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Foutje? …even Apeldoorn bellen 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

e correspondent was gedurende een guur winderig weekend, getuige van een “klein foutje” 

op de ankerplaats van Las Palmas. Geen Apeldoorn dit keer omdat het een Duits schip was, 

wat losgebroken was van haar anker gedurende een harde zuidoostelijke wind. 

 

De windkracht 6-7Bft, is nog niet eens zo verontrustend. 

Maar de 2m-deining door de harde wind en windrichting, 

loopt regelrecht de ankerplaats op en zorgt voor de 

hectische taferelen. De grote groep toegestroomde kijkers 

op het strand, waren maar al te bereid om de correspondent 

het naadje van de kous te laten weten. 

 

“ Ja, doodzonde dat het schip op het strand eindigt, maar ja 

wat wil je, de schipper is al tijden niet aanboord geweest.” 

“Wie laat zijn schip nu weken alleen op een ankerplek”. 

 

Geen goed woord was er dus over voor de schipper, die 

volgens de commentaren de ene keer een Duitser was en de 

andere keer een locale Kanariaan. Wie het weet mag het 

zeggen! 

 

Op het moment dat de correspondent ter plaatste 

was, bleken de havenautoriteiten al op de hoogte van 

het probleem.  

 

Echter, het tij (laagwater) was niet gunstig om het 

stalen schip op dat moment weer vlot te trekken en 

naar veilig water (lees: marina) te slepen. Hoogwater 

zou pas over 6 uur zijn. De agenda van de 

correspondent liet niet toe om dat tijdstip af te 

wachten. 

 

De volgende morgen bleek, dat het schip 

gedurende de nachtelijke uren vlot 

getrokken was. Omdat het zelfstandig 

dreef kon het veilig naar de marina 

gesleept en afgemeerd worden in 

afwachting van haar rechtmatige 

eigenaar. De correspondent kon op het 

oog geen structurele schade of sporen 

van binnengedrongen zeewater 

ontdekken ten gevolge van het dagje aan 

het strand. Eind goed al goed is nog 

afwachten. 
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Een pikant detail vermeldt dat het al de 2de keer in evenveel jaren is, dat dit schip op dezelfde 

plek is gestrand. De vele “wijzen” op de kade wisten de correspondent al snel te overtuigen dat 

het slecht zeemanschap is om je ten anker liggende schip zo lang én ook nog in slechte 

weersomstandigheden onbeheerd achter te laten. 

 

Haar eigenaar zal hoogstwaarschijnlijk een forse rekening gepresenteerd krijgen voor het 

bergen van zijn schip. 

 

___/)___ 


