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De Zeezwaluw vliegt weer uit 

 

Correspondent te Las Palmas 
 

et nieuwe jaar 2016 is door de Zeezwaluw bemanning in Las Palmas gevierd. Even niet 

klussen maar gezellig de feestdagen vieren met de vele zeilvrienden in Las Palmas. 

 

Dit nieuwe jaar staat in het teken van de Atlantische Oversteek van Las Palmas naar Suriname, 

dus een heel nieuw vaargebied. De geprikte streef vertrekdatum wordt 15 januari. Tot dan is de 

marina betaald. 

 

Daarna met de eerste de beste goede weersverwachting kunnen de lijnen dan los! Om die datum 

te halen wordt er dagelijks hard gewerkt. De Zeezwaluwtjes hebben amper meer tijd voor 

sociale contacten! Het dek willen ze nog met Sikaflex (deknaden) behandelen. Ook het staande 

en lopende want moet worden gecheckt. En de “gewone” dek-lamp wordt vervangen door een LED 

exemplaar. Riens gaat daarvoor 2 keer de mast in. 

 

Zo rond de 10 januari worden met het gehuurde autootje in diverse ritten de zware en houdbare 

boodschappen ingeslagen. De correspondent zag de bemanning vele karrevrachten boodschappen 

uitladen. Eigenlijk wilde hij een praatje maken maar gezien de vermoeide tred en de rode 

bezwete hoofden van de bemanning heeft hij dat maar niet gedaan. Ze waren te druk! 

 

Ook het afscheid nemen van zeilvrienden wordt niet vergeten. Een dinertje aanboord van de 

Zeezwaluw of een WOK-lunch in de stad is dan een uitstekende gelegenheid. Intussen zijn veel 

boodschappen verwerkt tot grijpklare zakken met “blikken en potten” voor slecht-weer 

maaltijden. Ze staan gereed in een kratje die onder de tafel in de kajuit een plaatsje vindt 

gezellig naast de bak met verse groente en fruit die morgen ingeslagen wordt.  

 

Gelukkig is het einde van de voorbereidingen in zicht en de vertrekdatum wordt 21 januari. Het 

weer is dan gunstig en alle voorraden zijn aanboord gedragen. De Zeezwaluwen gaan dan ook 

graag zeilen en uitrusten tijdens de oversteek van (denken ze) minstens 20 dagen. In Suriname 

staan Petra en JanWillem (SY Witte Raaf) al ongeduldig te trappelen om de Zeezwaluw en haar 

bemanning te verwelkomen. 
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