
Canarische eilanden (Tenerife) 9 – 11 maart



Agenda
Programma

Klimaat/kleding

Vaargebied

Veiligheid

Douane

 Indeling per boot



Programma

 Vrijdag 9 maart
 Heenvlucht aankomst Tenerife                                                           

(heen- en terugvlucht is niet voor                                                     
iedere deelnemer op dezelfde dag)

 Inchecken voor overnachting
 ‘s avonds gezamenlijk diner bij het appartement

 Zaterdag 10 maart
 ‘s ochtends ontbijt en uitchecken
 Tijdelijk opslag bagage bij de thuishaven Las Galletas
 Lunch
 Boodschappen per
 Inchecken huurboten (3) met de verhuurder door de schippers
 Bagage en boodschappen aan boord
 ‘s avonds schippersoverleg over bestemming volgende dag



Programma (vervolg)

 Zondag 11 maart 9 maart
 ‘s ochtends vertrek, 1e dagtocht

 Maandag 12 t/m donderdag 15 maart 
 ‘s avonds schippersoverleg over bestemming volgende dag
 Eventueel ‘s nachts ankeren met ankerwacht
 Aanloop (bekende haven) of vertrek in het donker met een 

zonsondergang of –opkomst afhankelijk van de 
weersvoorspellingen en windverwachtingen

 Vrijdag 16 maart
 Uiterlijk om 17:00 uur terug in de thuishaven Las Galletas
 ‘s avonds afsluitend diner met alle bemanningsleden
 Laatste overnachting op de boot

 Zaterdag 17 maart
 Voor 10:00 uur boot verlaten 
 Uitchecken boot door de schippers met de verhuurder
 Inchecken appartement met bagage
 Rest van de dag vrij programma

 Zondag 18 maart
 Terugvlucht naar huis (geldt niet voor alle deelnemers)



Klimaat (kleding)
 Temperatuur: 15-25 ° Zeewater 19°

 Veel zon, maar kan ook bewolkt zijn, met kans op regen 
(gemiddeld 6 dagen met regen).

 Let op: zonnebescherming, zonnebrandolie, hoofddeksel

 Bagage (geen harde koffers aan boord)

 Beddengoed, handdoek

Veiligheid
 Reddingsvesten aan boord
 Looplijnen
 Gebruik marifoon, goed uitluisteren. Bij twijfel: verifiëren!
 Havenaanloop melden bij de havenmeester



Vaargebied

Acceleration zones 
tussen de eilanden, wind 
kan met 10-15 (1-3 bft) 
knopen toenemen

heersende windrichting 
NO 3-4 bft. 

stroming ZW→NO 0,5 kn. 
Getijverschil  2 tot 2,5 m

Oceaandeining soms >2 
meter, ook in de haven.

https://www.windyty.com/

https://www.windyty.com/


Wind: acceleratie zones



Wind: acceleratie zones



Windgolven



Oceaan deining



Indeling

 Er zijn nog 2 plaatsen vrij! Informatie bij Arjan van der Laan 06-51540384

 Douaneformaliteiten (buitengrens EU): inklaren scheepspapieren met alle 
paspoorten (geen ID-pas).

 Reis- & annuleringsverzekering

 Communicatie: gebruik Smartphone i.v.m. Whatsapp (roaming buitenland)

Arjan van der Laan Henk Beekhuizen JanWillem Eendebak

Nienke Olde Hendrikman Sylvia de Jong Alna Eendebak

Dirk Tamminga Lucien Perizonius Greetje Bijloo

Johan Schroor Fons Knobben Mirjam Houtlosser

Willem Dantuma Wim van Beers Maddy Bassleer

reserve reserve Ludo Wuyts



Vragen?
jweend@kpnmail.nl

mailto:jweend@kpnmail.nl

