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TEKST & FOTOGRAFIE: CHRISTIAN HAFER VERTALING: THIJS VUNDERINK 

Waarschijnlijk herinnert elke windsurfer zich de t-shirts nog wel met de windsnelheid waarmee het 
leven echt zou beginnen, als print. Misschien dat het voor de meeste windsurfers gaat over het bee-
indigen van hun leven op die windsnelheid? Als je het echt wilt uitvinden, zijn er een aantal plekken 
op de wereld om te ervaren hoe het leven eruit ziet met veertig knopen..
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Pozo Izquierdo, op Gran Canaria staat bekend 
om haar wind, die zonder genade blaast tij-
dens de zomermaanden. Het is de thuishaven 
YDQ� ZLQGVXUÁHJHQGHV� DOV� %M|UQ� 'XQNHUEHFN��
GH�0RUHQR� 7ZLQV� HQ� QX� QDWXXUOLMN� KHW� 'XLWVH�
¶:XQGHUNLQG·�3KLOLS�.|VWHU��0DDU�KRH�KHW�LV�RP�
te varen op een spot zoals Pozo, als je geen le-
gende bent of bent opgegroeid in deze wind met 
RUNDDQNUDFKW"�:H� ]LMQ� YHU]HNHUG� RP� KHW� YRRU�
onzelf uit te vinden, als we een week voor het 
MDDUOLMNVH�3:$�:RUOGFXS�HYHQHPHQW�VDPHQ�PHW�
wereld’s beste riders het water op gaan hier en 
te kijken wat er tegenwoordig mogelijk is op 
deze spot. 

Als je naar Gran Canaria vliegt is je eerste in-
GUXN�ZDDUVFKLMQOLMN� JHHQ� SRVLWLHYH��+HW� HLODQG�

]LHW�HU�VWRIÀJ�XLW��OLJW�YRO�PHW�VWHQHQ�HQ�YDQXLW�
het vliegtuig zul je weinig groene plekken zien, 
maar veel door de wind gehavende kassen, kud-
des windmolenparken, een eiland dat door het 
YXONDQLVFKH�RQWVWDDQ�PDNNHOLMN�WH�KHUNHQQHQ�LV��
'LH�HHUVWH�LQGUXN�]DO�KHHO�ZDDUVFKLMQOLMN�QLHW�YHHO�
beter worden als het strand van Vargas je eerste 
bestemming is. Stel je de plek van een maanlan-
ding voor, met stofwolken overal, rotsen, rotsen 
en nog meer rotsen in plaats van een wit zand-
strand. Een hoop niets om je heen. Niet een plek 
de sissies of om te relaxen. Zelfs het water in ko-
men is hier een behoorlijke missie, als de grote 
NHLHQ�GRRU�GH�EUDQGLQJ�YHUVFKXLYHQ��6WDDQG�RS�
GH�URWVDFKWLJH�NXVW�NDQ�KHW�JHOXLG�YDQ�GH�NHLHQ�
die op elkaar geslagen worden vrij intimiderend 
zijn; de wind die probeert de 3.7 uit je handen te 

WUHNNHQ�PDDNW�GH�KHOH�VLWXDWLH�QLHW�FRPIRUWDEHOHU��
(U�VWDDW�VOHFKWV�HHQ�KXLV�RS�GLW�VWUDQG��EHZRRQG�
GRRU�3KLOLS�.|VWHU�HQ�]LMQ�RXGHUV��(U�EHVWDDW�JHHQ�
twijfel over dat, als je hier opgroeit met deze 
plaats als dagelijkse speeltuin, je genoeg harde 
praktijklessen leert. En die training heeft zijn 
YUXFKWHQ�DIJHZRUSHQ�LQ�GH�ODDWVWH�SDDU�MDDU�

6OHFKWV�HHQ�SDDU�NLORPHWHU�GRZQZLQG�LV�GH�RP-
JHYLQJ� HHQ� EHHWMH� DQGHUV�� RS� ZDDUVFKLMQOLMN� GH�
PHHVW�EHNHQGH�KLJKZLQG�ORFDWLH�YDQ�GH�ZHUHOG��
Een paar huizen meer, ontworpen als blokken-
dozen, op elkaar gebouwd rond de kustlijn van 
3R]R�,]TXLHUGR��+HW�LV�HHQ�DUHQD��ZDDULQ�GH�DFWLH�
RS�GH�EDDL�YRO�ZLWWH�VFKXLPNRSSHQ�JRHG�WH�YRO-
gen is, met de golven die pieken aan het eind van 
de baai op een zeer ondiep rif. 
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$OV�MH�HHQ�ZHHN�YRRU�GH�:RUOGFXS�DUULYHHUW�EHQ�
MH�YHU]HNHUG�YDQ�WH�JHNNH�DFWLH��PDDU�KHW�PDDNW�
windsurfen met het goede getij vergelijkbaar met 
het oversteken van Timesquare in New York op 
Nieuwjaarsavond. Met tot zestig riders, die met 
YROOH� VQHOKHLG� ULFKWLQJ� HQRUPH� UDPSV� NQDOOHQ�
PRHW�MH�HFKW�HONH�NDQW�RS�NLMNHQ��LQFOXVLHI�ERYHQ�
HQ�RQGHU�MH��RP�FUDVKHV�HQ�UDPSHQ�WH�YRRUNRPHQ�

Terwijl de toeristen zoals wij het verkiezen om 
een beetje upwind te blijven de eerste dagen, rip-
SHQ�GH�ORFDOV�HQ�SUR·V�RS�KHW�HLJHQOLMN�KDOIGURJH�
rif en gaan daar voor de steilste en heftigste 
VFKDQVHQ��(Q� MD�� ]LM� EHWDOHQ�GH�SULMV� RRN� VRPV��
Als je Kauli Seadi bijvoorbeeld vraagt of hij de 
3R]R·� ZDVPDFKLQH� KHHIW� PHHJHPDDNW�� ]DO� ]LMQ�
antwoord zijn ‘Oh, yeah!’. 

Aan de andere kant voel je je alsof je midden in 
HHQ�ZLQGVXUIÀOP�]LW��PHW�3KLOLS�.|VWHU��5LFDUGR�
&DPSHOOR�� 0DUFHOOLQR� %URZQH�� 9LNWRU� )HUQDQ-
dez, Klaas Voget en veel meer, die alle kanten 
op draaien om je heen en over je heen! Het is 
soms enorm motiverend om jezelf verder te pu-
shen en te wennen aan deze windsnelheden. Om 
HHQ�LQGLFDWLH�WH�NULMJHQ�KRHYHHO�ZLQG�HU�VWDDW�NXQ�
MH� JHZRRQ� ELQQHQORSHQ� LQ� KHW� FDIp� UHFKW� YRRU�
het strand om daar te zien hoe de voorruit tegen 
de wind in, volgeplakt zit met kapot geslagen 
LQVHFWHQ��+HW� OLMNW� HHQ� YRRUUXLW� YDQ� MH� DXWR�� QD�
HHQ�ODQJH�ULW����+HW�OHYHQ�GLUHFW�RS�3R]R�]HOI�OLMNW�
alleen weggelegd voor de taaien onder ons. Wij 
kozen om op een iets rustigere plek te verblijven, 
RP�·V�QDFKWV�ZDW�UXVW�PHH�WH�SDNNHQ��+HW�JUDS-
pige is, dat tien kilometer zuidelijker of meer het 
binnenland in, er geen palmboom meer beweegt. 
+HW�LV�HFKW�HHQ�ORNDDO�HIIHFW��GLH�GH�ZLQG�RS�3R]R�
naar een enorme snelheid pusht. 

+HW�JRHGH�QLHXZV�LV��GDW�MH�HU�HFKW�DDQ�JHZHQG�
raakt, de wind, de keien. Op het moment dat je 
er aan gewend bent begin je meteen met jezelf 
verbeteren en jezelf te pushen. Je gaat er zelfs 
van genieten. Wij hebben er in ieder geval van 
genoten, verplaatsten van Pozo naar Vargas, 
DIKDQNHOLMN�YDQ�KHW�WLM�HQ�YHUNHHU��:H�VFRRUGHQ�
een paar sessies elke dag en een hoop blaren en 
kneuzingen. Maar als stervelingen, die we zijn, 
HLVWHQ� GH� FRQGLWLHV� KXQ� WRO� HQ� QD� ]HYHQ� GDJHQ�
vol op het water met onze kleinste zeilen, had-
den we moeite om de boardbags op het dak van 
onze huurauto te tillen voor de laatste trip naar 
het vliegveld. 

7HUZLMO� ZH� LQFKHFNWHQ� RS� /DV� 3DOPDV�$LUSRUW��
vingen we een korte glimp op van de andere 
NDQW�YDQ�*UDQ�&DQDULD��%XVODGLQJHQ�PHW�HLQGH-
OR]H� ULMHQ� DOO�LQFOXVLYH� WRHULVWHQ� XLW� KHW� ]XLGHQ��
Sommigen klaagden zelfs over het gebrek aan 
HQWHUWDLQPHQW�LQ�KXQ�UHVRUW��7HUZLMO�ZH�GH�NODFK-
ten aanhoorden, keken we elkaar aan. Met een 
JOLPODFK�RS�RQ]H�YHUEUDQGH�JH]LFKWHQ��

SPOTINFO
Hoe kom je er: 
Vluchten vanuit heel Europa brengen je naar Gran 
Canaria, dus het is alleen zaak om te checken of 
je zonder moeite je eigen material meekrijgt op het 
vliegtuig! 

Als je verblijft in Pozo, kun je je materiaal stallen 
daar en naar het strand lopen. Kijk op  www.cutre.
com bijvoorbeeld. Het huren van materiaal is ook 
mogelijk, je kunt hier overal terecht voor al je wind-
surfbehoeftes! 

De beste tijd om te gaan is van juni tot augustus, 
breng alleen je kleinste zeilen mee en iets tus-
sen een shorty en een 3/2 mm met korte armen. 
Schoentjes zijn een aanrader, met de keien op het 
strand en de zee-egels op het rif. 

Pozo
Waarschijnlijk een van de beste spots ter wereld 
om te springen met schuinaanlandige wind. De 
golven veranderen enorm, afhankelijk van het tij, 
de beste condities vind je hier met hoogwater tot 
mid-tij. 

Salinas
Net om de hoek, downwind van Pozo, beter voor 
golfrijden, het heeft wel een stevige golfhoogte no-
dig om te werken. 

Vargas
Schuinaanlandige wind, werkt het best tijdens laag-
water tot mid-tij. Met hoogwater breken de golven 
direct op de keien, het golfrijden is hier een stuk 
beter dan op Pozo.

66 67


