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Eindelijk weer dobberen 

 

Correspondent te Faro 

 

et is na 6 maanden hard werken, eindelijk gelukt om de Zeezwaluw van de kant in het zilte 

nat te laten zakken. Echter niet op woensdag 18 maart zoals gepland. Op de dag van de 

tewaterlating werd een diepe depressie boven het zuiden van Portugal voorspeld. 

 

Harde vlagerige wind, regen en onweer zouden de tewaterlating dan begeleiden. Aangezien de 

bemanning dat niet echt zag zitten, werd met Bruce overeengekomen om pas maandag 23 maart 

om 4 uur in de middag te water te gaan. Die ruimte in de tijdsplanning was mogelijk doordat er 

bij nieuwe maan gedurende 6 dagen een “rijzing” van meer dan 3m was, bij hoogwater. Wanneer 

de Zeezwaluw dan door het krappe en ondiepe vaargeultje moest worden geloodst zou er nog 1 m 

water onder de net nieuw geschilderde kiel blijven staan, perfect dus! 

 

De correspondent was uiteraard uitgenodigd voor dit heuglijke feit. Helaas had hij de camera 

niet bedrijfsklaar liggen en kon geen fotoverslag van het evenement verzorgen. Een geluk bij een 

ongeluk wilde dat mede-zeiler, Dick Westendorp, uitgebreid foto’s aan het maken was. Het zijn 

dan ook Dick´s foto’s die dit verslag opleuken. 

Op de dag van de tewaterlating, waaide het echter weer redelijk hard, 15-20 kn. Eénmaal uit de 

travellift moest de Zeezwaluw in het kommetje nog een uurtje wachten. Baba, een Franse 

zeilboot ging ook te water die dag. Aangezien de Baba net als de Zeezwaluw een diepgang van 

meer dan 2 meter heeft, moesten de twee schepen snel na elkaar, rond hoogwater te water om 

daarna snel door Bruce naar de diepe vaargeul te worden geloodst. 

 

Uiteraard was de dubbele tewaterlating hét evenement van de werf-dag en veel bewoners 

kwamen even een kijkje nemen en/of afscheid 

nemen van de bemanningen die 6 maanden lang 

hun medebewoners op de werf waren geweest. 

 

De beide schepen volgden het kleine loodsbootje 

met Bruce tot boei 23 waarna ze achter elkaar 

aan varend uit het zicht van de werf verdwijnen 

richting Culatra. Om 18.30 valt het anker vlak bij 

het haventje van Culatra waar 25 kn wind staat. 

De Zeezwaluw ligt weer op haar “eigen” plek en 

de bemanning geniet, tijdens het ondergaan van 

de zon van hun drankje in de kuip. 

Het zeilseizoen kan beginnen. 
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