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Veilig en comfortabel vliegt  

de Zeezwaluw uit 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

indelijk is het dan zover, de Zeezwaluw vliegt na 1,5 jaar hard werken uit. Iets later dan 

gepland dus. Dit komt niet door het vertraagd afronden van de laatste klussen maar meer 

omdat het de afgelopen 2,5 week tussen de 30-40kn uit het noorden bleef waaien met hoge 

deining tot gevolg. 

 

Maar nu kunnen definitief as woensdag of donderdag de zeilen worden gehesen en de steven 

gewend richting zuidkust van Portugal en Spanje. Veiligheid staat hoog in het Zeezwaluw vaandel 

en zoals jullie weten werd er al een AIS unit ingebouwd die perfect werkt. Zodra we onderweg 

zijn kun je zolang we binnen land/VHF bereik zijn, de Zeezwaluw volgen op Marine Traffic en 

weten jullie waar ze uithangt. 

 

Intussen is ook de eigen 6m lange zonnetent gereed en hangt perfect door het gebruik van een 

buizenstelsel. Het geeft 

schaduw vanaf de bimini 

tot de mast, waardoor het 

binnenin de kajuit 

behaaglijker blijft. Ook 

met 30kn wind, staat ze 

nog extreem rustig en gaat 

niet klapperen zodat horen 

en zien je vergaat, zoals 

bij de oude zonnetent. Dit 

komt door de open 

structuur van het 

gebruikte materiaal, 

waardoor op ankerplaatsen 

en/of marina’s in tropische 

gebieden, het ons veel 

comfort zal gaan geven. 

In elk geval kan het 

uitgetest worden in de zomermaanden in Spanje en Portugal waar het ook al gauw 30°C of meer 

wordt. 

 

De bemanning van de Zeezwaluw zal de komende maanden weer nauwlettend gevolgd worden door 

de huiscorrespondent die regelmatig verslag van hun avonturen zal doen in het Zeezwaluw 

Suffertje. 

 

Nu wenst de bemanning iedereen een fijne zomer, mooi zonnig weer en heel veel plezier op de 

vakantiebestemming toe. 
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http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/244020664

