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Las Palmas uitgevlogen 

 

Correspondent te Arguinaguin 

 

indelijk is het zover, de Zeezwaluwen gaan in de Canarische Eilanden van eiland naar eiland 

“hoppen” . De zomer is al voor een groot deel voorbij in grote delen van Noord-Europa, maar 

op de Canarische Eilanden is het nog lekker warm met een stevig windje voor verkoeling. 

 

Dinsdag 8 september, vroeg in de ochtend, gaan de landvasten echt los in Las Palmas. Een dagje 

later dan gepland omdat de oude navigatie laptop het vaantje streek en de nieuw ingeschoren 

navigatie laptop nog programma’s gevoerd moest krijgen, om alle kunstjes feilloos te kunnen laten 

verlopen. Bij het vertrek schijnt het zonnetje al uitbundig en het beloofd een mooie dag te 

worden. Alleen de wind laat nog verstek gaan. Gelukkig is Mr Perkins bereid om te werken en al 

pruttelend verlaat de Zeezwaluw de grote haven. 

 

Nieuwe uitzichten op de eerste tocht naar het zuiden en de bemanning herkent nu de bekende 

markante landmerken (zoals de Lidl) vanaf het water. Na 5 maanden stilliggen in de marina, gaat 

de eerste tocht naar de baai bij Arguineguin aan de zuidwest kust van Gran Canaria. Niet al te 

ver dus voor zo´n eerste tocht, slechts 38 mijl. Om in te slingeren is het precies genoeg. Van 

zeilen is echter amper sprake omdat de wind tot ver voorbij het vliegveld, halverwege de tocht, 

het laat afweten. Geen wind maar wel deining van achter inkomend, laat het bootje aardig 

schommelen en maakt het boordleven enerverend. 

 

Vlakbij de zuidpunt van Gran Canaria bij Maspalomas, het beruchte wind acceleratie gebied, 

trekt de wind toch aan tot 25kn. Als er een puntje zeil bijgetrokken wordt blijkt de wind plat van 

achteren te komen. Zonder uitbomen staat het zeil daarom onrustig. Maar aangezien het nog 

maar een paar mijl is naar Arguineguin, is uitbomen de moeite niet meer. Mr Perkins mag de rit 

uitwerken, besluit de bemanning. 

 

Om half 5 in de middag valt het 

anker bij het lieflijke plaatsje 

Arguineguin, voor een strandje 

tussen 2 mega hotels en net iets 

vanaf de drukke ankerplek. De 

kleine vissershaven ligt iets 

zuidelijker binnen de 

havenhoofden. De Zeezwaluw ligt 

gezellig te schommelen in de 

20kn wind die er staat. 

 

 

 

E 

Islands%20https:/zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/canary-islands-oktober-2016.pdf
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Tijdens de volgende dagen, relaxend in de kuip zien de 

Zeezwaluwtjes allerlei waterspeeltuig voorbij komen. 

Racende jetski’s die gelukkig flink afstand bewaren, snelle 

motorboten die duo-parasailers door de lucht slepen of 

een banaan met joelende berijders, jet boards bedient 

vanaf een jetski en elk half uur komen de glass-bottom-

boat ferry´s voorbij die tussen Arguineguin, Anfi del Mar, 

Puerto Rico en Mogan varen. 

 

Toerisme is in het zuiden veel meer zichtbaar dan in Las 

Palmas en geeft een heel andere sfeer aan de omgeving. 

Ook het zonnetje straalt hier uitbundiger waardoor de 

temperatuur zeker 5 graden hoger is dan in het noorden van het Gran Canaria. 

Duidelijk een uitstekende en druk bezochte 

vakantiebestemming en de Zeezwaluwtjes passen zich 

moeiteloos aan in deze relaxte sfeer. 

 

Na 9 dagen heerlijk ankeren, nog één nachtje slapen en 

daarna vertrekt de Zeezwaluw naar het eiland Tenerife, 

het eiland met "de Teide", de aller hoogste berg 

(vulkaan) van de Canarische Eilanden. Deze hoge berg is 

schitterend te zien vanuit Arguineguin, in het 

avondzonnetje op de dag voor vertrek. 

 

___/)___ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/El_Teide

