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Reisverslag 5, 2004; Sardinië – het vasteland van Italië 

 

Afscheid en weer zeilen 
Het is zondag 4 september 9 uur als we anker op gaan en het gunstige weerwindow gebruiken om de 

circa 200 mijl van Menorca naar Sardinië te zeilen. Bij het verlaten van de door fortificaties omsloten 

ankerplaats Cala Taulara bij Mahon staan Tom en 

Carine van de “ SY Alcatras” ons uit te zwaaien. 

 

Als we buiten zijn blijkt er niet de verwachte SW 3 

Bft wind te staan maar een SE 2 wind tegen dus, zoals 

zo vaak. De eerste 2 uur blijft de motor nog gezellig 

mee pruttelen maar kan dan af en al slagen makend 

gaan we op weg naar Sardinië. Aangezien de wind de 

hele dag tussen de 2 en 3 Bft waait gaat de motor regelmatig bij als de snelheid onder de 2 kn duikt. 

De eerste dag gaat rustig voorbij en we starten op tijd met ons wachtschema van 3 uur op en 3 uur af. 

 

Ontmoetingen op zee  
We zien gedurende de lange donkere nacht (19-07) helemaal geen zeilschepen maar we worden wel 

opgelopen door een enorm cruiseschip met feestverlichting zodat we de boordlichten niet kunnen 

onderscheiden. 

De nacht gaat na een schitterende zonsopgang over in een mooie 

zonnige dag. De wind draait van SE naar E 3 dus nog meer tegen, 

waarbij zich een venijnige golfopbouw ontwikkelt (korte steile 

golven) die doet denken aan het IJsselmeer en door deze golven 

wordt de snelheid regelmatig uit het schip gehaald. 

 

We proberen zoveel mogelijk te zeilen maar ook deze dag moet 

de motor regelmatig een uurtje helpen om nog enigszins de goede 

kant uit te zeilen. Vandaag ziet Riens op zijn wacht een groep 

dolfijnen die een half uurtje rond de boot blijven spelen terwijl ik een grote walvis op 2 scheepslengten 

afstand voorbij zie zwemmen. Met enig respect kijk ik de walvis na die gelukkig van ons afzwemt zodat 

ik me geen zorgen hoef te maken of hij/zij misschien onder ons schip zal opduiken! Het is weer 

genieten geblazen bij dit soort ontmoetingen.  

 

Bruine regen en onweer 
‘s Middags zien we tussen de grote witte wolken ook een donker bruine wolk aan de blauwe hemel op ons 

afkomen en we geloven dat we ons eerste regenbuitje in 3 maanden zullen krijgen. 

Even later regent het inderdaad maar wel bruine regen! Niet te geloven wat er in die 

regendruppels meekomt, volgens ons de halve Sahara. Als na 10 minuten druppelen 

het alweer ophoudt, ziet de boot eruit als een baggerschip en onze witte T-shirtjes 

zijn helemaal bruin gestippeld (zelfs na een handwas 2 dagen later krijg ik de 

shirtjes niet schoon). Rondom ons blijven zich vreemde donkere wolken ontwikkelen 

maar er valt geen regen meer uit. 

 

Gedurende de dag ligt de snelheid per uur dusdanig laag (3 kn = 4,6 km/uur) dat we ons opmaken voor 

nog een nachtje op zee. Als het donker is zien we het om ons heen overal weerlichten terwijl de wind 

het helemaal laat afweten dus de motor gaat weer aan. De bliksemschichten zijn een schitterend 

gezicht aan de zwarte hemel zonder maan, maar we hopen toch dat de onweersbuien bij ons vandaan 

blijven. 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/balearic-islands-oktober-2016.pdf
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Om middernacht koersen we recht op een gebied af waar het onafgebroken weerlicht en we proberen 

door koers te wijzigen de bui te omzeilen. Dit lukt wonderwel want we krijgen alleen een regenbuitje 

van 20 minuten waarvoor we voor het eerst sinds april ons zeilpak uit de kast halen. Het voordeel is wel 

dat we op de nieuwe koers weer profiteren van een lekker windje. 

 

Geen wind - wel wind - geen wind en…… Sardinië 
Bij het eerste ochtendgloren zien we de hoge kust van 

Sardinië opdoemen. Als we ongeveer 10 mijl uit de kust 

zijn trekt de wind binnen 10 minuten tijd nog even flink 

aan en wel van 2 tot een dikke 6 Bft met een geweldige 

golfopbouw, zodat we de motor uit kunnen zetten en het 

eerste rif er gelijk in. 

 
(note: Dit soort snelle windschiftingen doet zich vaak 

voor als je vlak bij land bent en wordt nog eens versterkt 

als er een hoge kaap in de buurt is zoals hier) 

 

Als we na een uurtje lekker zeilen dichter bij de kust 

komen, valt de wind echter weer helemaal weg, dus 

lappen naar beneden en de motor weer aan. Zo dicht bij 

land is het ook tijd om de “home-made” Italiaanse groetvlag te hijsen want Sardinië hoort bij Italië. 

 

Uiteindelijk valt om 2 uur ‘s middags, na in 53 uur (26 uur motorsailend!) 197 mijl gezeild te hebben, 

het anker in de baai bij Porto Conte aan de 

noordelijke west kust van Sardinië. We liggen in 

een schitterende baai waar “slechts” 5 andere 

schepen geankerd liggen. Dat is heel wat anders 

dan de overvolle baaien op de Balearen. 

 

Eén van de schepen gaat net ankerop en we 

herkennen de “SY Rose Rambler” van Tim en Jo, 

die we in Cádiz voor het eerst ontmoet hebben. 

Ze komen even langs varen en vertellen dat ze 

inkopen gaan doen in het 7 mijl zuidelijker 

Alghero en dan de volgende dag terug komen 

naar Porto Conte. Dan kunnen we dan gezellig bij 

kletsen. 

 

We laten het landschap rond de baai op ons 

inwerken en binnen enkele ogenblikken heeft 

Sardinië ons hart gestolen. Hier geen hoge hotels 

of appartementen complexen maar een 

heuvelachtig groen landschap met wat huisjes en 

de antieke wachttorens langs de kustlijn. Aan de 

oostzijde gaat de baai van een mooi strand over in 

groene naaldbossen en aan de westzijde rijzen 

ruige rotsen op uit het water die op 190 meter 

hoogte worden gesierd door een eenzame 

vuurtoren. 

 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/italy-sardinia.pdf
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Net buiten de baai zijn de rotsen zo grillig uitgehold dat er veel grotten zijn ontstaan. Eén ervan zou 

naar verluidt de grot van Neptunes zijn. Voor de avonturiers leidt er een geitenpaadje vanaf 190 meter 

naar deze grotten maar we stellen deze korte wandeling nog maar even uit. 

 

Vriendelijke havenmeester en gas te kort 
De volgende morgen gaan we eerst de hele boot maar eens uitgebreid schoonmaken want het zand van 

de regenbuien zit overal aan vastgeplakt. Vervolgens gaan we met ons rubbertje naar de wal om te 

informeren waar we onze gasflessen kunnen laten vullen. We hebben 3 lege flessen en de laatste fles is 

ook bijna leeg dus enige haast is wel geboden. 

Gasflessen laten vullen met propaan is een steeds terugkerende hindernis ook voor collega 

zeilers hebben we gehoord. Meestal kun je wel Campinggas krijgen maar het opvullen van 

propaangasflessen blijft moeilijk. We kunnen in een klein supermarktje annex tuinshop de 

gasflessen inleveren en dan de volgende dag gevuld ophalen. Dat is boven verwachting snel 

geregeld, als je nagaat dat Porto Conte eigenlijk alleen een haventje voor kleine schepen is 

met er omheen een wijd verspreide verzameling huizen. 

In het jachthaventje kunnen we veilig ons rubbertje achterlaten en we mogen van de havenmeester ook 

onze twee 20 liter jerrycans vullen met heerlijk drinkwater. We varen een aantal keer heen en weer 

totdat onze watertank weer helemaal gevuld is. 

 

Als we na 1 dag de gasflessen weer ophalen zijn de kosten 30 Euro, wat veel maar we hebben weer gas. 

Bij het optillen merken we dat de flessen wel erg licht aanvoelen. De flessen zetten we even op de 

aanwezige bascule weegschaal en dan blijkt per fles maar 1 kg bijgevuld te zijn, terwijl er 2,5 kg in kan. 

De man die ze vulde is (uiteraard) niet aanwezig, pas na 12 uur weer. We laten de hele handel daar en 

melden ons om 12uur weer. Hij vertelt dat hij er niet meer gas in kon krijgen. Zijn fles is leeg! 

Aangezien we voor die “volle” flessen al 30 euro hebben betaald, voor we wisten dat er slechts 1 kg per 

fles in zat, vragen we een deel van ons geld terug. Na wat heen en weer gepraat krijgen we 10 euro 

terug en dat betekent dat we voor 3 kg gas 20 euro hebben betaald en dat is wel 

heel erg veel. We kunnen in elk geval weer een aantal weken vooruit met de 3 

flessen en genieten na terugkomst van een heerlijk gebakken eitje nu we weer 

voldoende gas hebben. 

’s Avonds hebben we een gezellig etentje aan boord van de Zeezwaluw met Tim en Jo die weer terug 

zijn in Porto Conte. 

 

Inkopen en stadsverkenning 
Na 4 dagen in deze schitterende baai, gaan we 

ankerop om ook uitgebreid inkopen te doen het 

7 mijl zuidelijker gelegen Alghero. We doen 

luxe en gaan voor het eerst sinds 4 maanden 

weer in een marina liggen, wel even slikken als 

je voor 2 nachten 70 euro moet betalen (later 

blijkt dat ze geen douche en toilet hebben, 

alleen water en elektra op de ponton). 

 

Maar de jachthaven ligt onder de muren van de 

oude stad en alle winkels zijn op loopafstand en 

dat is ook wat waard wanneer je veel zware 

spullen in moet slaan. 

 

 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/italy-sardinia.pdf
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Omdat we de 2 dagen in de marina zo goed mogelijk willen benutten, gaan we direct een aantal keer 

naar de supermarkt om de voorraden aan te vullen. Het blijkt dat we in Sardinië gelukkig weer normale 

prijzen hebben (in een “Lidl” achtige “Eurospin”) en niet zoals in de Balearen 3 x normaal. 

 

De was wordt op de hand gedaan en als die 

heerlijk hangt te wapperen in de zon, gaan we 

de oude stad verkennen. Binnen de muren van 

de oude vesting zijn de straatjes met een 

soort kinderkopjes geplaveid en erg smal. Het 

is er een gezellige drukte doordat er veel 

kleine winkeltjes zijn, die uiteenlopen van 

design spullen tot de welbekende 

toeristen…zooi. Naast de winkeltjes struikel 

je ook over de terrasjes en eettentjes en de 

heerlijkste geuren begeleiden ons op de 

stadswandeling. 

 

Aan 

de buitenkant van de stad kun je over de oude stadsmuur lopen 

waar je een schitterend uitzicht over de zee en de ruige kust 

hebt. Net als we daar wandelen, zien we de start van een 

zeilwedstrijd, geen fancy schepen maar waarschijnlijk een 

verenigingswedstrijd want zowel qua lengte als ouderdom is het 

een gemêleerde groep schepen. Sommige schepen kruipen erg 

dicht onder de kust om geen last te hebben van de golven en 

komen daardoor af en toe akelig dicht in de buurt van hele 

gemene rotspuntjes die uit zee opsteken. 

 

Noorse giften uit zee 
Bij terugkomst uit de stad hebben we Noorse buren gekregen. 

Ze stellen zich gelijk voor en vertellen dat de boot naar hun 5 

jarige dochtertje Nora is genoemd, die staat te glimmen als Pa 

dit verteld. 

Ze zijn dit voorjaar uit Bergen in Noorwegen vertrokken en 

hebben dus al een hele afstand gezeild. Als we vragen of ze veel ‘s nachts door varen, wordt gezegd 

dat het van de kapitein afhangt en daar wordt Nora mee bedoeld. Tijdens het gesprek komt het 

onderwerp vissen, ook ter tafel. Ze vertellen dat ze afgelopen middag op weg naar Alghero hun eerste 

tonijn hebben gevangen. 

Als we enthousiast reageren, vragen ze of we van vis houden, dat is recht in de roos. Even later wordt 

ons een 2 kg grote verse tonijnmoot aangeboden! De geplande maaltijd laten we vervallen en in plaats 

daarvan genieten we van een heerlijke gebakken tonijnsteak terwijl een 2de portie in de vriezer 

verdwijnt. Hiervan hebben we later een salade gemaakt. Als we ze de volgende morgen nogmaals willen 

bedanken, zijn ze alweer vertrokken, snelle jongens die Noren! 

 

Terug van weggeweest en weersverwachtingen 
In de loop van de middag tanken we wat diesel en vertrekken we weer uit Algehero naar Porto Conte om 

daar in alle rust de inkopen weg te ruimen terwijl we wachten op een gunstig weerbericht. We 

ontvangen ’s avonds een SMS van Pieter die nu ook vertrokken is uit Menorca en in de loop van de 

volgende dag in Porto Conte zal arriveren. 
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Als we de volgende morgen het 5-daagse weerbericht bestuderen, blijkt er een flinke depressie op 

komst te zijn die voor onstuimig weer met veel wind uit het SW-W-NW  laat zien en zeker 5 dagen zal 

duren. De baai ligt iets open naar het SW en bij harde NW wind heb je last van valwinden uit de 

bergen. 

Deze dag belooft nog rustig te zijn (NE 3) en we besluiten daarom niet op Pieter te wachten, maar 

maken van de gelegenheid gebruik om naar Stintino te zeilen dat 30 mijl verder op aan de westkant van 

de noordkust ligt. De kust loopt hier uit in een puntje met eilanden en Stintino ligt als het ware net om 

de hoek in de luwte aan de oostzijde van de landpunt. 

 

Zodra we buiten de baai zijn, 

roepen we Pieter elk half uur op via 

de marifoon en om 11 uur hebben we 

contact (we zijn nog 40 mijl bij 

elkaar vandaan) en leggen uit dat 

onze plannen zijn veranderd in 

verband met het slechte weer wat 

opkomst is. Pieter is na 26 uur te 

moe om nog de hele dag verder te 

zeilen en besluit toch om naar de 

ankerbaai Porto Conte te gaan. Als 

we om 11 uur nog steeds geen wind 

hebben en op het grootzeil en de 

motor verder naar het noorden tuffen langs een schitterende grillige kust, vragen we ons af of we 

soms het verkeerde weerbericht gelezen hebben. 

 

Nauwe doorgang in grillige kusten 
Om van de westkust naar de noordkust te zeilen, zijn er 2 mogelijkheden. Noord langs de uiterste kaap 

met een schitterend natuurgebied of 20 mijl afsteken via de Fornelli passage. We nemen deze Fornelli 

passage, een nauwe en ondiepe 

doorgang, maar die bij rustig weer geen 

problemen mag opleveren volgens de 

pilot. De diepte loopt erg snel op van 

over de 1000 meter naar ongeveer 10 

meter, je kunt je voorstellen hoe het is 

als je daar harde wind hebt die net de 

doorgang binnenwaait! 

Pas als we al bijna bij de ingang van de 

passage zijn, kunnen we de dagmerken 

herkennen en in lijn krijgen en houden. 

Terwijl Riens aan het roer staat en ik 

via C-map de koers af en toe wat 

bijregel om via de diepste route te 

varen, kijken we met respect naar de rotspuntjes die op korte afstand voorbij komen. Ondertussen is 

ons oog gefixeerd op de dieptemeter die als laagste diepte 3,5 meter zien voor we weer in veilig (lees; 

diep) vaarwater komen. 

 

Oude bekenden en nieuwe horizonten 
Net voor het donker varen we de havenmond van Stintino binnen en willen in de baai ankeren, als we 

zien dat er nieuwe pontons gekomen zijn. 

Fornelli passge 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/italy-sardinia.pdf
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We herinneren ons dat Jo en Tim ons hierover vertelden en we gaan dus langsscheeps aan een van de 

pontons liggen. We worden geholpen met afmeren door een Engelsman die ons gelijk vertelt dat het een 

gratis plek is, niet verkeerd dus. Als we genieten van ons aankomstdrankje in de kuip, komen Tim en Jo 

aanlopen en borrelen gezellig mee. Zij liggen al 3 dagen in Stintino en nodigen ons uit om de volgende 

dag op de Rose Rambler te komen eten. Zo’n aankomst is helemaal uit de kunst! 

 

Aangezien Stintino een ideale plek is om wat 

werkzaamheden aan de boot te ondernemen besluiten 

we minstens en weekje te blijven. De wind neemt 

flink toe maar we houden het droog gedurende de 

dag en we hoeven ons geen zorgen te maken over 

krabbende ankers ed. nu we safe aan een steiger 

liggen. 

De deknaden worden minutieus langs gelopen en de 

verdachte plekken worden uitgekrabd en weer met 

Sikaflex gevuld. Ook de motor wordt nagelopen en 

van nieuwe olie voorzien. Riens helpt Tim en Jo uit de 

brand met hun motorproblemen terwijl ik op deze 

plek de vorige reisverslagen uitgewerkt en verstuurd 

heb. In het centrum van Stintino is de eigenlijke Marina waar veel traditionele bootjes liggen 

 

Tijdens een erg stormachtige dag (W8, golfhoogte 6m) zijn we nog naar de Fornelli passage gelopen om 

te zien hoe het er daar met harde aanlandige wind uit zou zien. Niet een plek om dan met je zeilbootje 

binnen te varen zoals de foto’s laten zien. 

 

Wind met internet unlimited 
Het stadje Stintino is klein maar wel gezellig. In principe zijn alle eerste levensbehoeften te krijgen en 

er is zelfs een internetcafé. Tijdens een van de eerste dagen raken we in gesprek met een Fransman en 

een Spanjaard die liggen te wachten tot de wind wat afneemt. 

De Fransman vertelt dat in Italië de mogelijkheden voor mobiel internetten heel erg goed en goedkoop 

zijn. Via de mobile telefoonaanbieder Wind heb je onbeperkt toegang tot Internet voor slechts 19 euro 

per maand terwijl het SIM-kaartje 10 Euro kost en GPRS ondersteund. Zodra hij thuis is, zal hij ons de 

bijzonderheden mailen. O.a. wat we moeten kopen en verder moeten doen om alles te installeren en te 

kunnen gebruiken. 

Als we uiteindelijk de informatie via de mail ontvangen hebben, is Pieter ook in Stintino gearriveerd en 

zijn we met 3 schepen die het internet abonnement willen aanschaffen. 
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Na aankoop en 3 dagen rommelen, vele telefoontjes naar de helplijn en alle installatiehobbels van de PC 

programmeren voor GPRS gepasseerd te zijn, zijn we allemaal on-line en helemaal gelukkig. 

De dure internetcafés (in Italië min. 5 euro/uur) zijn gedurende de periode dat we in Italië zijn nu van 

de baan. We gaan direct alle updates van de diverse Windows programma’s downloaden zodat we na 1 

jaar weer helemaal up-to-date zijn. 

 

Ups en downs met scooters 
In de periode dat we in Stintino liggen hebben we nog een dagje scooters (+ helmpjes) gehuurd. Dit 

keer niet een tweepersoons maar ieder een eigen scheurijzer. We gaan via allerlei binnenwegen die 

door een glooiend landschap leiden uiteindelijk helemaal naar Alghero. Op de scooter rijden we het 

gedeelte door de stad wat we te voet niet hebben kunnen doen. Genieten van terrasjes voor we via een 

andere route terugrijden. Omdat we de scooters net voor de siësta hebben gehaald, mogen we ze de 

volgende dag na de siësta weer terugbrengen, waardoor we uiteindelijk een halve dag extra hebben. Die 

extra halve dag benutten we om naar een mooi binnenmeer te rijden dat niet ver van Stintino ligt. 

Volgens de folder zouden er flamingo’s moeten 

zitten, wij hebben helaas niets gezien. Nu is een 

lawaaierige scooter ook niet bij uitstek het 

geschiktste vervoermiddel om vogels in hun 

natuurlijke rustige omgeving te bespieden, 

realiseerden we ons wat te laat! 

 

Als we net in de “ middle of nowhere” zijn, begint 

mijn scooter benzine te druppelen op de uitlaat. 

Aangezien de provinciale weg geen plek is waar je 

een uitgebreid onderzoek kunt doen, ruilen we van 

scooter en rijden langzaam verder naar het 

volgende stadje. Op een rustige plek kijkt Riens 

eens goed en ziet dat er een scheurtje in de 

benzineleiding zit. Na het “zieke” stukje professioneel verwijderd (met de hand afgescheurd) te 

hebben, past het geheel weer en zonder lekken kunnen we verder. Toch eerst even tanken want je 

raakt wel aardig wat peut kwijt bij dit soort akkevietjes! 

 

Foto’s en een ongenode gast 
Op 2 oktober een mooie zonnige dag vertrekken we uit Stintino samen met de Satisfaction van Pieter 

naar Castelsardo 25 mijl verder 

naar het oosten. We zijn mooie 

foto’s van elkaar aan het maken 

onder vol zeil, als Pieter via de 

marifoon oproept dat hij een 

“ongenode gast” aan boord 

heeft. Wat blijkt, bij het zeil 

hijsen rende er een rat uit het 

grootzeil regelrecht naar zijn 

eerste zaling. Gelijk alle deuren 

en ramen dicht en na een half 

uur verwoede pogingen lukt het 

om de rat het ruime sop te 

laten kiezen. Het laatste wat gezien wordt van de rat is zwemmend richting land, we hebben helaas 

geen informatie over de vermoedelijke aankomsttijd! 

Zeezwaluw Satisfaction 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/italy-sardinia.pdf
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Na een heerlijke zeildag bereiken we in de middag de door breakwaters omsloten jachthaven van 

Castelsardo. 

 

Onverwachte juweeltjes 
Hoog boven op de berg domineert een kasteel met aan 

de voet het stadje dat de volgende dag uitnodigt tot 

een uitputtende wandeling. 

De hele weg omhoog door het dorp Castelsardo gaat via 

slingerwegen totdat we uiteindelijk aan de ingang van de 

restanten van een middeleeuwse ommuurde stad staan. 

Het kasteel en de kathedraal staan centraal terwijl tot 

onze verbazing binnen de oude muren een heel dorp 

verborgen blijkt te liggen. 

 

Vanaf zeeniveau zie je de stad Straatje met terrasje Doorkijkje in de stad 

De nauwe smalle straatjes, net twee personen breed, weerhoudt winkeliers er niet van om hun 

koopwaar toch buiten neer te zetten. 

Al wandelend door dit 

onverwachte juweeltje 

proeven we naast de 

oudheid tevens de 

hedendaagse cultuur. 

Het kasteel is slechts 

beperkt te bezichtigen 

(expositie van 

hedendaagse 

schilderijen en geen 

oudheden) vanwege 

drukke restauratie 

werkzaamheden terwijl de kathedraal wel voor publiek 

open is. 

De weg terug gaat wat gemakkelijker en ondertussen 

hebben we vanaf verschillende niveaus mooie vergezichten. 

 

Tijdens ons 4 daagse verblijf in Castelsardo nemen we van 

zowel Pieter als van Jo en Tim afscheid. Pieter vertrekt 

eerder en Jo en Tim vertrekken later dan wij. 



Sardinië tot vasteland Italië

 

© SY Zeezwaluw 2017 

 

9 

 

Wind en water 
Op 6 oktober verlaten we Castelsardo en zeilen verder richting noordoost. De wind zou uit het westen 

kracht 3 zijn maar we hopen toch wat te kunnen zeilen op deze lichte wind. Na 2,5 uur op de motor 

beginnen we wat wind te krijgen niet uit het westen maar uit het noordoosten, tegen dus. We hadden 

op dat moment al een uurtje golf opbouw uit het NE gehad. Nu trekt de wind binnen 1 uur aan tot 6 Bft 

en de golven zijn weer erg venijnig. 

 

Met een rif in het grootzeil en de genua tot 1/3 weggerold, zeilen we al slagen makend richting het 

noordoosten. Het is hard werken want we hebben af en toe een relatieve wind van 28-32 kn (6-7 Bft) 

en zoutwater spuit regelmatig over de boeg tot helemaal in de kuip. Ons T-shirtje en korte broek staan 

stijf van het zout als om halfzeven ’s avonds, na 36 mijl en net voor het donker, het anker valt aan de 

zuidkant van het schiereiland Cabo Testa. We zijn moegestreden van het harde werken maar hebben 

genoten van deze zeildag zoals we die in geen tijden hebben 

gehad.   

 

Gezellige stad en idyllische baai 

De volgende morgen zeilen we met een heerlijk zonnetje de 

baai uit en ronden Cabo Testa. Met een NE windje 4-5 Bft 

maken we een slag naar buiten, richting Corsica. Met de 

volgende slag duiken we de straat van Bonifacio in waarmee 

de koers tot Maddelena bezeild is. 

 

Zodra we tussen de Maddelena eilanden zitten valt de wind 

weg en is het water spiegelglad. Voor het laatste stukje gaat 

de motor weer bij terwijl we genieten van de omgeving die steeds verandert door de vele eilandjes. Om 

3 uur meren we af in de marina van Maddelena en liggen in het centrum van deze tegen de heuvel 

opgebouwde stad. 

’s Middags brengen we gelijk onze 3 gasflessen (die slecht gevuld waren in Porto Conte) weg en we 

kunnen ze de volgende dag halen als de vulaansluitingen passen. Uiteraard past het niet en de volgende 

dag brengen we ons setje met verloopstukken opnieuw naar de winkel, waarna we op zondagmorgen de 

flessen kunnen ophalen. Een perfecte service! Terwijl we wachten op onze gasflessen verkennen we de 

stad. Gaan lekken uiteten en worden verwend met speciale lekkernijen van Sardinië, veel heerlijke vis 

dus. 

Na 4 dagen verruilen we de jachthaven van 

Maddelena voor de 6 mijl zuidoostelijker gelegen 

baai Golvo Saline. Als we alleen op het voorzeil (in 

verband met de wisselende windsterktes door 

een overtrekkend buienfront) richting baai varen, 

komt ons een schip onder vol zeil tegemoet. 

 

Hij komt uit de luwte van een baai en heeft niet 

in de gaten dat er een enorme regenbui met veel 

wind de hoek omkomt. Binnen een paar tellen 

wakkert de wind aan tot 34kn (8 Bft) wat voor 

hem te snel gaat om te reven en zijn voorzeil 

scheurt aan alle kanten uit de lijken. 

De flarden hangen van de rol naar beneden een 

heel triest gezicht zeker als je bedenkt dat de bui in 2 minuten over is, de zon weer schijnt en er bijna 

geen wind meer is. 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/italy-sardinia.pdf


Sardinië tot vasteland Italië

 

© SY Zeezwaluw 2017 

 

10 

 

Golvo Salina is een diepe baai aan de noordoost kant van het vasteland van Sardinië en ligt beschut 

tegen alle winden behalve winden uit het oosten. Deze beschutting hebben we net nodig omdat er een 

depressie overkomt met harde wind en regen uit het zuidwesten. We blijven 2 dagen in deze mooie 

idyllische baai die we helemaal voor onszelf hebben. 

 

Van Sardinië naar vasteland Italië 
Op vrijdag de 13de (hoe verzin je het!) is er een gunstig weerwindow (wind 4-5 Bft uit het SE en SW 

gedurende 48 uur). We benutten en dit en om 11 uur gaat het anker omhoog. Nu we wat later in het 

seizoen komen, volgen de overkomende depressies elkaar in rap tempo op, dus als er een gunstig gaatje 

is moeten we er direct gebruik van maken. De afstand naar Civitavecchia is ongeveer 120 mijl wat we 

dus ruim binnen het gunstige weerwindow kunnen halen. 

 

Als we tussen de eilanden de noordoostelijke punt van Sardinië verlaten, hebben we last van golven uit 

diverse richtingen. Onderwater varieert de diepte enorm en door verspreidt overkomende buien komt 

de wind uit diverse richtingen. De zee is daardoor erg rommelig is. Met de motor bij, kunnen we ons 

slechts met een slakkengangetje losmaken van het schitterende Sardinië. De overtocht verloopt tegen 

verwachting in voorspoedig. Van de verwachte 4-5 Bft krijgen we slechts 3 Bft. Half zeilend en 

motorsailend bereiken we de volgende middag om 15 uur de kust van het vasteland van Italië. 

 

Echter, we hebben te vroeg gejuicht want het venijn blijkt in de staart te zitten. Vlak voor de 

havenmond tijdens het binnenhalen van het grootzeil stopt de motor spontaan onder het uiten van een 

luid gekrijs. Riens probeert in de motor ruimte of de schroefas nog wil draaien als de motor ontkoppeld 

is. Dat gaat niet van harte, de keerkoppeling blijkt loeiheet te zijn en de olie donker gekleurd. 

De havenmond zit nog zeker een halve mijl verder en we laten de boel een half uurtje afkoelen. 

Gelukkig lukt het dan om de schroefas handmatig weer in beweging te krijgen. Aangezien er grote 

zeeschepen de haven in- en uitvaren en er nogal wat swell staat, is dit niet de meest gelukkige plek om 

overboord te duiken om te zien of er iets in de schroef zit. 

We maken een plannetje om zeilend door de 

haven te manoeuvreren mocht er opnieuw iets 

mis gaan met de motor. We proberen weer te 

starten en hebben gelukkig voldoende vermogen 

om zachtjes varend in de richting van de marina 

van Civitavecchia te varen. Het gaat maar 

langzaam met een 6Bft op de neus. Maar 

gemoedelijk sukkelt ons Zeezwaluwtje door de 

lange commerciële haven langs vele grote 

passagiersschepen. 

Geleidelijk voelen we ons weer wat geruster en 

leven weer helemaal op als we uitbundig worden 

toegezwaaid door een heleboel passagiers van 

het Nederlandse Cruise schip de “Noorddam”.  

 

Met een zucht van opluchting meren we om 4 uur af in de oude haven van Civitavecchia. De volgende dag 

gaat Riens te water (alle zijn openingen afgepropt) en verwijdert 2 hele lange stukken plastic die zich 

rond de schroefas hadden gedraaid. Eind goed al goed. 

 

___/)___ 

Uitzicht vanaf de Zeezwaluw naar de 

vissershaven in Civitavecchia 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/italy-sardinia.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/italy-mainland-the-islands-elbaponza-isola-ischia.pdf

