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Vertrek in het zog van de tropische storm Nadine 

 

Correspondent te Sao Miguel 

 

 dagen nadat de tropische storm Nadine is gepasseerd, gaat de Zeezwaluw vanuit de 

vissershaven terug naar de marina van Praia da Vitória. 

 

Een dagje in de marina bivakkeren om de laatste boodschappen in te slaan, Zeezwaluw’ buik vol te 

laden met water en de accu’s even te laten smullen van de walspanning. Dan is het op 25 

september tijd voor het vertrek naar Portugal. Er wordt afscheid genomen van de 

achterblijvende live-aboards, de landvasten gaan los en ze varen de marina uit. Gelijk met de 

Zeezwaluw vertrekt ook de “Alcatraz” en de Amerikanen Leonard en Julie, allemaal gaan ze 

richting Portimão in Portugal. Het wordt druk op zee! 

 

Het weerwindow met een N-NNO wind van 15kn moet goed zijn voor een goede en mogelijk snelle 

overtocht. In de voorhaven zijn de zeilen al gehesen en onder vol zeil snelt de Zeezwaluw als 

eerste van de 3 schepen tussen de havenhoofden door de grote wijde oceaan op. 10mijl uit de 

kust van Terceira, wordt de zee wat 

rustiger en glijdt de Zeezwaluw 60 

graden aan de wind over de hoge 

oceaan deining, met in hun kielzog 

de 2 andere schepen. 

 

Later in de middag wordt de NO-

deining geleidelijk hoger terwijl ook 

de wind aantrekt. Er gaat een rif in 

het grootzeil voor wat meer 

comfort. Echter de wind blijft 

toenemen en draait meer NO dan de 

voorspelling aangaf. Even later staat 

er al 21kn over dek. De 

windverwachting voor de 2 volgende 

dagen laat meer toename van wind zien, 25kn (in buien meer) uit het NO met oplopende deining 

ook vanuit NO. Met de te volgens koers van 90 graden zal het hoog aan de wind zeilen worden in 

slechte omstandigheden, niet iets waar de Zeezwaluwtjes naar uitzien. 

 

Aangezien er vandaag al meer wind staat dan voorspelt, zal het voor de volgende 2 dagen niet 

beter zijn. Na scheepsraad wordt besloten om niet door te gaan op de huidige koers naar 

Portugal maar af te vallen en naar Ponta Delgada op São Miguel te zeilen. Daar maar een paar 

dagen afwachten tot de harde wind is afgenomen. 

 

Vlak voor aankomst in Ponta Delgada besluit de stuurautomaat het vaantje te strijken en neemt 

de bemanning zelf het stuur ter hand. Tijd voor een reparatie time-out zodra de Zeezwaluw in de 

marina van Ponta Delgada is aangekomen. 
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