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 Op de plaats rust in December

 

Correspondent te Las Palmas 

 

e Zeezwaluw heeft begin december Arrecife op Lanzarote verlaten. De drie weken 

ankeren in de schitterende baai van Arrecife zijn voorbij gevlogen. 

 

De crew heeft zich prima vermaakt met een 3-

daagse autorondrit over het eiland, nu om de vorig 

jaar vergeten plekken te bezoeken. Bizar 

gevormde lavavelden in Timanfaya Park, een 

palmenvallei in de bergen en uitgestrekte 

wijngaarden op de zwarte hellingen in het midden 

van het eiland. 

 

Ook werden de vele winkels op het gebied van 

“bootjes-hebbedingetjes” afgestruind. De 

uitgebreide aanwezigheid van bootspullen maakt 

het tot snoepwinkels voor de bemanning. Omdat de VAT in de Canarische eilanden slechts 5% is, 

loont het al snel om langgewenste onderdelen, gereedschap en nieuwe spullen voor de “oude-

maar-nog–net-niet-versleten zijnde” aan te 

schaffen. 

 

Uiteraard wordt het favoriete visrestaurant 

van de bemanning “Le Mouline” niet met één, 

maar met 2 lunchbezoekjes vereerd. De verse 

tonijnmoten, biefstukjes, garnalen tapas met 

salade en gebakken aardappeltjes smaakten 

weer voortreffelijk evenals de lokale gekoelde 

witte wijn van de lavahellingen. 

Na deze drie relaxte gezellige maar toch 

intensieve weken, is het tijd om te vertrekken.  

 

Op 7 december wordt het anker met enige moeite (de ketting zat onder een rots) uit de 

zandbodem getrokken. Voor het lichte windje zeilend op de Genua met de motor op een laag pitje 

bereikt de Zeezwaluw de volgende ochtend de aankomststeiger in de marina van Las Palmas. 

Een uurtje later ligt ze afgemeerd op steiger J nr 30. Met de kont naar de kant, de loopplank uit 

en de stekker in de walstroom zal het wel lukken om hier tot begin juli 2013 door te brengen. 

 

Geen Atlantische oversteek dus, maar een aantal maanden hard werken om de bijna 30-jarige 

Zeezwaluw weer in optimale conditie te brengen. Dat heeft ze wel verdiend na 11 jaar wonen op- 

en reizen met haar. 
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https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/canary-islands-oktober-2016.pdf

