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Las Palmas naar Calheta op Madeira 

 

Correspondent te Portimão 

 

p vrijdag 6 juni Ziet de correspondent de bemanning van de Zeezwaluw de landvasten 

losgooien van steiger J, na 1,5 jaar is het zover. Het afscheid van vrienden en bekenden 

is dit keer nog moeilijker dan gewoonlijk, velen staan op de steiger om hen uit te 

zwaaien. 
 

De dinghy met de bemanning van de 

Orion begeleidt de Zeezwaluw de haven 

uit en maakt foto’s van het vertrek. Er 

klinkt luid getoeter over het water 

terwijl op elke steiger gezwaaid en 

geroepen wordt om hen een goede reis 

te wensen. Gerrit en Frieda staan op de 

laatste steiger en laten een flesje wijn 

bezorgen door de Orion.  

 

Geweldig wat een vertrek, de bemanning 

van de Zeezwaluw is een beetje 

aangedaan vertellen ze later aan de 

correspondent. Als eenmaal de zeilen 

zijn gehesen en de motor af, sukkelt de 

Zeezwaluw met 3kn/uur rustig richting Lanzarote. De eerste slag is naar het oosten om daarna 

de boeg richting Madeira te richten voor een betere hoek ten opzichte van de dan nog N wind. 

 

Aan het einde van de dag zakt de wind echter geheel weg. De zeilen gaan naar beneden en de 

motor wordt gestart om voortgang te boeken. Tegelijkertijd gaat de Zeezwaluw op koers liggen 

voor Madeira. De volgende dagen is het afwisselend zeilen, motorzeilen of alleen op de motor 

varen door de lichte wind die naar het NO is gedraaid. Door de rustige zee worden elke dag wel 

10 Caretta-Caretta schildpadden gespot rond de boot. Sommige zijn nog erg klein maar er zitten 

ook flinke jongens tussen van wel 1m in doorsnee. Waarheen ze zwemmen en wat ze eten, is nog 

steeds een raadsel voor de bemanning. Als extraatje vergezelt een groepje dartele dolfijnen de 

Zeezwaluw voor een kwartiertje, dan is het nieuwtje eraf en zoeken ze hun vertier verderop. 

Jammer maar helaas. 

Na 385Nm komt de Zeezwaluw op 10 juni ´s middag aan in Calheta aan de ZW-kust van Madeira. 

Op de steiger staan Marjan en Dirk van de “Hasta la Vista” te wachten om de lijnen aan te 

nemen. Een paar gezellige en drukke 

dagen volgen. De benen worden 

gestrekt om het dorp Calhete te 

verkennen. 

Daarna huurt de bemanning een auto 

om 2 dagen lang het eiland onveilig te 

maken en een bezoekje aan de grote 

stad Funchal te brengen. In het oude 

centrum rond de haven is het gezellig 

wandelen langs parkjes met bijzondere 

beelden of in de smalle met 

kinderkopjes geplaveide straten vol 

terrasjes. Ook de beroemde overdekte 

kleurrijke markt wordt met een 

bezoekje vereerd. 

O 

http://everyoneweb.com/wa/Presentation_tier/Index.aspx?WebID=zeezwaluwtje&BoomID=B1&KnooppuntID=K452&Statistiek=STAT&Tipvenster=&KnopKop=True&KnopMenu=True&KnopWebpagina=True&KnopVoet=True&Rasterlijnen=True
http://www.youtube.com/watch?v=YHP-d41-xZ4&feature=youtu.be
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/madeira-archipelago.pdf
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Dan is het na 5 dagen plotsklaps tijd om naar Portugal te vertrekken omdat een wel heel erg 

gunstig weerwindow zich aandient. 
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