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 Toch nog een gunstig weerwindow

 

Correspondent te Ponte Delgado 

 

lke dag worden de meerdaagse weersverwachtingen van Passage Weather en de Gribfiles 

uitgespeld door de bemanning van de Zeezwaluw. 

 

Ze hebben meer dan genoeg van de passerende Hurricane’s en zware depressies die gepaard gaan 

met knetterharde wind en bakken met regen. De zwaarbewolkte lucht over de stad Ponta 

Delgada nodigt niet uit om uitgebreid te gaan 

wandelen of heerlijk in de kuip een boekje te 

lezen. Het is guur, nat en koud (20o) buiten en 

de bemanning zoekt warmte en behaaglijkheid 

binnen bij het snorrende elektrische 

kacheltje. 

 

Dan eindelijk lijkt er begin november een 

gunstig weerwindow aan te komen. Snel 

worden verse spullen ingeslagen, de laatste 

klusjes afgerond en alles binnenin de 

Zeezwaluw zeevast gezet. Bijna 6 weken 

marina liggeld worden afgerekend en dan op 7 

november is het eindelijk zover! Om 11 uur gaan de lijnen los en wordt de Zeezwaluw uitgezwaaid 

door haar Zweedse buren. 

 

In de haven wordt het grootzeil gelijk al met 2 reven gehesen. De wind giert namelijk vanuit het 

NO over het eiland precies door de vallei waar Ponta Delgada in ligt. Onder gereefd grootzeil en 

een puntje voorzeil, snellen ze zuidoostwaarts richting Porto Santo. 

 

Eenmaal uit de kust valt de wind weg en moet de motor een uurtje aan om voortgang in de 

rommelige zee te maken. Aan het einde van de middag wordt de Zeezwaluw ingehaald door een 

buienfront, waarin de constante wind aantrekt tot 20-25kn terwijl in buien er een schepje 

bovenop gaat naar 30-35kn. Als ook 

de 2de dag dit weerbeeld aanhoudt, 

wordt voor de nacht invalt, het 

dubbel-gereefd grootzeil helemaal 

weggehaald. Zo kan de bemanning met 

een gerust hart om de beurt slapen 

terwijl de high aspect fok de 

Zeezwaluw gemoedelijk voortsleurt. 

 

Op 11 november, pas nadat de 

zuidwest kaap van Porto Santo is 

gerond, valt de wind weg. De laatste 

5 mijl, in tegenwind worden op de 

motor afgelegd, voor de Zeezwaluw 

na 565 mijl in het laatste daglicht 

kan afmeren in de marina van Porto Santo. De Nederlandse buren van “Queen B” staan klaar om 

de landvasten aan te nemen. Dit wordt dankbaar aanvaard omdat de wind dwars op de box staat. 

Tijd om uit te rusten en opnieuw Porto Santo te voet te verkennen. 
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