
Club Zeezeilers Twellegea Buitengewoon 

 

Verslag van zeilreis  

 

Tenerife 2017 

Vertrekhaven: Las Galletas, Marina del Sur  28.0070° N, 16.6611° W 

Datum: 4 maart 2017 – 11 maart 2017 

Aantal deelnemers: 11 incl. schippers 

 

Schippers: JanWillem Eendebak 

                Arjan van der Laan  
ID Schepen: bron http://www.alboran-charter.com/Yachts.html 

  

  

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Canarische_Eilanden#/media/File:Map_of_the_Canary_Islands.svg 

Op de kennismakingsmiddag 5 februari 2017, maken we kennis met de medezeilers en 

bespreken we het reisplan. JanWillem en Arjan leggen uit dat er zgn acceleratiezones zijn 

tussen de eilanden, grote toename van de wind. Daarnaast dat de afstanden vanaf 

Tenerife naar bijvoorbeeld Fuerteventura en Lanzarote sowieso te groot zijn voor de 

zeilreis, de focus komt te liggen op de eilanden ten Westen van Tenerife.  

Reisplan CZT Buitengewoon 2017 Canarische eilanden  
Zaterdag 4 maart 17:00 uur Verzamelen van schepen en 

bemanning in haven van 
Tenerife / Las Galletas  
 

Van zondag 5 maart t/m  
vrijdag 10 maart  
 

16:00 uur Tenerife, La Gomera, El Hierro, 
La Palma 

Zaterdag 11 maart 9:00  uur Huurjacht terug aan verhuurder 

 

In totaal zijn er drie deelnemers met weinig zeilervaring, ik ben er één van. Er zijn 

natuurlijk hele ervaren rotten en verder zeilers die de voorkeur geven aan kaarten of 

http://czt.nl/wp/2017/01/czt-buitengewoon-2017/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canarische_Eilanden#/media/File:Map_of_the_Canary_Islands.svg


juist aan de digitale hulpmiddelen, gemeleerd gezelschap met hele uiteenlopende 

kwaliteiten wel met vanaf dat tijdstip één gezamenlijk doel nl. de zeilreis. Begin januari 

zijn we nog met 12 deelnemers, uiteindelijk gaan we met 11 de reis maken. Negen 

deelnemers reizen al op vrijdag de 3e maart naar Tenerife en twee volgen op zaterdag de 

4e maart.  

Het is geduldig wachten die vrijdagavond en zaterdag tot 17:45 uur. Gelukkig schijnt de 

zon, strakblauwe lucht en is temperatuur zeer aangenaam en er is tijd om bijvoorbeeld 

nader kennis te maken met elkaar of meer te weten te komen over je smartphone .  

Vrijdagnacht brengen we door in een appartement in Playa de las Américas, de volgende 

dag nemen we een taxi naar Las Galletas. Bij een restaurant stapelen we de bagage op 

en spreken we af dat er steeds twee mensen op de bagage letten.  Na een gezamenlijke 

koffie of thee gaan onze schippers JanWillem en Arjan, samen een kijkje nemen in de 

haven Marina del Sur, eens zien hoe dat wat je van te voren bedenkt er in het echt 

uitziet.  

Op basis van het door ons aangeleverd zeil CV, is een scheepsindeling gemaakt, mijn zeil 

CV is heel kort, het zeil CV van Wim, mijn echtgenoot, is een stukje langer. JanWillem en 

Arjan zijn hele ervaren zeilers met beide een indrukwekkend zeil CV.  

Deze reis is JanWillem de schipper van de Vodka en zijn er 5 opstappers, waarvan twee 

minder ervaren, op de Mojito is Arjan de schipper en zijn er 4 opstappers, ik ben 

onderdeel van de bemanning van de Mojito, samen met Dik, André en Wim. Dik is een 

oude rot, een hele goede navigator, met misschien wat minder ervaring op de oceaan, 

denker. André is een selfmade zeiler, zo iemand met heel veel eigen ervaring en daar 

veel van geleerd heeft en die kennis deelt, hij bezit de gave om duidelijk te zijn. Wim is 

een buitenmens pur sang en altijd in verbinding met de elementen, jaren zeilervaring in 

Nederland, inclusief de Wadden en één zeiltocht van twee weken in USA. Of het nu varen 

is met een zeilschip of heteluchtballon, dat maakt hem niet uit. 

Na een verkenning van de haven en de schepen, vertellen de schippers ons dat er per 

schip boodschappen gehaald moeten worden, in ieder geval eten voor drie dagen, de 

afstand tussen de supermarkt en de haven is behoorlijk, flink sjouwen dus. Die avond 

zullen we voor het eerst aan boord eten. Er zijn voorgedrukte lijstjes beschikbaar voor de 

boodschappenlijst. Het wordt ons geadviseerd pas na 17:00 uur naar de schepen te 

komen.  

De verhuurder van de schepen acteert bij de overdracht van de schepen, geheel anders 

dan hoe JanWillem en Arjan het graag zouden willen. Gelukkig weten de heren schippers 

wat zij precies nodig hebben voor een goede overdracht en sporen zij de verhuurder zo’n 

twee en half uur aan om alle benodigde info over het schip te verstrekken. Later zal 

blijken dat er aan boord bij de Mojito toch iets over het hoofd gezien wordt. Natuurlijk 

zijn er zaken die nog niet orde zijn, zondagochtend worden de laatste dingen geregeld. 

Zaterdagnacht slaap ik weinig, veel vreemde geluiden, bewegend bed en natuurlijk de 

vraag “hoe zal het zijn?”  Op zondagochtend leidt de schipper ons uitgebreid rond. Waar 

zit wat, hoe ziet het er uit op de Mojito, hoe werkt het, controle van de lijnen, op de 

lijnklemmen die vanuit de kuip te bedienen zijn, staan nog vage woorden dus het is 

nodig uit te zoeken welke lijn nu precies door welke stopper gaat. Onderwijl komen de 

regels aan boord aan bod, veiligheid is belangrijk. Op het dek tijdens het zeilen, betekent 

met reddingsvest en aangelijnd, in de kuip is in principe veilig.  Voor mij zal mijn 

takenpakket tijdens het zeilen beperkt zijn, dat lijkt mij geheel logisch. Daarnaast ben ik 

uitgenodigd om goed op te letten wat er allemaal gebeurt en vragen te stellen. In het 

vliegtuig heb ik het boekje “Bemanning” geheel doorgenomen en veel nuttige zaken mbt 

zeilen tot me genomen.  



Die zondag, 5 maart zeilen we naar La Gomera San Sebastián de la Gomera, circa 25 

mijl. Bij het vertrek in Las Galletas, geeft Arjan instructies aan Dik, André en Wim, we 

liggen aan één mooring. Wie maakt landvasten los en wie maakt mooring los enz. We 

liggen met de achterkant aan de steiger, als we los zijn verwacht Arjan dat de voorkant 

door de wind meteen meegenomen wordt, dat gebeurt ook. We liggen strak ingeklemd 

dus Arjan stuurt behoedzaam de Mojito eerst naar stuurboord om vervolgens achteruit 

de ruimte achter de steigers in te varen. Daarna vooruit te vertrekken uit de haven. De 

heersende wind is Noord Oost, op het moment van vertrek, 11:56 uur  zo’n windkracht 

4. 

 

 

 

 

 

De marifoon beneden in de kajuit staat op kanaal 16 en heeft een behoorlijk volume 

anders is deze buiten in de kuip niet te horen. Er klinkt zo nu en dan Spaans over de lijn. 

Arjan heeft ook een handheld  marifoon, die is in de kuip en wordt oa gebruikt voor de 

communicatie met JanWillem en de bemanning van de Vodka. Verder heeft Arjan een 

AIS mee en een heel klein geel apparaatje, met een antenne en een knop voor een 

noodsignaal, PBL. 

Eenmaal buiten de haven, draait Arjan de Mojito tegen de wind in en gaat Wim naar het 

voordek zodat Dik en André het grootzeil kunnen hijsen, gereefd tot het tweede rif. Het is 

nog steeds niet helemaal duidelijk welke lijn, schoot waar precies zit, dat wordt meteen 

uitgezocht. 

De lazy jacks zien er niet meer zo kek uit, het beste is er wel af. Dat vindt Arjan maar zo 

zo. De fok wordt uitgerold en we zeilen. Er is een beste deining. Voor mij is dit mijn 

eerste keer zeilend op de oceaan en de vraag is dan ook word ik zeeziek? Het antwoord 

is ja. Eerst niks aan de hand, dan voel ik me iets minder en volgens mij binnen het uur  

schiet het meteen door, “duizend bommen en granaten” ik loop aan twee kanten leeg.  

Met behulp van Wim kom ik op het toilet terecht. Arjan had me al voorbereid, “als je 

zeeziek wordt, doe ik niets voor je, dan is er één bemanningslid minder” (doet me 

denken aan Ten Little Niggers van Agatha Christie), kan ik wel inkomen, als schipper heb 

je de verantwoordelijkheid voor het schip en de gehele bemanning, niet alleen één 



bemanningslid. Ik val zittend op het toilet in slaap, soort schemerslaap, is prima ik kan 

even niks.  

Zo nu en dan vragen André, Dik of Wim of ze iets voor me kunnen doen, of ik iets wil 

drinken, “nee dankje, laat me maar zo” dat is mijn antwoord, van het bedenken van een 

antwoord word ik bij wijze van al misselijk. Na een tijdje, geen idee hoe lang, helpt Wim 

me te gaan liggen, op de kussen uit de kuip die inmiddels allemaal binnen in de kajuit 

liggen, op de vloer van de kajuit. Met een bankje in mijn rug als steun, lig ik op mijn 

rechterzij, schip zeilend over stuurboord, ik kan zo naar buiten kijken, als ik het voor 

elkaar krijg om mijn ogen open te doen, tenminste. 

Buiten aan dek wordt er hard gewerkt door de anderen, de windkracht 4 is veranderd in 

windkracht 6 of 7, acceleratiezone. Buiten het piepen en kraken van het schip, 

versnelling van het schip en dan weer het afremmen, en zo nu en dan wat commando’s 

krijg ik niet zo veel mee van wat er buiten gebeurt. Op een gegeven moment komt Wim 

vertellen dat er dolfijnen zijn, oké wellicht zie ik ze ook nog deze week. Ik val steeds in 

slaap, voel me niet misselijk zo lang ik zelf maar niks beweeg. 

 

  
 

Als het schip overstag gaat, ga ik met mijn rug tegen de keukenkastjes aan liggen, op 

mijn linkerzij. Het gaat iets beter met me en ik verneem dat we in de buurt van La 

Gomera zijn. In de buurt van de haven volgen de instructies voor Dik, André en Wim. 

 

Arjan neemt het zekere voor het onzekere en maakt bij het binnenlopen van de haven 

een tussenstop om eens even goed te kijken wat voor manoeuvre er nodig is om op de 

aangewezen plek aan te leggen. Inmiddels steek ik mijn hoofd weer buiten de kajuit. En 

ik ben onder de indruk van de omgeving die ik daar zie. Het waait flink in de haven, met 

vlagen van 6 bft.. 

 

De zeeziekte is verdwenen, ik voel me slapjes, tijd om aan te sterken. Met Wim samen 

maak ik een ommetje door de stad en we kopen broodjes en beleg, die me goed smaken 

en met de minuut voel ik me beter. Rare dag. 

 

Later drinken we nog wat, buiten op een terras in het centrum met enkele andere 

bemanningsleden, temperatuur is aangenaam. Ja ik ben hartstikke zeeziek geworden en 

nu gaat het weer prima met me en ik geniet ervan dat ik mee ben op deze reis. Tegen 

achten keren we terug aan boord. 



 

We koken zelf die avond, creatief met rijst en bonen en sla, smaakt me uitstekend en we 

kunnen goed samen tafelen. De plannen voor de volgende dag. La Palma, dat zit er niet 

in, er naar toe gaan zal heel goed lukken alleen terugkomen met de heersende Noord 

Oosten wind is een stuk lastiger is de verwachting gezien de afstand, zou een hele lange 

dag zeilen worden. Dus Arjan en JanWillem overleggen en komen tot de conclusie dat 

terug naar Tenerife beter is, dan varen we door naar een haven, verder Oostelijk dan Las 

Galletas nl. San Miguel.  

 

Voor mij heeft Arjan pilletjes tegen de zeeziekte, een duidelijk bereisd doosje van het 

Kruidvat, met hele kleine pilletjes, ik lees de bijsluiter, bijwerkingen: misselijkheid, 

glimlach. Ik ben een mens dat in de gelukkige omstandigheid is, bijna nooit iets te 

hoeven gebruiken van “medicijnen”, wat een zegen. Nu doe ik het natuurlijk wel, ik wil 

wel meer zien, ontdekken en meemaken dan alleen de vloer van de kajuit.   

 

Maandag 6 maart, van La Gomera San Sebastián de la Gomera naar Marina San Miguel 

Tenerife, circa 25 mijl. 

 

 

Ontbijt na een heerlijke douche, ik doe meteen even de was en ik neem mijn pilletjes en 

geniet van het ontbijt. Voordat we wegvaren, eerst de briefing, wie doet wat en wat is 

het plan. Eenmaal buiten de haven worden de zeilen gehesen en in vergelijking met 

maandag, cruisen we. Er is tijd om de AIS van Arjan verder aan te sluiten en te genieten 

van de zon, de oceaan enz. 

 

 

Als we bijna 

halverwege zijn, zijn 

er dolfijnen. Wim ligt 

plat op het voordek 

om een mooi filmpje 

te maken. 

 
Dan gaat de telefoon 

van Arjan. En er is een 

medewerker van de 

haven San Sebastián 

aan de telefoon. Ze 

hebben daar een vest 

gevonden met een 

paspoort er in, het 
 

paspoort van Arjan. Wat nu? Teruggaan of een andere oplossing verzinnen. Na 

communicatie met JanWillem op kanaal 13, besluiten we een andere oplossing voor te 

stellen. Per post versturen van het paspoort naar een haven, na overleg wordt het de 



haven Puerto de  Mogán op Gran Canaria. We denken daar dinsdag 7 maart aan te 

komen. De medewerker van de haven regelt de verzending. 

 

 

 

En we zijn net uit de regelmodus als we de acceleratiezone invaren. Het cruisen is 

voorbij, binnen één seconde is het “minder” fok en opletten. Er zijn witte schuimkopjes 

waarneembaar en zover als ik kan kijken zie ik die. André, Dik, Wim en Arjan sturen 

allemaal een tijdje. De laatste mijlen tot de haven San Miguel, is het windkracht zes / 

zeven. Er komt een paar keer een flinke lading zout buiswater over ons heen, tijd om 

jassen aan te doen. 

 

Arjan gebruikt een tablet met digitale kaarten voor het navigeren. Er is al het nodige 

water in de buurt van de tablet gekomen. Dik is een meester in het navigeren, daarvoor 

gebruikt hij de plotter die in de kajuit is. Hij loodst ons makkelijk naar de ingang van de 

haven. 

 

Eenmaal dichtbij de haven wordt het tijd om de zeilen te strijken. Er is een misverstand, 

Arjan die stuurt kan vanaf die positie niet zien of het grootzeil al gestreken is, bimini top 

boven de kuip, neemt zicht op de mast weg. Wim, Dik en André treffen wel de 

voorbereiding voor het laten zakken van het grootzeil en wachten vervolgens op het 

commando dat ook werkelijk te doen, commando blijft uit. En het gebeurt, we varen 

tegen de wind, de haven in met het grootzeil op. De havenmeester gebaart flink en 

maakt ons duidelijk dat we niet helemaal lekker zijn, zakken dat zeil. Snel laten we het 

grootzeil zakken. Dan meren we het voorsteven aan, en blijkt dat we op die manier nooit 

van het schip kunnen, veel te hoog. Arjan gaat het gesprek met de havenmeester aan en 

legt uit dat we andersom gaan afmeren, we meren opnieuw af en dan wel met het 

achtersteven. Ten tijde van die manoeuvre trek ik snel droge warme kleren aan, was een 

heftige einde middag. En als het schip goed ligt, is het tijd om even uit te blazen en 

onder het genot van een biertje en wat zoute koekjes, met elkaar nog eens door te 

spreken wat er gebeurd is het laatste half uur. Dat geeft helderheid.  

 

Arjan legt uit dat voor het drogen van de natte kleding het nodig is, dat ze eerst in zoet 

water uitgespoeld worden. Pas dan droogt de kleding. 

 

Na de borrel gaan we koken, we zijn creatief met de voedingsmiddelen die we hebben en 

met goed teamwerk lukt het ons om weer een verantwoorde en voedzame maaltijd te 



maken. Lekker wijntje erbij en bergen gespreksstof wat wil een mens nog meer, hoog 

leven_als_een_God_in_Frankrijk gehalte.  

 

Die avond laat gaat Arjan op audiëntie bij JanWillem om de plannen voor dinsdag 7 

maart te bespreken. Om 00:43 uur komt er nog een appje dat we naar Gran Canaria 

gaan, negen uur vertrek. Ik slaap dan al lang. 

 

Zeven uur opstaan en meteen douchen en wat van de zoute kleding in zoet water 

spoelen onder de douche. Wim gaat na scheren / wassen / tandenpoetsen even 

overleggen met Dik en André over boodschappen en gaat die meteen halen. Als ik 

terugkom aan boord is er al vers brood en weer een lekker ontbijt, pilletjes innemen. 

 

Het is wel zo dat ik ongeveer door mijn droge kleding heen ben, ik doe mijn zeilbroek 

aan en leg mijn waterdichte jas alvast in de kajuit, zo voor het pakken. De andere 

bemanningsleden zijn ook voorbereid, ik zie meer jassen en nog een zeilbroek. 

 

Om er zeker van te zijn dat de havenmensen van Puerto de Mogán het pakje met het 

paspoort dat ze onder rembours ontvangen, ook aannemen en betalen, bel ik even met 

de haven, voordat we vertrekken. Ik krijg een goed Engels sprekende dame aan de 

telefoon en ze zegt me dat het geen probleem is, ze nemen het pakje aan en zullen 

betalen. 

 

Gezien de afstand naar Gran Canaria hebben Arjan en JanWillem afgesproken dat we vijf 

mijl per uur aanhouden als snelheid, als we onder die grens zaken moet de motor er bij 

aan. Anders is de kans heel klein dat we Gran Canaria bij daglicht halen. 

 

 

 
 

Bekend verhaal wordt het nu, briefing voor vertrek, wie doet wat. Eenmaal buiten de 

haven zeilen hijsen, Wim, Dik en André raken steeds beter op elkaar ingespeeld. 

Vandaag is het vrijwel vanaf het begin heftig zeilen, weer zover als ik kan kijken 

schuimkoppen. De jas die klaar ligt in de kajuit, kan wel meteen aan. Dat geldt voor 

ongeveer iedereen, alleen Arjan houdt het heel lang vol in alleen een poloshirt. De 

reddingsvesten aan en degene die stuurt gaat ook aangelijnd, het achtersteven is 

behoorlijk open bij de Mojito.  

 

Na een anderhalf uur zeilen in heftig weer, met meerdere keren een behoorlijke lading 

buiswater over het dek, de kuip, klinkt er een alarmsignaal vanuit de kajuit. Soms 

vangen we ook “woorden” op, op zich is het lastig om de marifoon buiten te horen met 



de harde wind die er is. André en Dik die beide een marifooncertificaat hebben gaan 

beneden kijken naar het alarm. Het blijkt om een Mayday relay te gaan, een 

heruitzending van een Mayday.  We kijken om ons heen, zien niks. Later denken we een 

oproep van de Vodka via kanaal 13 op de handheld gehoord te hebben en nog later 

reageren  we op de oproep van de Vodka. Of alles met ons goed ging? Ja hoor met ons is 

alles goed. En met de Vodka ook. 

 

De bemanning van de Vodka denkt er aan om terug te keren naar Tenerife de Vodka 

heeft door de golven en harde NO-wind van 32 kn. moeite op deze koers voldoende 

snelheid te houden, en dus is het beter om een andere koers te gaan varen. Op de Vodka 

zijn ze niet alleen aan het zeilen, ze doen er nog een klus bij. De deur van de natte cel is 

uit zijn scharnieren gevallen. En JanWillem en Aad zetten samen die deur terug in de 

scharnieren, op een schommelende boot met 32 kn, pfft. We spreken af dat wij op de 

Mojito ook even overleggen en dat we dan weer contact hebben. Het is wel een dilemma. 

Toch besluiten we dat we door willen zeilen naar Gran Canaria. De Vodka maakt 

rechtsomkeert en de Mojito houdt de koers.  

 

Het zeilen is inspannend en we zeilen gestaag door, wind tussen bft 6 en 8, tot 34 

knopen. Dik en André slagen erin voor eten en drinken te zorgen, geen idee hoe ze dat 

doen, schip schuin beweegt alsmaar en dan brood snijden en beleggen? 

 

De Vodka is al even omgekeerd, dan klinkt weer het alarm. Opnieuw een Mayday relay. 

Dik en André kijken en luisteren opnieuw naar de marifoon. Wim stuurt en Arjan zit bij 

het stuur in de buurt als we een helikopter zien en horen komen. Er staat aan man 

buiten, ik heb dat weleens op TV gezien, nooit in het echt. Het is duidelijk wij zijn het 

doel. De man buiten geeft aan dat hij contact met ons wil, Arjan gaat naar binnen naar 

de marifoon.  

 

   

Ik begrijp niet hoe het kan, wel 

doorzie ik in één seconde dat dat 

alarmsignaal dat we hoorden en deze 

helikopter met elkaar te maken 

hebben. De man van de helikopter is 

naar binnen en de helikopter cirkelt 

boven de Mojito. Na een tijdje komt 

Arjan naar buiten en legt kort uit dat 

wij een Mayday / noodsignaal 

uitzenden, het blijkt de EPIRB te zijn. 

Die is gemonteerd aan de stuurboord 

kant op de achter reling en de  

 
slagvaste UV bestendige kast mist een afdichting op de Mojito, en het buiswater is dus 

binnengedrongen, met als resultaat een noodsignaal.  

 

Als we er achter zijn dat het de EPIRB is, opent Arjan de slagvaste kast en er wordt een 

lampje zichtbaar. Beneden in de kajuit haalt hij de batterij van de EPIRB af en dan stopt 

het noodsignaal. De helikopter cirkelt nog een keer rond en keert terug naar Gran 

Canaria. Heel raar, we waren onderdeel van een rescue operatie zonder te weten dat we 

gered moesten worden. 

 

 

 



 

 

MT403 FG EPIRB GPS Cat 1 
 

EPIRB voorzien van 16 kanaals GPS ontvanger 

en een slagvaste UV bestendige kast met 

automatische afwerping. 

 
iPIRB™ (Individual Position Indicating Rescue 
Beacon) 

 
Bron: http://www.noodbakens.nl/categorie-1/1169-mt403-fg-epirb-gps-cat-1.html 

 

Gran Canaria komt in beeld, de wind neemt af, Dik kijkt beneden voor de koers. We 

zeilen met een lekker windje richting de haven. Uiteindelijk zijn we net voor 

zonsondergang ter plekke. Arjan stuurt behendig de Mojito op de aangewezen, smalle 

plaats.  

 

We gaan even zitten met een biertje en besluiten die avond uit eten te gaan, tenslotte 

liggen we midden in een haven waar heel veel bedrijvigheid om heen is, terrassen enz. 

Tijd om naar het havenkantoor te gaan en te zien of er een pakketje gekomen is. Samen 

met Arjan loop ik naar het kantoor. Even geduld is nodig, de dame die er is spreekt 

weinig Engels. Met wat herhaling gebeurt er iets, ze opent de kassa en dan komt er een 

bon van DHL uit, daarna pakt ze het pakket. Ja hoor het paspoort van Arjan en zijn vest. 

 

 
 

Woensdag 8 maart  Puerto de Mogán Gran Canaria naar Puerto de la Aldea voor anker 

rond zonsondergang  ongeveer 14 mijl   

We slapen uit, daarna lekker douchen, wat kleding wassen en dan genieten van een 

heerlijk ontbijt in de kuip, we liggen immers in een haven met volop bedrijvigheid en het 

is prachtig weer. De was kan drogen. 

 

De afgelopen dagen waren heftige dagen, qua zeilen en andere belevenissen. Gisteren is 

de Vodka omgekeerd, zij zijn naar Las Galletas gevaren. Vandaag zeilen zij naar La 

Gomera. Voor ons is het plan om tot het donker te varen, dus de zon onder te zien gaan, 

vervolgens te ankeren en morgenochtend voordat de zon opkomt weer weg te varen.  

 

Na een hele rustige ochtend doen we boodschappen en lunchen we in de haven, 

omstreeks 15:00 uur varen we uit, nadat Arjan ons verteld heeft wie wat doet, hoe we 

uitvaren en hoe we het aanpakken eenmaal weer buiten de haven. 

http://www.noodbakens.nl/categorie-1/1169-mt403-fg-epirb-gps-cat-1.html


 

De kust van Gran Canaria rijst hoog op uit de zee, is een prachtig gezicht, de wind is vrij 

rustig, zon schijnt, vandaag is het cruisen. Gemoedelijk zeilen we langs de Westkust van 

Gran Canaria in Noordelijke richting. Zo einde van de middag wordt het frisser en we 

trekken vesten en truien aan. Dan opeens komt er vanaf het land een warme wind. Alle 

vesten en truien kunnen weer uit, wel lekker. 

 

Omstreeks 19:15 uur gaat de zon onder. Ruim voor die tijd bespreekt Arjan de 

ankerprocedure met ons. Tegen die tijd gaan we op de 5 meter dieptelijn varen, die is 

goed te zien op de digitale kaart, het is dan donker. Ter plaatse lieren we het anker uit, 6 

keer de lengte van de diepte, dertig meter dus. Op ketting, is de verwachting, zijn 

markeringen aangebracht per 10 meter.  

 

Vandaag is het helder, qua zicht en we zien de Teide, hoogste vulkaan van Tenerife. 

Einde van de dag genieten we van de zonsondergang. Tegen de tijd dat we Puerto de la 

Aldea naderen strijken we de zeilen, starten de motor, ontsteken de deklichten en varen 

we richting de kust totdat we op de 5 meter dieptelijn terechtkomen, dan varen we 

verder naar het Noorden, steeds opletten. In de buurt van Los Caserones, gaan Arjan, 

André, Dik en Wim naar voren, zaklamp en hoofdlampje mee en bespreken voor op de 

punt de procedure nog eens. 

 

Het voor anker gaan slaagt in 

één keer, ankerlicht aan. 

Daarna genieten we in de 

kuip van de warmte die van 

het land komt en een borrel, 

het is vreemd om zonder de 

Vodka en haar bemanning te 

zijn. Wel het is zoals het is. 

Tijd om te koken, met 

vereende krachten en 

geesten maken we een 

voedzaam maal, wijntje erbij, 

buiten in de kuip eten, 

warmte van het land en 

lekker tafelen.  

 

Tijdens het eten komt Wim 

op het idee om buiten te  

 

slapen, er zal toch een ankerwacht moeten zijn, de temperatuur is behagelijk, kan best. 

Samen met Arjan zal hij dat doen. Ze hebben beide een app op hun telefoon, die een 

alarm geeft op het moment dat het schip ver van de aangegeven startlocatie drijft. We 

nemen de dag en de afgelopen dagen nog door, vandaag was lekker relaxt, die rust 

hadden we allen nodig.  

 

In de nacht halen Wim en Arjan het anker één keer op om het opnieuw uit te gooien. De 

wind is gedraaid en het anker gaat krabben.  

 

Donderdag 9 maart  Puerto de la Aldea Gran Canaria voor anker naar Las Galletas 

Tenerife ongeveer 40 mijl   

 

Zes uur worden we gewekt, wassen en aankleden en aan dek, is de afspraak. Dan varen 

we weg en ontbijten we later als de zon opgekomen is. Wim start de motor de service 

accu is volledig plat. Later blijkt dat we waarschijnlijk in Puerto de Mogán de service accu 



al niet opgeladen hebben, de aan en uit knop stond verkeerd. Het anker wordt opgehaald 

en we varen weg uit de kust. Het is nog donker. 

 

Éénmaal ver genoeg weg hijsen we de zeilen, zo rond half zeven gloort er licht, kwart 

over zeven komt de zon op, nog achter de hoogoprijzende kust van Gran Canaria. We 

zeilen rustig richting Tenerife, wel moeten we rekening houden met een shippinglane, 

route voor snelvarend vrachtverkeer. In de verste verte is er geen schip te zien. 

 

De Teide duikt weer op, de zon brandt, het is goed dat we de bimini hebben en fijn dat 

we vroeg weggevaren zijn, toen brandde de zon nog niet zo. Onderweg kijken we naar 

welke andere haven we wellicht zouden kunnen gaan op Tenerife. Dat valt wel tegen, we 

nemen telefonisch contact op met Puerto Colón, vol is het antwoord meteen. Andere 

havens liggen te ver of ze zijn alleen voor het vrachtverkeer, we gaan naar Las Galletas. 

 

De Vodka vaart vandaag van La Gomera naar Tenerife, zij zijn van plan om naar een 

Noordelijke  haven te varen, Puerto Garachico. De dag daarna wacht dan een vertrek 

zeer vroeg in de ochtend, om 4 uur. Die vrijdag varen ze dan langs de indrukwekkende 

kaap met vermoedelijk de opkomende zon achter de vulkaan naar Las Galletas. En 

onderweg zullen ze naar alle waarschijnlijkheid aanleggen in de kleine haven van Los 

Gigantes om verse broodjes te halen voor bij het ontbijt.  

 

In Las Galletas genieten we van het uitzicht, vanuit het panoramaterras en drinken een 

Mojito, een cocktail. Temperatuur 27 graden, echt vakantie. Arjan heeft alvast een 

restaurant voor morgenavond geregeld dan hebben we het afscheiddiner, dat betaald 

wordt door CZT, wat een leuke geste. We praten over de dag van morgen, we gaan de 

Vodka tegemoet varen, om 16:00 uur worden we terug in de haven Las Galletas 

verwacht, inspectie schepen enz. Daarna wat drinken in de kuip, moet er ook een Mojito 

zijn, met ijs... Die avond koken we voor de laatste keer zelf aan boord van de Mojito. De 

temperatuur is goed, we eten in de kuip. Het leven is goed.  

 

Vrijdag 10 maart  Las Galletas Tenerife – Las Galletas ongeveer 20 mijl   

 

Rustige ochtend. Dan bespreken we hoe en wat vandaag, we tanken meteen, hoeven we 

eind van de dag niet in de rij. We varen relatief dicht onder de kust Noordelijker, we 

zullen langs de toeristenoorden Los Christianos en Playa de La Américas varen.  

 

Het is een cruisedag, niet zoveel wind en weinig deining. Arjan leert ons “bijliggen” in de 

buurt van Américas, ondertussen lunchen we. En dan komen de eerste berichten van de 

Vodka over hun koers. Dik en André krijgen de opdracht te achterhalen welke koers ze 

varen en wat wij moeten doen om de Vodka tegemoet te varen. 

 

Na enige tijd komt er een oplossing. En dan is het moment daar, we zien de Vodka aan 

de horizon, ze hebben de vaart er goed in en na twee dagen apart zeilen is het goed 

elkaar weer te zien. 

 

Koers richting Las Galletas, om vijf uur lopen we binnen, de Vodka tankt en de Mojito 

meert voor de laatste keer af, deze vakantie, alles en iedereen veilig en wel terug in de 

thuishaven. 

 

De verhuurder is ter plaatse en hij controleert meteen de schepen, de handtekening 

komt vrij snel. Tesamen met een deel van de bemanning van Vodka nuttigen we een 

Mojito met gecrushed ijs en hapjes. Omstreeks 18:15 uur vertrekken we naar het 

restaurant in de haven om daar het afscheidsdiner te hebben. 



 

De gastvrouw doet zeer haar best om het ons allemaal naar de zin te maken en dat lukt 

haar goed, natuurlijk vis, locale wijnen en locale desserts. Het gezamenlijke avontuur is 

bijna ten einde, zaterdagochtend om 9 uur worden we geacht de boot te verlaten. Wim 

en ik blijven nog een nacht op Tenerife en vliegen zondag de 12e maart terug, de 

anderen vliegen allemaal op zaterdag de 11e maart terug. 

 

  
 

 

Natuurlijk heeft een ieder van ons zijn of haar eigen avontuur beleefd de afgelopen week. 

Voor mij was het mijn eerste zee /oceaan zeilavontuur, ontzettend zeeziek geweest, 

acceleratiezones meegemaakt, ruige zee, ik kijk terug op een heel mooi avontuur, voel 

me vooral bevoorrecht dat ik dit kan doen, dat ik als zeil leek mee mocht en zo samen 

met Wim (en alle anderen) dit avontuur beleven. 

 

Dank aan alle andere medereizigers, 

Dik, André, Wim, Luciën, Maddy, Ludo, Marlies en Aad, voor hun diversiteit, bijzondere 

gesprekken, inzichten en lef om mee te gaan. Bijzondere dank aan Arjan en JanWillem, 

ik ben zeer onder de indruk van jullie kennis en kunde van het zeezeilen en ik heb me 

geen enkele seconde afgevraagd “waar ben ik aan begonnen?”, ik zou zo weer meegaan 

en ik kan het iedereen die graag een actieve vakantie heeft, aanraden.  

 

  

Sandra van Beers 

   

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

  

     

 


