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Aankomst Portugal 

 

Correspondent te Culatra 

 

o is de Zeezwaluw in de Madeira archipel, even later wordt ze gesignaleerd in de Azoren. 

Van kusthoppers naar mijlenvreters dit jaar, want inmiddels is de Zeezwaluw weer 

gesignaleerd aan de zuidkust van Portugal, op de ankerplaats bij Culatra wel te verstaan. 

 

Op zondag 5 september gingen de lijnen los in de marina van Vila do Porto op Santa Maria 

(Azoren) voor de zeiltrip naar het vasteland van Portugal. De afstand van bijna 900 mijl werd 

deze keer ineens volbracht. Geen spelbrekende harde winden uit de verkeerde richting, geen 

problemen tav van falende techniek of ongemak bij de bemanning. 

 

De eerste zeildag verliep in alle rust, tot 4 

uur ’s middags motorsailend totdat het 

eiland Santa Maria achter de horizon 

verdween en de wind oppikte. De twee 

volgende dagen verraste de wind ons met een 

4Bft uit het NW en liep de Zeezwaluw 

lekker voor het lapje weg. Daarna 2 dagen 

met af en toe wel/geen wind en de motor ons 

steeds verder naar het vaste land bracht.  

 

Vervolgens weer 2 dagen met flinke wind, 5-

6 Bft uit het N-NE-NW en de Zeezwaluw 

was helemaal in haar element met 148 mijl 

per 24 uur. De laatste nacht op zee viel de wind weg toen de kust van Portugal werd bereikt en 

op de motor werd de zuidwest kaap, Cabo Sao Vincente (berucht om zijn harde vlagerige wind) in 

windstilte gerond. Gedurende de dag draaide de wind naar het zuidoosten waardoor de ankerplek 

bij Lagos niet in aanmerking kwam. De koers werd naar Olhão wat verder oostwaarts ligt, verlegd. 

Door de aantrekkende wind en de gestage golfopbouw werd dat doel die dag niet bereikt. Het 

anker viel om 20 uur voor het strand oost van Vilamoura. De volgende dag, maandag 13 september 

viel het anker uiteindelijk bij Culatra, in het waddengebied bij Olhão. 

 

In dit unieke gebied zijn vele ankeraars waaronder ook een flink aantal Nederlandse schepen. 

Tijd voor de crew om te relaxen en oude plekjes opnieuw te verkennen. 
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