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Stappen met Marcel 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

erug zijn in Las Palmas, voelt weer als vanouds verteld de bemanning ondanks dat de 

Zeezwaluw op de S-steiger is geparkeerd. Er zijn veel bekenden in de marina, de meeste 

winkels zitten nog op dezelfde locatie en de temperatuur zit evenals het aantal zonuren in 

de lift. Kortom de bemanning voelt zich weer helemaal thuis.  

 

Het sociale leven draait overuren vanwege naar Nederland vertrekkende bemanningen. 

Afscheidsfeestjes in diverse kuipen worden gevierd met heerlijkheden die persé op moeten voor 

vertrek. De koelkast moet leeg evenals alle aangebroken producten. Gezelligheid kent geen tijd, 

maar toch worden op de Zeezwaluw voorbereidingen getroffen om de noodzakelijke zaken die 

voor hier gepland staan, te regelen. O.a. een tandarts bezoek. 

Echter, Marcel kan het niet aanzien dat de Zeezwaluwtjes alweer in de werkmodus terugvallen. 

Hij nodigt ze uit voor “een dagje de bergen in”. Marcel heeft zijn auto hier en weet leuke 

wandelroutes en mooie uitzichtpunten. De bemanning is weer eens zo sterk als een nat vloeitje en 

laat onmiddellijk het werk weer vallen om met Marcel opstap te gaan. 

 

De rit vanuit Las Palmas begint noordwaarts langs de kust, maar al snel gaat het richting midden 

van het eiland. Langs bochtige bergweggetjes naar Moya, waar je in een heuse krater kunt kijken. 

 

Echter, de wolken hangen nog zo laag dat het 

zicht op de krater van Caldera Pinos del Geldor, 

na een kwartiertje pas uit de mystieke 

mistslierten te voorschijn komt. Het is 

prachtig. Verder gaat het weer, langs 

Fontanales, Cruz de Tejeda waarna er wordt 

gestopt bij Pico de las Nieves (1949m). Het is 

een schitterend uitzichtpunt, vandaaruit Rock 

Nublo en de Teide op Tenerife perfect te zien 

zijn. 

 

Uiteindelijk stopt Marcel aan de voet van Rock 

Bentayga naast een klein museum. Na het 

museumbezoek kunnen de Zeezwaluwtjes eindelijk hun bergschoenen en stokken uitproberen en 

in ganzenpas lopen ze gedrieën met Iffy, Marcels hond voorop, naar de basis van de immense rots 

waar veel grotten zijn uitgehouwen door de eerste bewoners van het eiland. 

  

T 



Jaargang 7-Nr 4a van “Het Zeezwaluw Suffertje”, april 2015 

© 2016 SY Zeezwaluw 

© SY Zeezwaluw 

 2 

 

Op het hoogste punt is een schitterend uitzicht over het stadje Tejeda in het dal, maar ook naar 

beide zijden over het eiland. 

 

Na een boterhammetje wordt de terugtocht naar 

de auto aanvaard. Intussen is het zonnetje 

doorgebroken en kan de kap van de auto naar 

beneden om zoveel mogelijk te kunnen zien op de 

terugweg naar Las Palmas. 

 

De Zeezwaluwtjes hebben genoten van deze 

mooie intensive berg-dag met Marcel en Iffy. 
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