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ARC vertrekdag 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

e bemanning van de Zeezwaluw was opnieuw uitgenodigd op de “MS Houdoe” om de start 

vanaf het water mee te maken, net zoals bij de ARC+. Echter de kapitein werd ziek en de 

vaartocht kon niet doorgaan. Snel denken en besluiten om de dag een andere invulling te 

geven. Kijken vanaf de kant, maar waar? 

 

Samen met een aantal van de andere genodigden liepen de Zeezwaluwtjes richting startlijn, die 

dichtbij de promenade bij het oude centrum van Las Palmas was te zien, terwijl de anderen de 

vertrekkende schepen op het havenhoofd bij de marina uit ging zwaaien. Het was heerlijk weer, 

veel toeschouwers terwijl het zonnetje over de baai scheen waar een windje het wateroppervlak 

licht in beroering bracht. Het was al 

druk in de buurt van de startlijn 

maar iedereen vond wel een plekje 

om te zitten en te genieten van het 

verzamelen van de 250 schepen. 

 

De meeste schepen hadden de ARC 

vlag nog in het wand en het 

levensgrote startnummer hing 

pontificaal aan de zeerailing bij de 

kuip. 

 

Er zijn 3 onderdelen bij de ARC-

rally, catamaran-, wedstrijd- en 

toerdivisie. 

 

De catamarans waren al vertrokken voor de bemanning er goed en wel erg in had, maar de start 

van de wedstrijdschepen maakte dat helemaal goed. Grote en kleine wedstrijdboten vochten om 

de beste positie door onder grootzeil en genua heen en weer te kruisen vlak bij de lijn. Nadat het 

startschot viel, de spinaker omhoog en zo snel mogelijk over de lijn zien te komen! Schitterend 

om dat te zien. 

 

Even spectaculair was de start van de toerdivisie, het merendeel van de 250 schepen. Een brede 

startlijn zorgde ervoor dat alles zonder kleerscheuren verliep. Nadat alle schepen naar het 

zuiden koersten, liepen de Zeezwaluwtjes met hun vrienden noordwaarts terug naar de marina. 
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Op dat moment pakten zich donkere wolken samen, het zonnetje verdween en de wind trok flink 

aan. Even later brak de hemel open en iedereen was direct doorweekt en zonder droge draad aan 

hun lijf kwamen ze aan bij de 

Zeezwaluw. Na een halfuurtje werd het 

weer droog en met verse droge kleren 

en in de gedroogde kuip was het daarna 

heerlijk genieten. 

 

Met gepaste bescheidenheid werd 

vervolgens het vertrek van de ARC 

gevierd in de kuip van de Zeezwaluw. De 

bemanningen van een Deense en de 

Nederlandse boten in Las Palmas 

zorgden voor een ruime verzameling van 

zelfgemaakte heerlijkheden welke in een harmonieuze sfeer aan een bijna lege steiger werden 

genuttigd. 

De gewone routine kan vanaf nu weer opgepakt worden evenals ontmoetingen met nieuw 

aankomende live-aboards op de vrij gekomen plaatsen 
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