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Wachten op een gunstig weerwindow 

 

Correspondent op Terceira  

 

ntussen is het half september en de Zeezwaluw ligt nog steeds te wachten op een gunstig 

weerwindow om naar Portugal te zeilen. Af en toe leek het erop dat het vertrek nabij was, 

maar de gunstige wind was van korte duur. 

 

2 dagen wat wind uit de juiste richting en dan weer dagenlang een zuchtje of helemaal niets op 

het te gane traject. In augustus werden de Azoren onverwacht belaagd door een heuse 

hurricane, Gorden genaamd. Het voorspelde traject liep zuid van Terceira langs, dus redelijk 

gunstig qua windsterkte. Toch worden alle boten door hun bemanning “hurricane-safe” gemaakt, 

ook de Zeezwaluw. Inmiddels is het half september en de Zeezwaluw ligt nog steeds te wachten 

op een gunstig weerwindow om naar Portugal te zeilen. Af en toe leek het erop dat het vertrek 

nabij was, maar de gunstige wind was van korte duur. 2 dagen wat wind uit de juiste richting en 

dan weer dagenlang een zuchtje of helemaal niets op het te gane traject. 

 

In augustus werden de Azoren onverwacht belaagd door een heuse hurricane, Gorden genaamd. 

Het voorspelde traject liep zuid van Terceira langs, dus redelijk gunstig qua windsterkte. Toch 

worden alle boten door hun bemanning “hurricane-safe” gemaakt, ook de Zeezwaluw. Alle losse 

spullen worden onderdeks opgeborgen, zeilhuiken met een lijntje rondom vastgezet en een extra 

lijntje naar de wal voor “je weet het maar nooit”. Het grootste geweld zou gedurende de nacht 

losbarsten. Echter de bemanning van de Zeezwaluw slaapt heerlijk en wordt nergens wakker van. 

‘s Ochtends blijkt er amper wind of regen geweest te zijn. Het centrum van de storm is met 

windsnelheden van 120kn/uur niet over Terceira maar over Santa Maria eiland gegaan, gelukkig 

zonder noemenswaardige schade aan te richten. 

 

Nu is het half september en Gordon’s zusje Nadine is op weg om de Azoren met een bezoekje te 

vereren. Het pad wat Nadine volgt is erg 

onvoorspelbaar. De ene dag lijkt het of het 

centrum van Nadine met windsnelheden van 

60-70kn met uitschieters naar 80-90 over 

Terceira heen zal trekken terwijl de 

voorspellingen van 12 uur later vertellen dat 

ze westelijk lijkt te blijven of zelfs 

zuidoostelijk weg zal trekken. Kortom, de 

Zeezwaluwtjes volgen nauwgezet de 

voorspellingen en trekrichting van deze grillige 

dame. Een andere plek zoeken is geen optie 

met de onvoorspelbaarheid omdat het 

betrokken gebied te groot is en de 

treksnelheid 18mijl/uur is, dus behoorlijk snel. 

De Zeezwaluwtjes blijven op hun nest in Praia en maken zich weer “Hurricane-safe”. Hopelijk 

gaat het net als met Gordon, opgelost of afgebogen voor ze bij Terceira in de buurt is. In elk 

geval is er genoeg gespreksstof bij de afwachtende groep live-aboards in de marina tot Nadien is 

gepasseerd! 

 

Nadine is zonder kleerscheuren gepasseerd en op 25/9 vertrekt de Zeezwaluw voor de 8-daagse 

tocht vanuit Praia richting het vasteland van Portugal. 

___/)___ 

I 


