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Het derde en laatste verslag over onze Canarische Expeditie 

neemt jullie mee op de zeilreis naar en de verkenning van het 

eiland El Hierro, het meest zuidwestelijk gelegen eiland. In 

de afsluiting van het vorige verslag noemden we al dat we 

schooierend langs de 3 ankerplekjes aan de oostkust van La 

Gomera geen geschikte plek konden vinden door de 

windrichting van dat moment. Het werd dus niet 6 mijl op de 

motor en ankeren, maar ruim 50 mijl zeilen, naar La Restinga 

aan de zuidoost-zijde van El Hierro. 

 

Zeilen in plaats van ankeren 
Omdat wij en de Zeezwaluw helemaal niet gereed waren om 

te gaan zeilen, moest dat nog even snel gebeuren. Gelukkig 

zat de genua op de rol en was zo uitgerold. Maar ook weer 

niet helemaal, want direct na de koerswijziging, belandden we 

in de westelijke acceleratie zone van La Gomera. De wind poeierde van 0 naar 20+kn in evenzoveel 

seconden! Ook de golven werden hoger en onstuimiger waardoor de Zeezwaluw flink stuiterde. Eénmaal 

goed op koers, halve wind en met een puntje voorzeil bij, liepen we rustiger en als een speer. Aan dek 

en binnenin de boot was alles snel zeevast gezet terwijl de blote voeten van bootschoentjes werden 

voorzien in het kader van veiligheid en betere grip. 

 

Zo, we zijn er bijna weer klaar voor. Riens moet alleen nog “even” voorin onder de vloer om de 

vastzittende log schoon te maken1 zodat we ook weer de snelheid 

en afgelegde afstand door het water kunnen aflezen. Omdat de log 

en windmeter met “elkaar praten” wordt pas bij een werkend log, 

de wind goed gemeten. 

Met een kopje koffie in de kuip genieten we daarna beiden van de 

met schuimkoppen bedekte witte zee, de wind door de haren en 

het ruisen van het water langs de romp. Na en uurtje zakt de wind 

weer in tot 10kn terwijl de zee ook rustiger wordt. De motor moet 

zelfs eventjes bijspringen om voortgang te blijven maken. 

 

Zeewater monster nemen 
Marjo en Edwin van de RV Orion of Aberdeen hebben ons gevraagd om op onze expeditie rond de 

Canarische eilanden, zeewatermonsters te nemen 

voor het wereldwijde ASC-onderzoek naar 

microplastics. Vooral zeewatermonsters uit de 

acceleratiezones zouden worden gewaardeerd. 

Daarom nemen we halverwege La Gomera en El 

Hierro, maar nog net in de acceleratiezone voor de 

tweede keer deze reis een zeewatermonster.  

 

Gelukkig ligt de boot op dat moment rustig want 

het nemen van het watermonster moet volgens 

strikte regels gebeuren. De emmer waarmee het 

zeewater aan de bovenwindse kant wordt 

binnengehaald, moet eerst 3x gespoeld worden evenals de fles waar het monster in moet. 

 

Knielend op de kuipbank beginnen we aan het proces van hengelen, spoelen, hengelen, spoelen etc. 

Uiteindelijk mag het opgehengelde water in de fles gegoten worden. 

1 Log schoonmaken: De log moet uit de bodem 

worden getrokken waardoor er zeewater door 

het gat binnenkomt voor de dummy in het gat 

gestopt kan worden. Log reinigen van 

aangegroeide viezigheid, dummy eruit en de log 

terugproppen. Bilge leegpompen. Geen sinecure 

op een varend en stuiterend schip! 

https://www.canarische-eilanden.info/el-hierro
http://www.oceanconservation.org.uk/
http://www.adventurescience.org/microplastics.html
http://www.adventurescience.org/microplastics.html
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Ineke vult dapper de fles (werd een enorme knoeipartij) en sluit hem luchtdicht af met dop en tape. 

Intussen markeert Riens de sample-positie op de elektronische kaart voor de juiste lengte- en 

breedtegraad. Vervolgens worden 

het tijdstip van de dag, hoogwater 

en watertemperatuur genoteerd. 

Al deze gegevens zijn van belang 

voor het onderzoek van ACS naar 

de hoeveelheid microplastic in het 

zeewater. 

 

Zoals afgesproken met Marjo en 

Edwin, bewaren we de gevulde 

flessen aanboord tot we weer 

terug zijn in Las Palmas. 2 

monsters genomen, nog 3 te gaan! 

 

 

La Restinga marina 
Om 6 uur, als de wind minder wordt, varen we op de motor het laatste stukje naar La Restinga marina. 

Door de tegenstroom halen we de marina net niet met daglicht. Pas om half 8 varen we de donkere 

havenmond binnen. Met bijlichting van de maan en de wallichten zien we gelukkig wel waar de lege 

plekken aan de buitensteiger zijn. Heel voorzichtig varen we verder en zien dat er mensen bij een lege 

plek op die steiger klaarstaan om te helpen. De security guard heeft een zaklantaarn en licht ons bij om 

de Zeezwaluw met de boeg in de wind aan de korte vingersteiger, af te meren. De andere 

gewaardeerde helpende handen zijn van onze Franse en Canadese buurboten. Altijd erg fijn als je in 

het donker in een onbekende haven zo geholpen wordt. Een half uurtje na aankomst ligt de Zeezwaluw 

perfect, de buren zijn weer terug op hun eigen boot, de stekker zit in de 220V, hebben we een sleutel 

voor de poort en hoeven ons pas morgen bij de havenmeester te melden. 

Tijd voor het aankomstritueel na 55 zeemijlen; broodjes met knakworsten en mosterd met een drankje 

in de kuip. 

 

Na een heerlijke nachtrust bekijken we in het daglicht onze omgeving. De marina is klein, 2 steigers 

met aan de buitensteiger wat bezoekende zeilboten. De rest is bezet door lokale visbootjes. De hoge 

stenen breakwater ziet er interessant uit. Aan de binnenzijde is het over de volle lengte versierd met 

kunstwerken terwijl je boven op de breakwater kunt wandelen. 

 

 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/canary-islands-oktober-2016.pdf
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Gisteravond hadden we al gezien dat die iets 

speciaals was. Nu zien we dat het kunstwerk een 

voorstelling is van dansende bootjes op de 

golven. In de verte, achter het dorp rijzen een 

paar donker gekleurde vulkaantoppen op. Eerst 

maar naar de havenmeester voor we op 

onderzoek uitgaan. Een deel van de marina 

kunnen we verkennen op onze tocht naar de 

havenmeester. 

 

De vissershaven en marina zijn leuk aangelegd. 

Net aan de buitenzijde van de toegangsdeur 

naar de marina, is een openbaar recreatie 

gedeelte met een zwart lavazandstrand en zwemmersgebied. Het geheel is kunstzinnig aangelegd en 

voorzien van douches, bankjes met overkapping en houten vlonders om te zonnebaden. Er is zelfs een 

werf en een kleine winkel voor gereedschappen en onderdelen. De havenmeester houdt kantoor bovenop 

een lavabergje en overziet de “hele” haven. 

 

Openingstijden; als de deur open staat……. 

Heerlijk relaxt dus. 

 

 

Note: Sinds half november 2015 ,is aan de NO-

kust van El Hierro ook een marina; Puerto de la 

Estaca. 

 

 

 

La Restinga, de stad 
Het stadje is klein maar erg gezellig met langs de waterkant een mooi aangelegde wandelpromenade 

met een paar restaurantjes, terrasjes, appartementgebouwen en hotels. De smalle hoofdstraat 

versiert met mooie bomen en bankjes, loopt heuvel-op naar de doorgaande weg tot het eind van het 

dorp. In de diverse zijstraten zijn wat kleine winkeltjes, 2 goed uitgeruste supermarkten, een school 

en veel bedrijven voor scuba-diving. 

De kust vanaf de marina naar het westen is nl een langgerekt natuurgebied (marine reserve) en 

beroemd om het onderwaterleven maar ook door de recentste onderwater vulkaanuitbarsting van 2011 

in “Het Zeezwaluw Suffertje nr 11b” besproken. 

 

Elke dag varen rubberboten vol duikers met begeleiding van lokale ervaren duikers af en aan, naar deze 

speciale duikplekken. Het is strikt verboden om alleen, zonder toestemming en/of zonder begeleiding in 

dit natuurgebied te duiken. 

 

 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/02/2015-11b-vulcanologie-op-e-hierro.pdf
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De huizen in het dorp zijn direct gebouwd op lava, voor ons heel 

bijzonder om te zien. Geen zwarte aarde rondom de huizen of zand 

maar brokken stenige zwarte lava of lava sintels. Toch lijkt het 

vruchtbaar te zijn want we zien wel aangelegde tuintjes met 

daarin vetplanten. Na de laatste huizen van het dorp, beland je 

echter direct in oneindige lavavelden en -heuvels. Weinig 

begroeiing maar wel schitterende uitzichten. 

 

Omdat de weersvoorspelling de eerste dagen dat we in de marina 

liggen, veel wind aangeeft, blijven we aan boord om te zien of er 

deining de marina binnenloopt. Intussen kunnen we dan wat dagelijkse werkzaamheden (met de hand 

wassen & harenknippen) en wat klusjes aan dek uitvoeren. Als de zuidoostenwind van 32kn en in vlagen 

meer komt, staat die pal op de boeg van de boot en komt er gelukkig geen zeedeining de marina binnen. 

We liggen perfect in deze heersende windrichting en de marina is veilig. 

 

Wandelen 
Net buiten La Restinga ontdekken we een wegwijzer en lezen de korte beschrijving voor de wandeling 

vanuit El Pinar naar La Restinga. Aangezien de wandeling van zeeniveau naar 

ongeveer 850m hoogte is, denken we dat het verstandig (voor ons) is om niet 

bergop- maar bergafwaarts te wandelen. Wel zo gemakkelijk omdat het busje naar 

El Pinar bij de marina stopt en ons simpel en zonder moeite naar El Pinar brengt. 

Hoe de bijna 10km lange schitterende bergafwaartse voettocht is verlopen hebben 

we ook uitgebreid beschreven in “Het Zeezwaluw Suffertje” nr 11a” 

Deze voettocht zorgde voor een week inactiviteit, door vreselijke 

spierpijn en omdat Riens zijn zwaar beblaarde tenen eerst weer moeten 

genezen voor er weer schoenen kunnen worden aangedaan. Als we dus nog 

wat meer van dit mooie, ruige eiland willen zien, hebben we echt een auto 

nodig. Opzoek naar een auto dus. 

 

Rondrijden ipv rondrennen 
Echter, de verhuurbedrijven zitten allemaal in het 30 km verder gelegen Vila de Valverde, de 

hoofdstad van het eiland. De intussen welbekende bus naar El Pinar (halverwege 

VdV) stopt voor de marina. Dit kleine busje (doet ons denken aan de Dolmuch 

busjes in Turkije) komt aan, wordt volgeladen en vertrekt direct weer. De hele 

route naar El Pinar loopt in scherpe serpentines bergopwaarts terwijl de zee 

steeds verder in het dal ligt te spiegelen 

 Bij het busstation van El Pinar, moeten we overstappen op de bus naar Vila de 

Valverde. Voor de zeilers geen gezoek naar de juiste bus want de buschauffeuse stapt mee over. De 

grotere bus, die dit keer diverse stopplaatsen aandoet, vult zich gaandeweg met 

elkaar kennende en gezellig keuvelende eilandbewoners. Wij gaan mee tot het 

busstation in Valverde want het autoverhuurbedrijf zit daar vlakbij (leve de 

smartphone). 

 

Als we bij het adres aankomen, blijkt de deur gesloten. Maar net als we telefonisch 

contact willen opnemen, vraagt een dame of we soms een auto willen huren. Voilà, de 

bewuste deur wordt geopend en na wat papierwerk afgehandeld te hebben, krijgen we een leuke 

grotere auto dan gevraagd (de kleinere gevraagde bleek niet beschikbaar) om op stap te gaan. 

  

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/02/2015-11a-bergje-op-en-bergje-af-in-lavaland.pdf
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4-daagse Eilandverkenning 
Als we eenmaal in onze huurauto zitten is het al 2 uur en besluiten we een korte trip naar het uiterste 

noorden van het eiland naar Puerto Norte te maken. Er zouden daar grotten in de rotsen zijn en 

schitterende uitzichten over zee. 

Wanneer we vanuit de heuvels richting zee rijden, versmalt de weg tot een eenbaansweg zonder witte 

lijnen maar met bredere gedeeltes voor het passeren van een eventuele tegenligger. Stilletjes hopen 

we dat dat even niet gebeurd. De weg is niet alleen smal maar ook heel erg steil. Serpentine na 

serpentine brengt ons uiteindelijk op bijna zeeniveau bij een soort zwembad annex rotsplateau om te 

zonnen. 

 

Terugkijkend naar de hoge rots waar we vandaan kwamen, zien we de genoemde grotten in de steile 

rotswand. Geleerd hebbende van onze bergafwaartse wandeling kortgeleden, doen we geen poging om 

naar de grotten te klauteren. Het is te steil voor Riens zijn half-genezen voeten in Teva-sandalen 

terwijl er eigenlijk ook geen echt pad heen loopt. We genieten dus van veraf en zijn blij dat we per 

auto weer de berg op kunnen rijden. Via Vila de Valverde rijden we terug naar La Restinga en de marina 

aan het zuidpuntje. 

 

Dag 2 
Ons doel voor deze dag is het Museumdorp Guinea, en de Largaetario (Hagedissenfarm) te Frontera in 

het midden van het eiland. De route gaat door een uitgestrekt dennenbos langs de bergrug in het 

midden van het eiland voor de weg via een bergpas op bijna 1000m, vrij steil naar de westkust afbuigt. 

Het redelijk dichte dennenbos is eigenlijk heel erg bijzonder. 

Hoewel het een ander soort dennenboom is dan we kennen van Nederland, doet deze omgeving ons 

sterk denken aan de Veluwe. Dit bos bedekt het hele middengedeelte van het eiland, met hier en daar 

hele dikke bomen die eeuwenoud moeten zijn. Toch snap je niet helemaal hoe en waarvan ze kunnen 

groeien, de laag aarde waarop ze staan is minimaal. Dat die 

laag erg dun is, zie je goed bij randen waar een deel van de 

grond is weggezakt. 

 

Vlak na de stad Frontera ligt het museumdorp. Als we een 

entree kaartje willen kopen, blijkt dat een “museum pas” 

goedkoper is. 
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De pas geeft toegang tot 8 andere musea en bijzondere exposities. Zowel het museumdorp als de 

hagedissenfarm behoort daartoe, maar ook 2 andere die nog op ons te-bezoekenlijstje staan. 

 

Een pas rijker en €9,50/pp armer kunnen we ons aansluiten bij de eerst volgende groep voor de 

hagedissen farm. 

In de farm wordt de met uitsterven bedreigde, Lagarto Gigante gekweekt. Deze hagedissensoort komt 

alleen op El Hierro voor en werd verondersteld compleet uitgestorven te zijn. Echter in 1974 vond een 

herder een paar exemplaren. Sindsdien worden ze gekweekt om daarna gecontroleerd te worden 

uitgezet in hun van oudsher natuurlijke leefomgeving, wat nu een natuurreservaat is. 

Het is heel bijzonder om deze, vrij sloom voortbewegende grote beesten in hun ruime verblijven te 

bewonderen. Doodstil zitten ze op een boom of richel en zijn bijna niet te onderscheiden van hun 

omgeving. Pas als ze in beweging komen vallen ze op. De gids geeft alleen uitleg in het Spaans, wat erg 

jammer is. Voor andere talen verwijst ze naar de tekst op de borden. 

Aangezien we ook verwachten dat het ook zo in het museumdorp gaat (zelfde gids) gaan we die op eigen 

gelegenheid verkennen. Met een Engelstalige folder kunnen we daar prima onze weg vinden.  

 

Voor de bouw van het hele dorp werd het ruim voorradige lavasteen gebruikt zodat de nederzetting 

volledig op gaat in de omgeving en alleen de met gras of dakpannen bedekte daken springen in het oog. 

Rijtjeshuizen waren toen blijkbaar ook al in, want we zien veel tegen elkaar aanleunende huisjes, 

met/zonder schuurtjes voor vee, moestuintjes (paprika’s), een waterput en bodegas (wijnbouw) met 

ondergrondse voorraadopslag, wisselen elkaar af. 
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Dat de vroegere eilandbewoner een stuk kleiner was dan de huidige Noord-Europeaan laat zich raden, 

wij buigen dus eerbiedig het hoofd voor de deurpost bij binnentreden van de huisjes! 

 

Na het dorp is de volgende attractie een toer door de lavapijp 

naast het dorp. Ook hier hebben we weer de Spaanstalige gids 

en krijgen niet veel mee van haar geanimeerde uitleg. Na het 

lezen van ons infomateriaal, blijkt dat de lavapijp een 

“schoorsteen” is, ontstaan doordat hete gassen zich een weg 

baanden door de vloeibare lava tijdens een vulkaanuitbarsting. 

De eerste eilandbewoners kozen deze omgeving van grotten en 

lavapijpen uit als ondergrondse woonomgeving. Pas veel later 

verhuisden ze “bovengronds” om in huizen te gaan wonen. 

 

Voor de terugrit naar de marina kiezen we de route 

over de west- en zuidzijde van het eiland. Ook dit 

keer slingert de smalle kustweg zonder witte lijnen ons op grote hoogte via serpentines langs 

diepe ravijnen en puntige hobbels en brengt ons weer veilig terug bij de marina. Op dit 

schitterende traject is echter geen enkele tegenligger gesignaleerd terwijl de telefoon voor 

het grootste gedeelte van de tocht geen bereik had. Eigenlijk hadden we dus onze Iridium 

satelliettelefoon mee moeten nemen. “Voor het geval dat……” 

 

Dag 3 
De volgende dag staan we al om half 10 in Vila de Valverde om voor het Canon fototoestel een nieuwe 

opslagkaart te kopen. In het museumdorp kreeg het toestel ineens “opslag problemen”. Gelukkig vinden 

we snel een zaak die de kaartjes verkoopt en kunnen we verder richting “Arbol Santo=Heilige boom”, 

bij Garoé, in het centrum van het eiland. Deze boom staat symbool voor het 

continue gevecht om en de vindingrijkheid in waterwinning en -opslag door de 

eilandbevolking. 

In dit dichtbeboste gedeelte van het eiland zou deze boom moeten staan. De 

bewegwijzering er naartoe is perfect en we vinden al snel de juiste afslag. Helaas, blijkt de weg 

onverhard en ons huurcontract voor de auto sluit dit soort wegen uit. Omdat het zeker nog 2 km is 

over een weg vol kuilen en gaten, doen we het niet. Jammer maar helaas. 

 

Op naar ons volgende project, het 

Museum voor Biosfera, vlakbij Isora 

aan de oostzijde van El Hierro. De 

route leidt ons eerst nog via een 

mooi uitzichtpunt over de Baai Las 

Playas met de natuurlijke gevormde 

lavasculptuur “La Bonanza”. Het 

uitzicht is fenomenaal en we 

genieten er volop van. 

 

Het onopvallende Museum voor Biosfera rijden we 2 x 

voorbij. Het blijkt een gewoon woonhuis te zijn. In dit 

museum is voornamelijk schriftelijk- en fotomateriaal 

te vinden over de nieuwe projecten op het eiland ten 

behoeve van zelfredzaamheid op het gebied van water.  
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De bijzondere eco-projecten zoals; waterwinning uit zeewater, opwekken van elektriciteit door water- 

en windturbines en het verpompen van dit water naar gebieden waar het nodig is. Na het museum, 

rijden we terug via Mirador de El Julan. Op dit uitzichtpunt is schitterend te zien hoe hier in een ver 

verleden tijdens een aardbeving een enorme landverzakking is geweest. 

Geen rotsachtige uitstulpingen maar een glooiende helling waar een deel van de berg zo de zee in is 

gegleden. Verder rijdend zien we dat aan dit natuurfenomeen een museum is gewijd. Echter we zijn 

even museum verzadigd en rijden terug naar de marina. 

 

Dag 4 
Om 2 uur vanmiddag moeten we de auto weer in Vila de Valverde inleveren. Geen tijd voor een rondrit 

maar wel om 

het vlakbij 

Restinga 

gelegen 

Centro 

Vulcanologico 

te bezoeken. 

Ons bezoek 

aan dit 

centrum 

hebben we al 

uitgebreid 

beschreven in 

“Het 

Zeezwaluw 

Suffertje nr. 

11b”, maar als 

toegift willen 

we nog een 

paar foto’s van bijzondere vormen van lava laten zien. 

Nog helemaal onder de indruk van dit bijzondere centrum, rijden we naar Vila de Valverde en parkeren 

de auto bij het busstation. De sleutel wordt onder de mat gelegd (zo gaat dat op een eiland) zoals 

afgesproken met het verhuurbedrijf. Nog een paar boodschappen in de naast het busstation gelegen 

supermarkt kopen, voor we in de bus naar El Pinar en La Restinga stappen. 

 

Wachten op goede wind 
Ons plan om van El Hierro via la Palma, het meest noordwestelijke eiland, terug te zeilen naar Las 

Palmas op Gran Canaria hebben we al losgelaten. De windrichting is dit jaar compleet van slag en we 

zouden dan eerst 70 mijl naar het noorden moeten opboksen tegen wind en stroming. Vervolgens nog 

ruim 200mijl aan de wind oostwaarts naar Las Palmas zeilen. 

 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/02/2015-11b-vulcanologie-op-e-hierro.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/02/2015-11b-vulcanologie-op-e-hierro.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/02/2015-11b-vulcanologie-op-e-hierro.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/02/2015-11b-vulcanologie-op-e-hierro.pdf
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Kortom, we opteren nu voor een directe 

zeiltocht van La Restinga naar Las Palmas 

marina, waar vanaf 23 november, de 

vertrekdatum van de ARC-vloot, weer 

voldoende plaats moet zijn. 

 

Intussen liggen in de marina van La Restinga 

21 wachtende zeilboten. Al gedurende 1,5 

week, staat er harde wind van 38kn en in 

vlagen zelfs meer, uit noord-oost, zuid en 

zuioostelijke richting en houdt alle zeilers 

op hun plek. Zelfs diegene die naar de Kaap 

Verde willen. We zijn de enige Nederlanders tussen de voornamelijk Franstaligen, waarvan enkelen 

maar een mondje Engels spreken. We redden ons echter prima. Samen met nog een paar die ook weer 

richting Las Palmas gaan, worden de weersberichten en de te volgen tactiek besproken. Als de wind wat 

afgezakt is en de zee wat uitgeklutst, verlaat het ene na het andere schip de marina. 

 

Op maandag 30 november maken wij de lijntjes los om naar 

Las Palmas te zeilen. Hoe onze survival tocht is verlopen? 

Daarover hebben we al verslag gedaan in het laatste 

Zeezwaluw Suffertje van dit jaar nr 12. 

 

Onze Canarische Eilanden 
Op deze laatste trip hebben we 3 Canarische eilanden 

bezocht daardoor komt ons totaal op 6 van de 8 eilanden. 

Misschien vragen jullie je af welk eiland dan het mooiste is. 

Naar ons idee kan en moet je de eilanden niet met elkaar 

vergelijken, ieder eiland is bijzonder en heeft door haar eigen schoonheid een verhaal te vertellen. 

 

El Hierro het laatste eiland vonden wij het minst toeristisch en heeft toch een beetje ons hart 

gestolen. Gran Canaria waar we zo lang hebben gelegen is een beetje “thuis”. Graciosa is een Anton Piek 

eiland zonder wegen en auto’s. Lanzarote is op veel plaatsen een hommage aan de Canarische kunstenaar 

Cesar Manrique. Tenerife wordt gedomineerd door de wereldberoemde vulkaan de Teide. La Gomera is 

het eiland met een heus regenwoud. Kortom ieder eiland is uniek en heel bijzonder en we hebben zeker 

geen spijt dat we veel tijd in de Canarische eilanden hebben doorgebracht. 

 

Sinds terugkomst in Las Palmas zijn we druk met laatste klusjes en inkopen doen. We liggen perfect op 

schema om vanaf 15 januari 2016 Las Palmas voor de laatste keer te verlaten en de oversteek naar 

Suriname te maken. 

 

___/)___ 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/02/2015-12a-op-weg-naar-las-palmas.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/02/2015-12a-op-weg-naar-las-palmas.pdf

