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Rennende stieren op het strand van Praia de Vittoria 

 

Correspondent op Terceira 

 

ijdens het aanmelden bij het havenkantoor, krijgt de bemanning te horen dat er vanavond 

om 6 uur en laatste dag van de feestweek, een "Tourada da corda", “Rennen met een stier 

aan een touwtje” op het strand tegenover de marina is. De Zeezwaluw ligt op een eerste 

klas locatie voor dit spektakel, namelijk helemaal vooraan! 

 

Gedurende de middag worden tribunes op het strand geplaatst en een enorme bandenheuvel met 

zand gebouwd, terwijl het publiek toestroomt om een prominent plaatsje te kunnen veroveren. 

Tegen 6 uur is het een drukte van belang op het strand en de bemanning staat op het voordek 

alles nauwlettend te volgen. Als sein dat de stier (bull) losgelaten is uit het hok, wordt er een 

knallende witte vuurpijl afgeschoten. 

 

Het is de bedoeling dat 

alle dappere jonge 

mannen en vrouwen de 

aandacht trekken van de 

stier door zo dicht 

mogelijk bij hem te 

komen en dan hard weg 

te rennen zodat hij 

achter hen aankomt. De 

sport lijkt roekeloos 

maar is dat in het 

geheel niet. De stier 

blijkt met een lang touw 

aan 10 man vast te 

zitten. Als hij te dicht 

in de buurt van een 

durfal komt, trekken de 

10 man hard aan het 

touw en de stier wordt geremd/gestopt. 

De stier loopt wel hard en meermaals eindigen de dappere renners in het water terwijl de stier 

ook natte voeten krijgt tijdens zijn achtervolging. Het hele spektakel speelt zich af op nog geen 

50m van de Zeezwaluw en elke stier rent zich helemaal het leplazerus. Na een half uur mag hij, 

moe maar ongeschonden terug in zijn hok. 

 

Dan is het tijd voor het optreden van een frisse collega. Na 2 stieren wordt het alleen meer van 

hetzelfde voor de Zeezwaluw bemanning maar de jonge mannen en vrouwen kunnen er geen 

genoeg van krijgen evenals de duizenden toeschouwers die ze tot en met de laatste van de 4 

stieren blijven aanmoedigen. 

 

Ook dit verhaal heeft een gelukkig eind, alle helden en de stieren zijn in goede gezondheid 

huiswaarts gekeerd. 
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