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Van Madeira naar Portimão in Portugal 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

p zondag 15 juni wordt er alweer afscheid genomen van de oude en nieuwe vrienden in 

Calhete, het was kort maar krachtig. Zodra de Zeezwaluw de marina uit is, kan de boeg 

richting zuidoostpunt van Madeira worden gericht. 

 

Het zonnetje schijnt lekker maar helaas geen wind aan de zuidzijde van Madeira. Na een uurtje 

of 3 wordt de stad Funchal, die tegen 

de berghelling aangebouwd ligt, 

zichtbaar. Gelukkig geen kruisend 

scheepvaartverkeer alleen wat zeil- en 

motorbootjes die in- of uit de haven 

varen. Doordat er 2kn stroom mee 

staat, is het kaapje bij Funchal snel 

gerond. Eenmaal voorbij de punt, ziet 

de bemanning in de verte ter hoogte 

van de straat tussen de eilanden 

Madeira en Ilha Deserta Grande, 

witte kopjes verschijnen. Eindelijk 

wind! 

 

Vlak bij de straat poeiert het ineens 

met 25kn uit het NNW over dek. Het 

eerste rif zit gelukkig nog in het grootzeil en met een puntje voorzeil, stuitert de Zeezwaluw 

direct met 6-7kn over de onrustige zee (stroom tegen wind effect). Om wat comfortabeler te 

zeilen, wordt het 2de rif gestoken, waarna het snel rustiger wordt en er 60graden aan de wind 

gezeild kan worden. Na een paar uurtjes neemt de wind geleidelijk af en draait meer naar het 

NW, waardoor het vasteland van Portugal bezeild is. 

 

De 2 volgende dagen blijft de wind lekker in dezelfde hoek zitten en de afstand naar Portugal 

wordt steeds kleiner. Ondanks de zware bewolking 

zijn het heerlijke dagen. Omdat de zonnepanelen nu 

niet veel doen, wordt de sleepgenerator inbedrijf 

genomen zodat de stroomvoorziening geen 

probleem oplevert. 

 

De 3de dag begint met een schitterende 

zonsopkomst terwijl even later eindelijk alle 

bewolking is verdwenen. Onder de bimini, in de 

schaduw is het heerlijk toeven.  

 

Samen met de bewolking is ook de wind verdwenen. 

Bij 8kn wind vanachteren inkomend, is de 

Zeezwaluw helaas niet meer vooruit te branden. Mr 

Perkins moet daarom weer een handje helpen. 

De rest van de reis verloopt rustig, meestal met de 

motor zachtjes bij. Op vrijdagmorgen 8 uur, valt na 

530Nm het anker in de welbekende baai van 

Portimão. De Zeezwaluw is in haar zomerzeilgebied 

aangekomen! 

O 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/portugal-vasteland.pdf
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Om alvast een impressie te krijgen welke hedendaagse watersportactiviteiten in de baai bij 

Portimão plaatsvinden, klik dan snel hier. Vanaf nu is het alleen heerlijk relaxen, opnieuw de 

zuidkust van Portugal en Spanje verkennen terwijl er gebruik gemaakt kan worden van al de 

nieuwe ingebouwde speeltjes. 

 

Wanneer de Zeezwaluw onderweg is naar een nieuwe bestemming staat de AIS aan en kan ze op 

Marine Traffic gevolgd worden. Eenmaal ten anker (als de bemanning op stap) is staat de AIS 

uit. 

 

___/)___ 

https://www.youtube.com/watch?v=3ou8h024WzA
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/244020664

