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Ontdekkingen in het heden 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

oals al meerdere keren in “Het Zeezwaluw Suffertje” vermeld, bezoekt de bemanning van 

de Zeezwaluw elke vrijdagmiddag om half 6 trouw het Hollands borreluurtje in de Sailor's 

Bar. 
 

Het borrel uurtje is gezellig 

kletsen en ervaringen uitwisselen 

met medezeilers uit Nederland en 

omstreken die voor korte of 

langere tijd Las Palmas marina als 

thuishaven kozen. 

De eigenaar Pepino, weet het al 

precies, als de eerste trouwe 

bezoeker komt aanlopen, worden 

direct wat tafels aan elkaar 

geschoven om de groep van die 

avond te herbergen. 

 

Intussen is het alweer 4 weken 

geleden dat 3 Nederlandse 

schepen uit Las Palmas vertrokken om via de Kaap Verde eilanden naar Suriname te zeilen. Alle 

drie de schepen zijn veilig en wel en zonder brokken aan de overkant van de plas aangekomen. 

Nieuwe zeilers hebben hun plaats ingenomen. 

 

Vorige week vrijdag bleek dat er zich enthousiaste muzikanten 

onder de nieuw aangekomenen bevonden. Het duurde dan ook 

niet lang of Quido (SY Impact) en Hilde (SY Happy Hour) 

richten de “Nederlandse Bend(e)” op en vermaakten hun 

landgenoten tijdens het Nederlandse borreluurtje met muziek 

(gitaar, accordeon, keyboard) en zang. Ook Ted (USA) meldde 

zich aan om de Bend(e)” met zijn schitterende vioolmuziek te 

versterken evenals een langslopende Engelsman die zijn meer 

dan mooie stem in de strijd gooide. 

 

Dat het muzikale kwartet niet alleen voor eigen 

parochie speelde bleek snel. Boven de Sailor's 

Bar, waar de weg loopt, staan voorbijgangers 

regelmatig even stil om te luisteren. Aan de 

andere tafels wordt eveneens 

geapplaudisseerd als een nummer afgelopen is. 

Zelfs Pepino, de eigenaar laat zich verleiden 

om een deuntje mee te zingen. Hij nodigt de 

Bend(e) zelfs uit om de volgende week opnieuw 

te komen spelen. Als slimme zakenman vraagt 

hij hen een uurtje later te komen spelen om 

zoveel mogelijk klanten te trekken. Zo gezegd 

zo gedaan. 

 

De afgelopen vrijdag waren er zelfs meer instrumenten en zangers in de Bend(e) en zeker 25 

Nederlandse toeschouwers cq borrelaars. De huiscorrespondent maakte van deze gelegenheid 
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gebruik en interviewde een aanwezige Engelsman om te horen of hij, net als de Nederlanders van 

de Bend(e) genoot. 

Zijn antwoord: 

“Well I am still thinking about that sir, but sure, it’s very interesting!” 

 

___/)___ 


