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Fantastische hebbedingetjes 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

e Zeezwaluw bemanning werd regelmatig met een boek in de kuip gespot. Meestal in de 

schaftperiode bij een kopje koffie, maar ook ’s ochtends vroeg in het zonnetje bij het 

ontbijt of ’s avonds bij een sundowner. 

 

Leesfanaten zoals zij verslinden boeken bij de vleet 

en gelezen boeken worden altijd geruild zodra zich 

een kans voordoet. 

Collega zeilers worden belaagd of zogenaamde 

“bookswaps” helemaal uitgespit voor nieuwe 

Nederlandse of Engelstalige boeken. Het laatste 

jaar horen ze echter meer en meer van andere 

zeilers: 

“Nee, we hebben niet zoveel papieren boeken meer 

want we gebruiken een “Kindle” of een ander merk 

E-book reader“. 

 

Wel, dat is lastig voor de Zeezwaluwtjes, geen boeken meer te ruilen, hoe moet het dan als alles 

uitgelezen is? Intussen waren er wel een aanzienlijk aantal E-boeken verzameld, die op de 

computer gelezen  konden worden. Maar, dat is wat lastig tijdens een zeiltochtje. Niet één maar 

twee E-book readers stonden erg hoog op hun verlanglijstje. 

Na de uitgebreide toilettenklus, vonden ze dat ze beiden een dergelijk hebbedingetje wel hadden 

verdiend. Het toeval wilde, dat bij El Cortes Ingles (een Spaanse Bijenkorf) die dingen in de 

uitverkoop waren. Er wordt dus niet lang getreuzeld en 2 Readers van Sony worden aangeschaft. 

Helemaal uitgelaten keren ze terug naar de Zeezwaluw en zijn sindsdien verslaafd aan het e-book 

lezen. Er gaat geen dag voorbij dat ze niet met dat apparaat in de kuip worden gesignaleerd. Hun 

papieren boeken vinden s een nieuw thuis op andere boten of in de boekenkast bij de Sailor’s Bar 

in de marina! 

 

Een ander hebbedingetje wat hoog op de verlanglijst van de bemanning stond, is een nieuwe 

digitale camera. De oude Canon camera, Ineke’s werk afscheidscadeau, Nu 11 jaar oud en uit de 

beginperiode van het digitale camera tijdperk, maakt 

nog goede foto’s. Echter, in de afgelopen 11 jaar, zijn 

de digitale camera’s aanzienlijk verbeterd. Vooral het 

aantal pixels en de zoomkwaliteit is superieur aan wat 

de oude camera kan. Dus via een uitgebreide studie op 

het internet, vinden ze een goede opvolger voor hun 

oude trouwe camera. Uiteraard weer een Canon, merk 

gebonden als ze zijn!  

Op de Canon SX40HD valt hun keus en laten ze die nu 

ook nog in Las Palmas kunnen bemachtigen. Om deze 

camera te leren kennen is heel wat studie vereist. Het 

is te vergelijken met een computer, zoveel mogelijkheden als er zijn om mooie foto’s te maken. 

Dagen zijn ze zoet met dit speeltje te bestuderen en te oefenen voor er echt mee 

gefotografeerd kan worden. 
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