden. 

 

 

 

In Icos zou een eeuwenoude 

drakenboom “El Drago” te 

bewonderen zijn. 

 

De stad Icos blijkt op een 

steile heuvel te liggen met 

een centrum wat omgeven is 

door nauwe 

eenrichtingstraatjes, een 

ramp voor zeilende 

toeristen! Voor we helemaal 

de weg kwijtraken, vinden 

we een parkeergarage waar 

we de auto stallen. 

  

http://www.vakantiearena.nl/tenerife/drakenbloedboom-icod-de-los-vinos
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Buiten gekomen ontdekken we bordjes die 

de weg naar de bezienswaardigheid wijzen. 

Het plein blijkt een botanische tuin te zijn 

waarvoor (uiteraard weer) moet worden 

betaald. Na het neertellen van wat 

pegulanten (geen korting voor 

grijsharigen) verschijnt na de eerste 

bocht de schitterende drakenboom “El 

Drago” 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoogte van de boom en dikte 

van de stam laten geen enkele 

twijfel bestaan over de 

ouderdam. Zeker als je de 

verstrengelde kruin van de boom 

ziet. Van alle kanten 

fotograferen we het oude object. 

Maar ook een héél klein 

drakenboompje die in zijn 

schaduw opgroeit.  

Misschien dat die zich over 

honderden jaren ook mag 

verheugen in even grote 

belangstelling als zijn illustere 

soortgenoot nu. 

 

De botanische tuin is klein en leuk ingericht met planten, bloemen en 

bomen die van oorsprong op de Canarische Eilanden voorkomen. Het is 

ook heerlijk koel om in de schaduw van de bomen te wandelen. Zittend 

op een bankje genieten we nog even in alle rust van een paar levendige 

hagedissen die blij zijn met het water wat we ze voorschotelen in een 

dopje. 
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Achter in de 

tuin, in de 

berghelling, 

bezoeken we in 

en smalle, 

diepe grot de 

laatste 

rustplaats van 

een 

oorspronkelijk

e bewoner 

(Aboriginal) 

van Tenerife.  

 

In die lang 

vervlogen 

dagen werd de 

overledene 

naar een diepe 

grot gebracht, 

gaven ze 

hem/haar wat 

waardevolle 

bezittingen mee en ook wat eten en drinken voor de lange reis naar het hiernamaals. Daarna werd de 

grotopening met stenen weer afgesloten. 

 

Omdat de terugrit naar de marina via een andere slingerroute gaat en veel tijd neemt, besluiten we ook 

al is het nog vroeg toch de terugreis te aanvaarden. Vlak bij de marina, slaan we nog even bij de grote 

supermarkten Mercadona en Lidl op een makkelijke wijze verse voorraden in. 

 

Centrale bergrugrit 
Dag 2 was eigenlijk gepland om naar de Teide te gaan, maar doordat zware bewolking de vulkaan 

volledig 

verbergt, 

worden de 

plannen 

gewijzigd. We 

besluiten een 

rondrit te maken 

over het 

centrale 

bergmassief van 

het eiland. Van 

het zuidwesten 

naar het 

noordoosten en 

vandaar via een 

kustroute terug 

naar San Miguel. 
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Op de rug van het bergmassief zijn de uitzichten schitterend en afwisselend. De ene keer naar het 

noorden en dan weer naar het oosten over valleien en dorpen tot aan de zee. Het landschap wisselt ook 

sterk. Het ene moment is het rotsachtig en kaal terwijl we even later weer door dichte bossen rijden. 

Als we het noordelijk vliegveld bereiken (ja, er zijn er 2, ook een in het zuiden), buigt de weg weer 

zuidwaarts en kunnen we vanaf grote hoogte de hele kust van noord naar zuid overzien. Om uit het 

stadsspits gewoel van de hoofdstad Santa Cruz de Tenerife te blijven, pikken we de snelweg naar 

zuiden op. Dat gaat een stuk sneller dan over de slingerende binnenwegen! 

 

Om 3 uur zijn we terug en blijkt het 33°C in de schaduw, daar hadden we geen erg in, met een AC 

uitgeruste auto. Maar binnenin de boot is het ook 32° en aan dek heb je slippers nodig anders 

verbranden je voeten! Als een haas zetten we de grote zonnetent op en halen de buiskap weg. De zon is 

nu voor ¾ gedeelte van het dek en dat merken we binnen direct. In elk geval kunnen we nu heerlijk in de 

schaduw in de kuip zitten en door het briesje die onder de tent doorwaait, koelen we langzaam weer af. 

 

Parque Nacional de Las Cañadas del Teide 
Op dag 3 gaan we naar de beroemde vulkaan de Teide. We hebben er zin in om deze beroemde berg, die 

we steeds vanuit de verte (Arguinaguin) hebben bewonderd van dichtbij te zien. We vertrekken vroeg 

omdat de temperatuur vandaag weer oploopt naar 32°C of hoger. Het is nog koel (28°C) als we de 

marina verlaten en de weg naar het Nationaal Park opzoeken. Het is een goed berijdbare slingerweg die 

ons steeds hoger de bergen in brengt. Het is rustig op de weg en we genieten na elke bocht opnieuw van 

spectaculaire vergezichten. Als we vlak bij het park zijn, belanden we achter een touringcar. De 

chauffeur heeft er aardig de sokken in en we blijven er achterhangen want hij kent de weg blijkbaar. 

 

Op een gegeven moment rijden we op ongeveer 1500m hoogte in de wolken. Geen uitzicht en de weg is 

kleddernat. Gelukkig duurt het mistige zicht maar kort. Zodra we door de wolkenband zijn, rijden we 

weer in het zonnetje op een droog wegdek. Het wolkendek hangt in het dal beneden ons als een heuse 

slagroomtaart! 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Teide_National_Park
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Wat later wordt de weg weer breder en vlakker, we zijn aangekomen in de Caldera las Cañadas en in de 

verte zien we de jonge vulkaan “El Teide” opdoemen. In het Zeezwaluw Suffertje nr 10 hebben we 

uitgebreid geschreven over ons bezoek aan de Teide en zullen er hier niet opnieuw over uitweiden. 

 

Wel laten 

we jullie nog 

meegenieten 

met wat 

schitterend

e foto’s van 

dit 

bijzondere 

Nationale 

Park. 

 

Uiteindelijk zien we tijdens onze 

terugrit uit het park toch nog de 

top van de Teide uit de wolken 

Te voorschijn komen en leggen 

het vast op de gevoelige plaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderweg terug, gaan we langs de weg in de 

schaduw picknicken met de meegebrachte koffie 

en broodjes. 

 

Al vroeg zijn we terug in de marina waar het 

inmiddels weer ontzettend warm is. We gedragen 

ons als echte Spanjaarden en houden een siësta. 

In de schaduwrijke kuip is een boekje lezen prima 

uit te houden. In “Het Zeezwaluw Suffertje” 10a hebben we het park ook beschreven. 

 

Bezoek, boodschappen en boot zeilklaar maken 
Als we een uurtje siësta hebben gehouden, krijgen we onverwacht bezoek van Jayne en haar 12-jarige 

dochter Lily van de “SY Delphinus”. 

Via de Facebook website “WomenWhoSail”, waren we 

met elkaar in contact gekomen door vragen van Jayne 

over de Canarische Eilanden en of er schepen met 

kinderen in de buurt rondvoeren. 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/02/2015-10a-nationale-park-tenerife.pdf
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Nu zijn ze samen met partner Paul ook in San Miguel aangekomen en kunnen we face2face ervaringen en 

verhalen en plannen uitwisselen. We vinden het heel bijzonder om eindelijk iemand van deze groep 

zeilende vrouwen te ontmoeten. 

De volgende morgen gaat Jayne mee als we nog snel even per auto de zware en volumineuze 

boodschappen inslaan, voor ons huurautootje weer ingeleverd moet worden. De laatste was wordt nog in 

de wasmachine (een oude Mieler klutser uit de 60ger jaren van de vorige eeuw) verwerkt, zodat alles 

schoon is voor vertrek. De watertank wordt gevuld en zodra de zon achter de horizon is gezonken 

wordt de grote zonnetent weggehaald en de buiskap teruggeplaatst. Wij zijn er weer helemaal klaar 

voor en de Zeezwaluw ziet er weer uit als een zeilboot! 

 

Ankeren bij Los Cristianos 
Onze zeiltocht van San Miguel naar de ankerplek vlakbij Los Cristianos is slechts 20 mijl, maar wel 

gedenkwaardig. Rond de ZW-kaap “La Rasca” is het water zeer onrustig, we passeren gebieden met 

draaikolken en dan weer plekken met springerige stuitergolven. Het lijkt erop of de getijdenstroming 

hier de Atlantische zuidwaartse stroming ontmoet. Gefascineerd volgen we de opeenvolging van 

gebieden met bijna vlak water en de onstuimige waterpartijen. 

 

Dan vlak na de ZW-kaap van Tenerife zien we precies op zo´n 

afscheiding een groep pilot whales (Grienden) aan het 

wateroppervlak dobberen. Het lijkt wel of ze slapen want ze 

bewegen amper. Echter voor we het fototoestel gepakt en 

scherpgesteld hebben, zijn ze ondergedoken en komen helaas pas 

op ruime afstand van de boot weer boven. Nix slapen dus, ze waren 

gewoon aan het zonnebaden…. Riens heeft geprobeerd ze nog te 

filmen. 

 

Om 11 uur varen we langzaam de ankerplek op waar 3 

zeilboten liggen. Voorzichtig schooierend zoeken we een 

plekje in 7,5m diep water. Het anker valt op de 

zandbodem en we liggen direct als een huis. Er loopt wel 

een lichte deining de ankerplek op doordat er een 

zeewindje staat, maar de wind draait ´s middags 180° en 

liggen we rustig. 

 

De ankerplek ligt vlak bij een hoge rotswand aan de zuidzijde van de havenhoofden van Los Cristianos. 

Ons uitzicht is op een strandje en daarachter de stad waar het wemelt van campers en toeristen die 

per ferry van de andere Canarische eilanden worden aangevoerd. Een gezellige drukte merken we, ook 

aan het strandje en op de rotsen liggen de hele dag zonaanbidders in Adam kostuum bruin te bakken. 

 

De eerste dagen op de ankerplek klussen we wat aan het dek (kitten), poetsen de RVS onderdelen, 

voeren de GPS met de route naar La Gomera en luieren weer veel. We hebben zelfs gezwommen op de 

hete middagen en zagen vanaf het wateroppervlak de ankerketting op 8m diepte op de bodem liggen, 

het anker lag onzichtbaar onder het zand verscholen. 

 

Onverwachte ontmoeting 
Op een middag komt een Belgische zeilboot “SY Mango” de ankerplek op varen en ankert geroutineerd 

achter ons. Beiden hebben we het idee dat we die boot eerder hebben gezien, waar het muntje valt pas 

veel later. 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/canary-islands-oktober-2016.pdf
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Zou het Dirk kunnen zijn, de Belgische kok die we 4 jaar geleden in de ankerbaai op Graciosa (ons 

eerste Canarische eiland) hebben leren kennen? Hij kwam toen in 7Bft naar de Zeezwaluw geroeid om 

te vragen of wij een mobieltje hadden waarmee hij even mocht bellen. Dirk bleek door windstilte al 10 

dagen onderweg te zijn vanuit Portugal. Hij wilde zijn zuster, die op Tenerife woont, geruststellen dat 

alles met hem in orde was. We hebben nog even gezellig zitten kletsen voordat Dirk weer naar zijn 

eigen boot terugroeide tegen wind en golven in, geen makkie. 

 

De volgende morgen weten we zeker dat het Dirk is als hij in zijn dinghy naar ons toekomt. Hij blijkt 

zich ook afgevraagd te hebben waar hij ons eerder heeft gezien. Dirk (we begroeten hem bij naam 

want we hebben even in ons lijstje met bekende schepen gespiekt) komt aan boord waar we gezellig 

herinneringen ophalen en elkaar op de hoogte brengen van elkaars plannen. Dirk, die de afgelopen 

winter in La Gomera heeft gelegen, verteld het een en ander over dat eiland. Ook over Tenerife weet 

hij veel omdat hij daar 17 jaar gewoond heeft. Hij gaat overmorgen in Cristianos de kant op voor 

onderhoud aan het onderwaterschip. 

 

Met ons rubbertje gaan we de volgende dag naar de haven waar Dirk ons de weg wijst naar de plek waar 

dinghy’s veilig kunnen liggen. Samen gaan we de stad in naar de watersportzaak. Daar aangekomen blijkt 

de zaak gesloten, het is een feestdag in Las Cristianos. In elk geval weten we waar we morgen moeten 

zijn voor de nieuwe puts (emmer) die we willen aanschaffen. Gelukkig is er wel een supermarkt open om 

vers brood en groente in te kopen voor we teruggaan naar de Zeezwaluw. 

 

Weer, natuurschoon en verkassen 
Op de ankerplek hebben we af en toe een vrij wifi signaal, weinig surfen op het internet dus. Het weer 

halen we hoofdzakelijk binnen met ons telefoontje 

als hotspot. Wat perfect gaat. Zo kunnen we 

bepalen of we weg moeten of lekker kunnen blijven 

liggen op deze ankerplek. De wind draait namelijk 

regelmatig en komt 2 dagen zelfs uit het zuidelijk 

kwadrant waardoor we aardig liggen te 

schommelen. Desondanks vermaken we ons prima, 

zeker met de schitterende zonsondergangen. 

Pas één van de laatste dagen hier, hebben we in de 

gaten dat de naturisten op de rotsen allemaal 

mannen zijn. 

Ze blijken daar in de “etalage” te staan en hopen 

op langs klauterende gelijkgestemde zielen die hun 

verveling willen verdrijven. Zaken/lusten worden in 

alle openheid in tweetallen maar vaak ook 

zelfstandig onderhands afgehandeld. De dagen na 

deze “schokkende” ontdekking tellen we altijd even 

de mannen in de etalage om te bepalen of het druk is of niet. 

 

Begin oktober zijn we uitgekeken op Los Cristianos en 

de ankerplaats bij de rotsen met hun exhibitionisme. 

Op 8 oktober is de oostenwind gunstig voor de sprong 

naar het volgende eiland, La Gomera. 
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De eerste stop op La Gomera wordt San Sebastian marina van waaruit we het eiland willen verkennen. 

Om 8 uur gaan we ankerop en net voor de ferry´s aankomen en hun lading dagtoeristen in Los 

Cristianos uitbraken, is de Zeezwaluw onderweg naar La Gomera. 

 

Vlak voor we vertrokken uit Las Palmas, vroegen Marjo & Edwin van “RV Orion of Aberdeen” of we voor 

de organisatie Adventures & Scientists for Conservation (ASC) 5 zeewatermonsters voor het testen op 

Marine Microplastics willen nemen, vooral rondom de westelijke Canarische eilanden en specifiek in de 

acceleratie zones. Daar wilden we wel aan meewerken en werden voorzien van alle benodigde flessen en 

formulieren. 

Op ons traject van Tenerife naar La Gomera hebben we ons eerste zeewatermonster genomen. 

Ongeveer halverwege de 2 eilanden en middenin de acceleratie zone hebben we de benodigdheden in de 

kuip. De emmer om water uit zee te halen, wordt volgens voorschrift 3x omgespoeld met zeewater, 

waarna de plastic fles ook 3x wordt omgespoeld. Daarna wordt de fles helemaal gevuld en de dop erop 

geschroefd. Met de onuitwisbare viltstift wordt de afnamepositie, tijd, zeewater temperatuur en 

bootnaam op de fles genoteerd. Op het bijgeleverde A4tje worden de rest van de noodzakelijke 

gegevens van monster nummer 1 ingevuld. Helaas vergaten we van dit evenement een foto te nemen. 

Wel hebben we de positie van watermonster in OpenCPN gemarkeerd en daar een screen-shot van 

genomen. Nog 4 monsters te gaan! 

 

Om 5 uur in de middag komt de Zeezwaluw aan in het kleine gezellige haventje van 

San Sebastiaan. We worden na 10 minuten wachten buiten de havenhoofden, gelijk 

naar een mooie plek met vingersteiger gedirigeerd waar een marinero ons 

vakkundig helpt met afmeren. Hier houden we het wel even vol. 

 

___/)___ 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/canary-islands-oktober-2016.pdf
http://www.adventurescience.org/
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/canary-islands-oktober-2016.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/canary-islands-oktober-2016.pdf

