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 Op vleugels gedragen

 

Correspondent te Lissabon 

 

e Zeezwaluw vlóóg over de Atlantische Oceaan met haar vertroetelde, gladde, schone 

onderwaterschip. In het zog van een klein lagedruk gebiedje zeilde zij in 5 dagen en 9 uur 

van Praia da Vitória op Terciera eiland (Azoren) naar Cascais aan de westkust van het 

vasteland van Portugal. 

 

Nooit eerder zeilde de Zeezwaluw zoveel dagen achtereen zo snel. Het dag record stond sinds 

juni 2011 op 155nm. Nu sneuvelde 

iedere dag opnieuw dat 

snelheidsrecord. 170-165-173-159-

161-65nm. De laatste zeildag leek een 

beetje op zeilen op de Noordzee maar 

dan 20oC warmer. De bemanning zat 

bijna 12 uur waterdicht ingepakt in 

hun weinig gebruikte (muffe) 

zeilpakken. Er moest een hoge, 

warrige zee met keiharde wind en 

striemende regenbuien getrotseerd 

worden, voor land bereikt werd. 

In de stromende regen werd aan de 

welkomststeiger in Cascais 

afgemeerd. Geen marinahulp aanwezig, 

niet zo verwonderlijk vond de bemanning. Een even doorweekte Engelse medezeiler was de 

redder in nood en schoot te hulp bij het afmeren. 

 

Op blote voeten en druipende zeilpakken meldt de bemanning zich aan in het fancy/chique 

kantoor. Een fles rode wijn rijker en € 108,= (2 nachtjes) armer ligt de Zeezwaluw een half 

uurtje later veilig afgemeerd op de toegewezen plek. Acuut ging de stekker in de walstroom, het 

elektrisch kacheltje snort op volle toeren om alle natte kleding te drogen en de bemanning te 

warmen. Verrukkelijk, om veilig, warm en droog te zijn, wat wil je nog meer! 

 

Na 2 dagen wordt Cascais marina ingeruild voor Parque das 

Noções (oude Expo haven) aan de rivier de Taag om Lissabon te 

bezoeken. De bemanning wordt gespot, al slenterend door het 

oude centrum, soms rondrijdend in een open toeristenbus met 

fototoestel op de buik, of zich vergapend aan het Discovery 

monument en de Toren van Belem uit lang vervlogen dagen. Moe 

maar voldaan wordt in één van de smalle achteraf straatjes in 

een klein restaurantje, van een typische Portugese maaltijd, 

een “Baceljouw schotel” genoten. Ze prijzen de serveerster om 

haar multi-talen kennis en ervaren dat ze oorspronkelijk uit 

Nepal komt. 

Verrijkt met de bloemrijke belevenissen van een Nepalese in 

Europa keren de Zeezwaluwtjes tevreden bootwaarts. 
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