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Hernieuwde kennismaking met Kreta 

 

Correspondent te Kreta 

 

e eerste zeilreis van het seizoen liep niet zoals de weergoden ons hadden beloofd! De 

voorspelde noordoosten wind bleek een zuidwest 5 te zijn, recht op de neus dus. 

 

De hele middag kruisen we langs de kust van Rhodos, witte wolken schuiven langs de helderblauwe 

hemel en de zee laat hier en daar wit gekuifde golftoppen zien. De Zeezwaluw is snel weer in 

haar element en ook wij nadat de 

rondvliegende vergeten zeevast te zetten 

spulletjes, weer veilig zijn weggeborgen. 

Ondanks de tegenwind genieten we weer van 

de wind door de haren en bij het 

ondergaande zonnetje smullen we van de 

rijst met goulash voor we het wachtsysteem 

starten. 

 

In de loop van de avond zakt de wind wat 

weg en wordt de motor bijgezet om toch wat 

voortgang in de goede richting te boeken. 

Pas in de loop van de volgende dag draait de 

wind en is de koers bezeild. Met een 

snelheid van 5-6 knopen snellen we richting oostkust van Kreta. Om half 2 in de nacht, onder 

belichting van een kwart maantje, valt het anker in een makkelijk te bereiken oppertje net zuid 

van Spina Longa. 

 

De volgende morgen varen we de 6 mijl naar 

de volledig beschutte en ondiepe baai van 

Spina Longa binnen en vinden daar een 

schitterende ankerplaats. 2 dagen lang 

genieten we van de stilte, de natuurgeluiden 

terwijl we de Zeezwaluw opruimen en wat 

laatste klusjes afronden. 

 

Op 4 april verlaten we dit idyllische oord en 

zeilen naar de marina van Aghios Nikolaos. 

De komende 8 dagen zullen we in de marina 

liggen en samen met Anneke en Jan die deze 

dagen in een appartement in A.N. zitten de 

oostkant van Kreta bezoeken. 

Daarover meer in het volgende reisverslag. 
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