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Atlantic Rally voor Cruisers  

of  

gewoon ARC 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

ond eind November doen er elk jaar circa 250 zeilboten mee aan een rally vanuit Las 

Palmas naar de Carib, de ARC. Deze ARC wordt gekenmerkt door forse entreegelden maar 

daar krijg je dan ook wel een ongekend pamperpakket voor. 

 

De eerste week van de 2-week durende ARC voorbereidingen werd voornamelijk gekenmerkt als 

“het elkaar leren kennen”. Een goed initiatief, mag je niet missen. 

Daarnaast waren er vele workshops georganiseerd met betrekking tot persoonlijke veiligheid & 

bootinspectie, bevoorrading voor een Atlantische oversteek, communicatie onderweg en hoe 

actuele weersinformatie binnen te halen en vlak voor de start zelfs hoe de weersinformatie te 

interpreteren. Ingegeven door de strikte regelgeving en de vette deelnamekosten, was er zelfs 

een hardnekkige roddel (onder de niet-ARCers) dat door alle regels, inspecties en workshops de 

enige zelfstandige beslissing die de deelnemende bemanningen hoefden te nemen was, “naar welk 

feestje gaan we vanavond”. Om die besluitvorming iets te vergemakkelijken, werd er slechts één 

feestje per avond georganiseerd. 

 

Jullie correspondent had besloten om de waarheid achter dit gerucht te achterhalen en 

interviewde de ARC-staf over dit onderwerp. Ze konden het gerucht niet bevestigen, dus daarom 

geachte lezers, het moeten echt roddelpraatjes zijn! 

 

De laatste zondag voorafgaand aan de start werd gedomineerd door een vlaggenparade. Het was 

druk met toeschouwers en ook de Zeezwaluwtjes waren getuige van dit spektakel. Alle ARC-

deelnemers 

verzamelden zich op 

het grote 

parkeerterrein aan 

het ene uiterste eind 

van de marina. De 

meest bevoorrechte 

deelnemer was 

diegene die zijn 

landsvlag van de 

organisatie kreeg 

overhandigd om die 

tijdens de tocht naar 

het andere eind van 

de marina hoog te 

houden. De minder 

begenadigden namen 

hun eigen vlag wel 

mee. In een lang lint 

op alfabetische 

volgorde van de landen, liepen de deelnemers naar het andere uiterste havenhoofd aan de 

zeezijde, vooraf gegaan door een muziekkorps dat een vrolijke deuntje ten gehore gaf. Aan de 

zeezijde werden de uitgedeelde vlaggen samen met die van de ARC in de officiële vlaggenmasten 

gehesen. 
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Nu was voor ieder zichtbaar hoeveel en welke landen in de ARC van 2013 participeerden. In de 

namiddag was er, in de marina een wedstrijd met kleine open zeilbootjes waarna een training met 

reddingsvlotten de middag afsloot. Zoals gewoonlijk werd deze feestelijke dag ’s avonds 

afgesloten met een feestje die uiteraard alleen voor ARCers was. 

 

Het naderen van de startdatum op 24 november, bracht de bemanningen in een opgewonden en 

nerveuze stemming, die gelijke tred hield met het fanatiek bestellen van eten en drinken voor de 

overtocht. De bemanning van de Zeezwaluw was toevalligerwijs getuige van deze voorbereidingen 

doordat de Zeezwaluw tussen twee deelnemende boten lag terwijl 5 andere schepen afgemeerd 

waren verder op aan hun steiger. Veel te zien en vooral te leren dus. Bemanningsleden rennen 

rond om voorraden te bestellen bij de diverse winkels en markten in de stad. Het blijkt een dag 

vullende en stress verhogende taak. 

 

Naast de Zeezwaluw ligt een 50-voet Zwitserse boot met 9 bemanningsleden!! Kunnen jullie je 

voorstellen hoeveel eten en drinken je voor een 3 weken durende tocht dan in moet slaan? 

Voorbeeld: 1 blikje 

frisdrank 

/persoon/dag voor 21 

dagen is al 189 

blikjes…… 

 

Daarnaast werden er 

50x6 flessen van 1,5 

liter bronwater 

aangesleept, ondanks 

de beschikbaarheid 

van een watermaker 

en de tankinhoud van 

ten minste 500 liter, 

maar ja welke halve 

zool drinkt er nu nog 

kraanwater buiten de 

Zeezwaluwtjes. 

Verder werd er een 

gestage stroom voer op de steiger afgeleverd, waaronder een hele gerookte varkenspoot, 15 

kratjes met houdbare levensmiddelen van de supermarkt, 10 kratjes verse groente en fruit van 

de markt met daarnaast nog ontelbare treetjes frisdrank en bier en ruime hoeveelheden sterke 

drank volgden met gezwinde spoed. 

Ondanks dat sommige biertjes de voorraadkamer niet haalden, werd het bootontwerp danig op de 

proef gesteld. Nadat alle voorraden uiteindelijk van de steiger aanboord waren gezeuld, lag de 

Zwitserse boot 11 cm dieper in het water. Tijdens deze meting waren nog niet eens alle 9 

bemanningsleden aan boord. Gelukkig neemt de boot deel aan de toerdivisie en niet aan de race. 

 

Na het vertrek, vroeg de correspondent zich af of de bemanning tussen komkommers en uien nog 

een slaapplaatsje heeft kunnen bemachtigen en duimt heel solidair voor een goede ventilatie......... 

 

___/)___ 


