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In de Atlantic op Porto Santo 

 Madeira Archipel

 

Correspondent te Porto Santo 

 

oals jullie zien, is de Zeezwaluw niet op de Azoren beland maar in Porto Santo het meest 

Noordoostelijke eiland van de Madeira eilanden. Dinsdagmorgen 29 juni vertrekken we 

met goede vooruitzichten en vol goede moed uit Cádiz. 

 

De eerste dag veel motoruren door de licht (5kn) oostelijke wind. In de loop van de tweede dag 

begint er 15kn wind uit het NNW te waaien die volgens de GRIB-files langzaam naar het N zal 

draaien. Helaas het blijft NNW wind die zelfs toeneemt tot 25kn. De volgende dag, in de loop 

van de middag bekijken we opnieuw de GRIB files. Hieruit blijkt dat de wind niet alleen verder 

zal toenemen maar ook naar het Westen zal krimpen. Het leek ons geen goed plan meer om tegen 

de wind in door te gaan naar de Azoren. Time-out dus voor scheepsraad om de openstaande 

opties te kunnen inventariseren. Terugkeren naar de Portugese zuidkust blijkt geen optie, daar 

staat binnen 48 uur een flinke noordenwind 7-8 Bft. De Marokkaanse kust hebben we nog niet 

echt bestudeerd en die optie vervalt dus ook. Op een koers van 240 graden zou de wind van 120 

graden achterin komen waarop Porto Santo, het meest noordoostelijke eiland van de Madeira 

archipel, bezeild zou zijn. De knoop wordt snel doorgehakt en de nieuwe bestemming wordt het 

eiland Porto Santo. 

 

Na de koerswijziging keert de 

rust weer aanboord. Met 

gereefd grootzeil en high-

aspectfok, snelt de 

Zeezwaluw direct met 7.7kn 

de goede richting uit. 3 uur 

later bemerken we dat de SB-

bakstag aardig geleden heeft 

onder het constante beuken 

op de oude koers. Een aantal 

tieren van de bakstag zijn 

gebroken. 

 

Na opnieuw scheepsraad blijft 

de koers Porto Santo, maar 

het grootzeil wordt 

gestreken. De gehavende SB-

bakstag wordt zonder spanning aan SB op de midden bolder gezet en de BB-bakstag naar 

stuurboord verplaatst. Met deze noodmaatregelen kunnen we op de high-aspectfok aan BB, 

hoewel niet al te snel, rustig naar de bestemming hobbelen. De volgende dag wordt een heel 

rustige dag (2,5kn/hr) maar de dag erna trekt de wind opnieuw aan tot 25-30 kn uit NO, dus van 

achteren en golven van 3 meter duiken in ons kielzog op. Alles gaat goed en zondagmiddag 1 uur 

komen we veilig aan in de Marina van Porto Santo, waar de Zeezwaluw nu heerlijk ligt te swingen 

aan een mooringboei. 

 

Er zijn al nieuwe bakstagen (zowel BB als SB) besteld die over 7-10 dagen worden geleverd. Na 

het plaatsen van de nieuwe stagen kunnen we weer plannen voor de volgende bestemming maken 
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