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HOLLEN EN HANGEN
ROND LOUGH DERG
Met een huurboot van Le Boat, en zijn hardloopschoenen in de aanslag,
verkende Vincent Zuidema met zijn familie Lough Derg en omgeving. Dit
water is Ierlands grootste binnenmeer. “In de vroege ochtend ruikt de
frisse lucht naar kamille, hooi en vers gemaaid gras.”
VINCENT ZUIDEMA
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Openingsfoto: Ankerplaats bij Holy Island.
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