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 Vrienden vliegen in

 

Correspondent te Las Palmas 

 

ind oktober/begin november vlogen vrienden naar Las Palmas om de bemanning van de 

Zeezwaluw te bezoeken en te verwennen. Na alle werkzaamheden voorafgaand aan het 

bezoek, was het een hele tour om de Zeezwaluw binnen en buiten in “bezoek-status” te 

transformeren. Voordat deze exercitie als geslaagd kon worden beschouwd, vlogen dagenlang 

stof uit de luiken en emmers zwart sopwater over de reling. 

 

Janneke en Henri (ontmoet tijdens 

Driehoek Noordzee van 1997) waren de 

eerste bezoekers. De gehuurde auto 

bracht de bemanning aan het einde van 

de zondagmiddag naar het vliegveld om 

hen op te halen.  Herkenning was geen 

probleem, net als de Zeezwaluwen waren 

ze alleen wat ouder en grijzer geworden. 

Eerst naar hun hotel om in te checken en 

daarna naar de Zeezwaluw om bij te 

kletsen en plannen te smeden onder het 

genot van een hapje en drankje.  

 

Tijdens het 8-daagse verblijf van J&H op Gran Canaria hebben we om de dag met elkaar mooie 

autoritten over het eiland gemaakt, gewandeld naar de voet van Rock Nublo en de Botanische tuin 

in haar herfstkleuren bewonderd. Als besluit van deze indrukwekkende dagen werden de 

vermoeide voeten rust gegund in de kuip en de magen verwend met uitgelezen maaltijden van 

“Restaurant Zeezwaluw”. 

 

De dag voordat Janneke & 

Henri terugvliegen, komt 

Henk aan, dit keer zonder 

Marjolein want die was “op-

cruise”. Henk verbleef 3 

nachten aanboord van de 

Zeezwaluw, zoals 

gebruikelijk in de voorhut. 

Zondags hebben we ge5en 

heerlijk “gewokt”, waarna 

J&H door de achterblijvers 

worden uitgezwaaid bij de 

bus richting vliegveld. 

Tijdens Henk zijn logeerpartij is er over en weer veel zeilersinformatie uitgewisseld. Nieuwe 

ideeën ontsproten waarop spontaan meters plakkende LED-strip werden aangeschaft om de boot 

van Henk en Marjolein bij terugkomst in Nederland te verlichten. Als Henk dinsdagmorgen weer 

door de deuren van de vertrekhal verdwijnt, wordt er dan ook door de bemanning een traantje 

weggepinkt. 

 

Terug op de Zeezwaluw, zijn Bami & Nasi kruiden, speculaas & hagelslag, Volkskrant & Telegraaf 

samen met de nieuwe omvormer de tastbare herinneringen aan het afgelopen Nederlandse 

bezoek. 
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