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Reisverslag 2 - 2003 

 

We hebben jullie verlaten toen we in Brest aangekomen zijn. 

Intussen is er al weer bijna anderhalve maand verlopen en 

wordt het weer tijd jullie te informeren over onze verdere 

belevenissen. We zijn  al in Noord-Spanje aangekomen en dit 

verslag gaat over de periode van Brest (Fr) tot aan La Coruña 

wat aan de noordwest punt van Spanje ligt. La Coruña is ook 

de plaats waar schepen voor het eerst land zien nadat ze 

vanuit Engeland de beruchte Golf van Biskaje overgestoken 

zijn, maar daarover later meer. Eerst Brest 

 

Stoelendans en een weekje rust 
De jachthaven van Brest ligt ongeveer 7 mijl landinwaarts aan een mooie omsloten baai. Je ligt er dus 

heel beschermd bij harde wind, behalve tegen winden vanuit het westen, dan loopt een behoorlijke 

deining de rede van Brest op. Omdat we van plan zijn een weekje in Brest te blijven, opteren we voor 

een goed plekje in de haven. Dus via de marifoon de havenmeester opgeroepen (die gelukkig wat Engels 

spreekt) en krijgen zo een box nummer door om af te meren. Dit nummer is aan een steiger waar alleen 

kleine motorbootjes (5-7m) in boxen liggen en waarschijnlijk ligt ons nummer helemaal aan het einde 

aan de binnenkant. Omdat er toch een redelijk windje staat zijn we niet van plan om het smalle 

“straatje” naar het einde van de rij boxen, in te varen. Keren is voor ons onmogelijk gezien de breedte 

van het straatje. 

Havenmeester dus weer opgeroepen, probleem uitgelegd en nu komt hij vervolgens in een bootje naar 

ons toe en gaat ons voor, naar een plaatsje aan de buitenkant van de haven pier. Daar liggen nog meer 

grote zeilschepen en met hulp van de havenmeester meren we keurig af voor een paar Engelse 

zeilschepen. Voor ons ligt een soort rondvaartboot die juist "geladen” wordt voor een rondje door de 

baai. Deze boot blijkt later meerdere afvaarten per dag te hebben en een tochtje van 2 uur kost € 

40,= pp. wel wat veel vinden wij 

 

We liggen prinsheerlijk op ons plekje en hebben 

uitzicht over de haven en over de baai, zo houden 

we het wel een weekje vol. Als ook nog blijkt dat 

de “Trans-Manche kaart” die we van de 

havenmeester uit Rotterdam hebben 

meegekregen, recht geeft op een 50% korting op 

het havengeld zijn we helemaal gelukkig! Brest 

here we come! 

 

De eerste dag slapen we uit en daarna maken we 

ons op voor een boodschappentocht. De 

supermarkt is niet zover weg maar volgens een 

Belg die we bij aankomst spraken, wel 25 minuten 

alleen maar bergopwaarts lopen. Na een mentale 

voorbereidingsperiode, voor ons “platte” Hollanders noodzakelijk, gaan we met rugzak en rijdend kratje 

op weg. Na 2 uur is het leed geleden en zijn alle heerlijkheden weer weggeborgen en kunnen we in de 

kuip van ons kopje koffie met Frans gebak genieten. 

De rest van de dag hebben we besteed aan het gereedmaken van ons eerste reisverslag die we zoals 

jullie weten, vanuit Brest verstuurd hebben. De tweede nacht komt de wind uiteraard uit het westen en 

liggen we heel erg te hobbelen op de deining die de baai in loopt en slapen daardoor slecht. 
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In de loop van de volgende dag begint het steeds harder te waaien (je wordt bijna zeeziek aan de pier!) 

en besluiten (overigens zonder overleg met havenmeesters) aan de binnenkant te gaan liggen. Er is nl 

nog een plekje vrij naast een vreselijk groot (totaal afgeragd) Frans wedstrijdjacht. Als we bezig zijn 

om los te gooien tijdens een aanlandige 6 Bft. krijgen we hulp van 2 Nederlanders en dat is maar goed 

ook. Als we namelijk naast het wedstrijdschip aankomen, blijkt het een ontzettend oud barrel te zijn. 

Er zit geen bolder aan dek waar de lijnen aan vast gemaakt kunnen worden, de scepters met de 

zeereling liggen los (en voor oud vuil) op dek,. De boeg is eraf gevaren en ga zo maar door, doodzonde 

van dat schip!. 

Met hulp van de Nederlanders vinden we toch wat stevige punten (mast, lieren en verstaging) om de 

lijnen te bevestigen en na een half uurtje werk liggen we een heel stuk rustiger. 

 

Omdat we toch al te laat zijn om naar de stad te gaan, wordt er nog wat geklust in de vorm van het 

overhalen van de voetwaterpomp die nadien weer als een zonnetje werkt en wordt de olie in de 

keerkoppeling bijgevuld. Beide zijn geen grote klussen maar worden het wel omdat er zo veel van z’n 

plek moet om de klus te kunnen klaren. 

 

Sjokken, slenteren, kuieren en een dagje met je neus tegen het glas 
De volgende dag gaan we met rugzak per bus naar de stad om een dagje voor toerist te spelen. De 

binnenstad van Brest is helemaal nieuw (is in de 2de wereldoorlog helemaal verwoest) en heeft (volgens 

ons) geen charme. Langs een brede promenade volgt de ene moderne winkel na de andere met sfeerloze 

flats daarboven. 

Aan de rivier staat nog een heel mooi oud slot wat nu het marine museum herbergt. Een beetje duf 

door de sfeerloze stad besluiten we dat het te laat om het museum nog in te duiken. In plaats daarvan 

wandelen we (6km heuvelafwaarts) terug naar de jachthaven. Onze weg voert langs een mooi wandelpad 

wat hoog langs de berghelling loopt en waarvandaan je een schitterend uitzicht over de baai hebt. 

 

‘s Zaterdags hebben we heerlijk geluierd en op zondag zijn we naar Oceanopolis geweest. Dit 

Oceanopolis, wat naast de jachthaven ligt zou heel bijzonder zijn voor Europa en dan moet je er toch 

wel heen, zeker als het naast de deur ligt! Voor 14 euro pp. zijn we binnen en kunnen naar 3 paviljoens 

waarin klimaatgerichte exposities zijn. 

Als eerste gaan we naar het “Arctische” paviljoen, 

waarin naast het klimaat, het zeedierenleven in die 

gebieden wordt belicht. In diverse enorm grote en 

heel mooi ingerichte bassins (bijna natuurgetrouw 

door de grote vries installaties) zwemmen 

verschillende soorten pinguïns en zeehondjes. 

 

Een wondermooi gezicht en waar je bijna uren naar 

kan kijken. In de hal ligt een opgezette ijsbeer op 

een “ijsschots”, een mooi plaatje om je 

navigatiekunst aan te prijzen als je naar het 

zonnige zuiden wilt.  

 

Het “Tropische” paviljoen heeft veel grote en kleine bassins waar 

voornamelijk vissen zwemmen. Veel soorten, grote en kleine haaien, 

naast zaagtandvissen en vele gekleurde vissen die wij enkel uit de 

boekjes en van TV (Jaques Cousteau) kennen. 
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Het laatste gedeelte van dit paviljoen blijkt een mooie nabootsing 

van een stukje tropisch regenwoud te zijn, erg warm en vochtig 

maar schitterend gedaan. In het laatste paviljoen waarin het 

gematigde klimaat belicht wordt, vinden we meerdere 

herkenbare zeedieren. Het Noordzee-leven en dan vooral de kust 

van Frankrijk krijgt veel aandacht. Hier zijn in (weer) enorme 

bassins, ook de Nederlandse zeehondjes te bewonderen. 

 

Na 4 uur zijn we echt uitgekeken en wandelen voldaan in het zonnetje terug naar de 

Zeezwaluw die gezellig ligt te deinen aan de pier. Maandag besteden we aan de reisvoorbereiding van 

het volgende stuk van het traject. We willen graag naar Duardenez (een dok vol antieke zeilschepen) en 

daarna naar de Golf van Morbihan. 

Riens zet de koers in de kaart en laat de GPS weten waar we heen willen, terwijl ik ijverig op de 

naaimachine de groetvlaggetjes van Spanje en Portugal maak, want daar zijn we voor je het weet! Het 

weerbericht geeft goede vooruitzichten voor de komende dagen en we besluiten dinsdag 22 juli uit 

Brest te vertrekken 

 

Een schone bakskist en een motor met natte oksels 
Dinsdag om 11 uur gaan de trossen los en varen we met een zonnetje de baai van Brest uit. De wind 

komt pal van voren, we houden de motor bij tot we de smalle toegang tot de rede hebben gehad. Uit 

onze ooghoeken zien we dat de toerenteller van de motor opeens nog maar weinig aanwijst terwijl de 

motor gewoon zijn snelheid vast houdt. Weer iets voor de klussenlijst denken we. 

Het grootzeil gaat omhoog en 10 minuten later gaat de Genua er achteraan, de motor kan af en al 

kruisend varen we de baai uit. Zodra de zeilen gehesen zijn en de motor uit is, ga ik naar de kombuis om 

koffie te halen. 

Binnen hoor ik een raar geluid wat ik niet kan thuis brengen en Riens gaat kijken. Het blijkt de 

hydrofoorpomp van het zoetwater druksysteem te zijn die loopt terwijl er geen kraan openstaat. Als 

Riens het motorluik opent, staat de bilge driekwart vol met (zoet)water!!!!!. 

De pomp heeft onze watervoorraad van 500 liter (net aangevuld voor vertrek uit Brest) de bilge 

ingepompt. De motor staat tot halverwege onder water en de startmotor staat helemaal onder, wonder 

boven wonder geen kortsluiting maar toch,……..een vreselijke schrik uiteraard en hoe kan dit? 

 

Gelukkig doet de elektrische bilgepomp het perfect en begint de bilge leeg te pompen. Als we met de 

handlenspomp het uitpompen proberen te bespoedigen, scheurt de afvoerslang los en pompen we het 

water in de bakskist in plaats van naar buiten, SHIT!!!! 

Uiteraard merk je dat pas als er water via de gashandel uit de bakskist loopt. Riens zijn humeur zakt 

sneller als het water, maar als de handlenspomp weer aangesloten is wordt al zeilend het water 

elektrisch en handmatig snel uit de bilge verwijderd. Terwijl de warme motor staat uit te dampen gaan 

we op zoek naar de oorzaak en proberen in te schatten wat de gevolgen zijn. Bij inspectie blijkt er geen 

druppel zoetwater meer in onze tanks te zitten. Omdat de eventuele opgelopen schade nog onvoldoende 

ingeschat kan worden, willen we de dichtstbijzijnde haven aanlopen. 

 

Camaret ligt op 3 mijl varen. Na het drogen van de motordelen, het checken van de olie en een uurtje 

ventileren houden we onze “fingers crossed” en starten de motor die het wonderwel in een keer doet. 

Zachtjes varend lopen we na 1,5 uur de haven van Camaret binnen en vinden een mooi plaatsje aan de 

langsteiger. Zodra we aan de stroom liggen en de watertank voor een deel gevuld hebben onderzoekt 

Riens waar het probleem zit door de hydrofoor aan te zetten om te kijken waar het water de bilge 

inloopt. Er blijkt een slang van de boiler te zijn losgesprongen. Is uit de slangenklem los getrild. De 

slang wordt weer aangesloten en de watertank opgevuld. 
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In de motorruimte hebben we (nu we aan de walstroom liggen) een elektrisch kacheltje gezet om zo 

snel mogelijk alles weer volledig droog te krijgen. 

 

De les die wij geleerd hebben? 

De hydrofoor staat nu ALTIJD uit en we zetten hem alleen aan als we water nodig hebben. 

Je hoort nl niet of de hydrofoor aanspringt als de motor loopt. Ook kan het gebeuren dat 

je van boord bent, we moeten er niet aan denken dat het nogmaals (bijv. op een oceaan 

oversteek) gebeurt. Daarnaast gaan we in de toekomst bij elke keer als we de motorolie 

verversen de slagenklemmen in de motorruimte nalopen of ze nog steeds goed vastzitten. 

Misschien een nuttige tip voor andere zeilers die een druksysteem aanboord hebben om 

hier op te letten? 

 

Riens bekijkt verder alle aansluitingen en kan slechts 1 onregelmatigheid vinden rondom de motor. In 

de olie van de keerkoppeling zit een spoor van water en deze wordt ververst. Toch blijft het volgens 

Riens erg vreemd dat de startmotor geen 

kortsluiting heeft gegeven en gewoon weer startte 

na een uurtje drogen toen de bilge leeg was. Omdat 

we toch wat meer zekerheid over gevolgschade 

willen hebben, plannen we totaal 4 dagen om in 

Camaret te blijven. Riens kan dan rustig dagelijks 

even wat dingen testen en nazien. Als we dan willen 

vertrekken hebben we wat meer zekerheid over het 

functioneren van de (start)motor 

 

De Franse neef van Flipper en een aanpassing 

in het vaarplan 
Woensdags willen we toch het stadje maar 

verkennen want daar hebben we wel behoefte aan 

na de pechdag en het harde werken van de dag daarvoor. 

 

Als we ’s ochtends via het voetwaterpompje water 

willen tappen voor de thee, blijkt het pompje weer 

stuk te zijn (was nog maar 19 jaar oud en nu al een 

scheurtje in het huis), wat overigens geen gevolg is 

van de problemen van de vorige dag. 

 

Dit pompje staat in het kastje onder de spoelbakken 

en zo hoog heeft het water niet gestaan! Als we in de 

stad zijn, die overigens erg leuk maar heel toeristisch 

is, vinden we in een watersportzaak precies het 

voetpompje wat we nodig hebben en plaatsten die de 

volgende dag gelijk maar. Zo zie je, een probleem komt 

nooit alleen! 



Frankrijk-Noord Spanje 

 

© SY Zeezwaluw 2017 

 

5 

 

Tijdens de montage van het nieuwe voetpompje door Riens, maak ik me nuttig door al zwemmend de 

waterlijn van de Zeezwaluw van aangroei te bevrijden. Het is een klusje van een uur, maar het resultaat 

mag er zijn. 

 

We hebben in de watersportwinkel ook direct 2 nieuwe fenders gekocht ter vervanging van de ene die 

we in Alderney kwijtgeraakt zijn en een hele vieze oude. Na het in-splitsen van lijntjes hebben we nu 4 

blauwe en twee witte fenders. (blauwe worden in heel Frankrijk niet meer gemaakt) Als we op een van 

de avonden in Camaret gezellig met een glaasje wijn in de kuip zitten, horen we allerlei geroep om ons 

heen. Iedereen is dolenthousiast, wat blijkt, er zwemt een grote dolfijn in de haven. Kinderen met een 

rubberbootje met buitenboord motor varen steeds heen en weer en lokken de dolfijn door op het 

water te slaan. 

 

Steeds komt hij terug en springt vlak langs het bootje uit het water 

en af en toe kunnen ze de dolfijn gewoon aanraken. Als er een 

grotere boot de haven invaart gaat de dolfijn even kijken en zijn 

kunsten daar vertonen, waarna hij weer gezellig met de kinderen in 

het rubberbootje gaat spelen. Van dit hele festijn genieten we 2 

avonden achtereen. Van dit soort gebeurtenissen krijg je nooit 

genoeg! 

In Camaret maar ook in Brest hebben we redelijk veel Nederlandse 

zeilboten gezien die op weg waren naar het zuiden of gewoon zo ver 

waren voor een vakantie 

We hebben het idee dat we steeds minder Nederlanders tegen zullen komen nu we zuidelijker komen 

dan de gemiddelde vakantieganger komt. 

 

Vrijdag waait het 6-7 Bft ondanks het zonnetje en de blauwe hemel en we gebruiken deze dag om te 

bekijken hoe we nu verder langs de kust van Frankrijk willen hoppen. Intussen is het vakantie 

hoogseizoen geworden en is het erg druk in alle havens. Met die drukte denken we in de golf van 

Morbihan niet de rust te kunnen vinden die het gebied zo mooi kan maken. Daarnaast loopt de tijd 

(seizoen) door en we willen toch wel voor half augustus in de buurt van La Coruña zijn en de Golf van 

Biskaje achter ons hebben. We besluiten (hoe jammer ook) Douardenez en de golf van Morbihan te 

laten schieten. Het plan is om vanuit Camaret direct door te varen naar La Rochelle of indien het tij bij 

de aanloop verkeerd uitkomt, 30 mijl zuidelijker naar Royan te gaan een tripje van ongeveer 250 mijl. 

 

Even wat mijlen maken 
Op zaterdag 26 juli vertrekken we met hoogwater en een 

miezertje om 1 uur uit Camaret. Het eerste stuk komt de wind 

(5-6 Bft) nog uit het zuidwesten. Scherp aan de wind en met 

een slag kunnen we net de kaap ronden en wordt de koers wat 

meer zuid en is het gelijk wat comfortabeler. We besluiten, 

omdat de wind wat is gaan liggen om via het Canal du Sein te 

gaan in plaats van eromheen (scheelt 30 mijl). 

Het Canal du Sein is geen echt kanaal maar een smalle 

zeestraat tussen het vaste land en een eilandengroep. Het ziet 

er schitterend uit en pal voor de wind over een vlak zeetje 

lopen we 7 knopen, heerlijk! 
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In het avondzonnetje lijkt de eilandengroep vreselijk mooi 

en we genieten dan ook volop. Vlak voor de ingang van het 

canal worden we nog even voorbij gestoven door een groot 

wedstrijdzeilschip wat bezig is de genua voor de spinaker te 

verwisselen. Deze aspiraties hebben wij in het geheel niet en 

we zien hun harde arbeid luierend aan. Als we via het canal 

aan de andere kant van de eilandengroep komen, is de zee 

allesbehalve vlak! 

 

We hebben daar wind tegen stroom en door het 

tunneleffect wat de eilandengroep geeft, stuiteren we daar 

in metershoge golven rond. Over de grond lopen we bijna 10 

knopen, maar door het water hebben we slechts een snelheid 

van 2 knopen en we moeten de motor starten om koers te kunnen houden. 

De adrenaline schiet door onze lijven want het was wel even spannend met die rotsen in de buurt. Op 

dat moment snapten we ook waarom het wedstrijdjacht de spinaker zette, zo kregen ze extra snelheid 

om toch nog enigszins normaal die straat door te komen. Enfin, na een stuiterend uurtje keert de rust 

weer aan boord en is de zee weer rustig zodat we ons avondeten kunnen eten en binnenhouden! 

 

Na het “diner” halen we het grootzeil naar beneden, omdat we bijna pal voor de wind zeilen en alles 

aardig klappert. Als we wachtjes gaan lopen is het ook rustiger voor de “wacht te kooi” en bij toename 

van de wind hoef je niet uit bed te komen. De hele nacht zeilen we heerlijk rustig op de genua door in 

een 3-4 Bft windje en een voor ons heerlijk temperatuurtje. Pas in de ochtend doen we het zeilpak 

(even) aan omdat het wat vochtig wordt door heiigheid. 

Wachtjes lopen (3 op-3 af) geeft de eerste nacht altijd problemen omdat we geen van beiden echt 

slapen maar je rust toch uit als je in je bedje ligt. De zondag staat het zonnetje de hele dag hoog aan 

de hemel totdat hij om 22 uur onder gaat, een bijkleur dag dus. De wind neemt wat af gedurende de 

dag en ’s nachts hebben we moeite om het zeil wat wind te laten vangen, maar het lukt. We draaien 

alleen de motor een uurtje om de accu’s op te laden. Omdat de snelheid terugloopt, wordt onze 

verwachte aankomsttijd bij La Rochelle precies met laagwater en dan staat er te weinig water voor 

onze diepgang en besluiten om de koers te verleggen naar Royan. 

 

Klussen en kwallen 
Royan ligt aan de mond van de rivier de Gironde, waar verder stroomopwaarts Bordeaux te vinden is. 

Maandagmiddag om 16 uur meren we na een heerlijke 3 daagse zeiltocht af in de (onverwacht grote) 

marina van Royan. Na een aankomstdrankje in de kuip liggen we om 20 uur al te 

kooi! We gaan de volgende dag even snel de stad in maar alles zit dicht, de winkels 

sluiten van 12-15 uur, even wennen voor ons deze mediterrane tijden! Maar we 

benutten de tijd goed en maken ons nieuwe speeltje bedrijfsklaar, de 

sleepgenerator. We zeilen nu steeds in water met genoeg diepte om hem te gaan 

gebruiken. 

Aan de generator die aan de hekstoel hangt (zie foto) is nl een 30 meter lange lijn 

met een propeller bevestigd die door het water sleept. We zijn benieuwd of dit 

apparaat ons de nodige ampères levert om de radio, verlichting, de instrumenten 

en misschien zelfs ons koelkastje bij te hebben als we weer dagen doorvaren. Ook 

de buitenboordmotor wordt voorzien van een (op de naaimachine zelfgemaakt) 

hoesje en is nu beschermd tegen hemel- en zeewater. Als we aan dek wat aan het opruimen zijn, zien 

we in de haven een vreselijk grote gele kwal zwemmen, het lijkt op een lekke gele strandbal met rafels, 

bah! Als we al gedacht hadden om in de haven even te gaan zwemmen, is de lust nu echt over. 
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Pannenkoeken onder de palmen 
Op woensdag gaan we op tijd de stad verkennen en we willen 

naar en grote overdekte markt die alleen ’s ochtends open is. De 

markt is schitterend met erg veel viskramen waar we een paar 

tongen en twee halve krabben hebben mee enomen. Bij de 

groentestalletjes wat verse groenten gehaald (heel uitgebreide 

keus) en ons maaltje voor vanavond is weer binnen! Royan blijkt 

een grote stad met veel winkelstraten en een uitgebreid 

centrum. 

 

Vlak bij de jachthaven is en groot strand met boulevard waaraan allemaal “eettentjes” zitten waaruit 

heerlijke luchtjes komen (echter, we hebben net ons 

eten gekocht). Hier zien we ook voor het eerst volo 

palmbomen en uiteraard worden die op de gevoelige 

plaat vastgelegd. 

 

Als we op de steiger naar de boot lopen, komen ook net 

onze Franse buren met twee kleine kinderen aanlopen. 

Zij gaan met hun boot ook richting Spanje en Portugal 

en vragen of wij informatie over hoog- en laag water 

hebben van die regio. Bij het doorbladeren in de 

Reeds, blijkt de benodigde informatie daar in te staan 

en ze nemen hem mee om de informatie te kopiëren. ‘s 

Avonds krijgen we de Reeds terug en even later komt 

het 5 jarige dochtertje aankloppen en heeft een warm 

aluminium pakketje in de handen. Met de woorden ”crêpes, 

for you” (wat erg grappig klinkt) overhandigt ze het 

pakketje aan mij, ze is erg gelukkig dat ik haar snap en 

uitvoerig bedank en gaat huppelend van blijdschap terug 

naar haar eigen boot. 

Hoewel we al heerlijk hebben gegeten zijn de twee crêpes 

(pannenkoekjes) met chocolade met smaak verorberd. De 

volgende twee dagen gaan voorbij met haren knippen (Riens), 

winkelen en voorbereiden van het volgende traject, de 

Noordkust van Spanje. 

 

De sleepgenerator in bedrijf en een gast aan boord 
Van vrienden hebben we gehoord dat Bilbao een hele mooie stad is met veel bezienswaardigheden, 

waaronder het Gugenheim museum. Als we de gedetailleerde informatie over dat gebied bestuderen, 

lezen we dat buitenlandse jachten geadviseerd wordt om niet de Spaanse gastenvlag te hijsen. Het 

gebied rond Bilbao is nog Baskenland en de ETA is weer redelijk actief. We besluiten het noodlot niet 

over onszelf af te roepen door naar Bilbao te gaan. We gaan naar Santander wat iets westelijker ligt 

en ongeveer 190 mijl vanaf Royan. Aangezien Royan onze laatste Franse jachthaven is, wordt het 

Spaanse groetvlaggetje klaargelegd. 
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Op zaterdag 2 augustus wordt (hetzij moeizaam) de 

motor gestart en gaan de lijnen los. Met een wat heiig 

zonnetje varen we naar de uitgang van de Gironde, 

waarop het laatste stukje een flinke stroom mee staat 

en we gaan weer een met 10+ knopen over de grond! 

 

Als we in 30 meter diep water zitten, motor uit en de 

zeilen gehesen, stellen we onze sleepgenerator in 

bedrijf door de propeller en 30 meter lijn overboord te 

zetten. (We houden die diepte aan om de propeller niet 

over de bodem te laten slepen wanneer de wind wegvalt 

en de snelheid te laag wordt om hem achter het schip 

te houden). Volgens kijken we gespannen naar de voltmeter om te zien wat er geleverd wordt aan de 

accu’s. 

 

Het waait lekker en we lopen 6 knopen en de generator doet waarvoor die aangeschaft is en vult onze 

accu’s flink zodat de koelkast aan kan blijven en we genoeg stroom houden voor alle andere navigatie-

instrumenten (of was het andersom). 

 

Tijdens de zonnige overtocht naar Santander, krijgen we bezoek 

van een duif. We dachten eerst dat hij (of zij) vermoeid was en 

dorstig zodat we heel gastvrij een glas water aanboden aan onze 

gast. Wat bleek nou, het water kwam wel aardig over als 

gastvrij gebaar, maar de eigenlijke reden voor de tussenstop 

van de duif was dat hij (of zij) vreselijk nodig moest poepen. 

Nadat het dekje waar onze gast plaats had genomen geheel wit 

was gek..t keek (volgens mij zij) ons opgelucht en dankbaar aan, nam 

nog een slok op de valreep en ging er maar weer eens vandoor. Dan waren de 

grienden vriendelijker. Zij zwommen met aangepaste snelheid op een tegengestelde koers vlak langs 

het schip zodat we prima zicht hebben op die schitterende beesten 

 

Bosbranden 
Vlak voor aankomst bij de ingang van de ria naar Santander, trekt 

de wind even door naar een 7-8 Bft. en gaan we gereefd en pal voor 

het lapje met flinke snelheid tussen de kapen door. (De toename 

van wind is het gevolg van de zeewind die ‘s middags opsteekt als 

het land warm is en vanaf zee de loop van de baai volgt en tussen de 

hoge bergen doortrekt.)  

Zodra we tussen de 

kapen zitten neemt de wind gelukkig af en halen we het 

grootzeil weg om onder de uitgerolde genua naar de 

jachthaven te varen die 6 mijl landinwaarts ligt. Als we in 

de avondschemer de bergen om ons heen bewonderen zien 

we op 2 berghellingen grote oranje vuren oplaaien. (De 

volgende dag horen we dat er enorme bosbranden woeden 

door de droogte). 

In het laatste daglicht lopen we de jachthaven binnen en 

een bereidwillige havenmeester begeleidt ons naar een 

prima plaatsje. 
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Om 22 uur liggen we vast en zeker in een box. De havenmeester komt om 23 uur nog even terug en 

heeft voor ons een speciaal verloopstuk voor de aansluiting op het elektrisch bij zich. We zijn helemaal 

gelukkig, wat een service. Als we heerlijk in de kuip zitten te genieten van onze aankomst, voelen we 

dat er een hele hete wind waait die van de bergen komt, het is net of je vlak bij een grote warme 

vliegtuigmotor staat. Omdat we niet het gevoel hebben dat de temperatuur verder zakt, gaan we om 1 

uur toch maar te kooi, zonder dekbed en met de luiken open voor wat frisse lucht. 

 

Inklaren nieuwe stijl, heel on-Spaans 
De volgende ochtend is het al gelijk zo warm, dat we het zonnetentje spannen en nadat het 

inklaringritueel achter de rug is blijven we zo veel mogelijk in de schaduw. 

Inklaringsritueel: Riens is keurig in lange broek en overhemdje naar de havenmeester en 

eventuele costums gegaan. Er staat in de pilots dat je je, ondanks dat Spanje bij de EU 

hoort, netjes aan moet kleden voor dit soort activiteiten en op moet draven met je 

paspoorten, crewlist, registratieformulieren, eigendomsbewijs, verzekeringspolis, 

vaarbewijs, vaarplan, logboek etc want de Spaanse immigratiedienst zou nog erg 

vasthouden aan de administratieve geneugten van het leven. 

Aangekomen bij het havenkantoor blijkt het voldoende dat men wat gegevens overneemt van onze 

crewlist op een formulier dat af en toe gecheckt wordt door de Spaanse immigratiedienst, waarna deze 

besluiten je alsnog met een bezoek te vereren of geheel tevreden zijn. In deze en alle volgende havens 

hebben we nog geen belangstelling van de overheid kunnen opwekken dus het nette kloffie hangt weer 

in de kast. 

 

De geheimzinnige fietsjes slaan nu in Spanje toe 
De jachthaven blijkt 5 km fietsen vanaf een supermarkt (dat is dan ook een hele grote) te liggen en als 

we de stad in willen moeten we 30 minuten met de bus reizen die op zijn beurt dan weer op 30 

loopminutenafstand van de haven een halte heeft. Kortom we liggen in the middle of nowhere! 

 

Aangezien het erg heet wordt in de loop van de dag 

(schaduw 35° & zon 45°), besluiten we om pas om 17 uur 

op de fietsjes te stappen naar de supermarkt (winkels 

zijn open tot 22 uur). Het is een leuk ritje via een echt 

fietspad langs het vliegveld. Omdat de supermarkt aan 

de andere kant van de autosnelweg ligt, worden de 

fietsjes over een vangrail getild (waarover niemand 

overigens verbaasd doet), kruisen we de weg en fietsen 

via een rotonde naar de andere kant van de weg naar de 

winkel. (hadden we geluk mee dat dat zo soepel gaat 

want op de radio hoorden we later die avond iets over 

lange files ontstonden door iets ongedefinieerds (ons Spaans hapert nog een beetje) dat de weg 

overstak). Nee, dan zijn we blij geen auto te hebben maar lekker met onze fietsjes uit de voeten te 

kunnen. Als we eenmaal binnen zijn is het daar heerlijk koel door de airco en blijkt het een erg druk en 

gezellig immens groot winkelcentrum te zijn. Na de inkopen gaan we met een volle rugzak weer 

dezelfde route terug naar de haven (gelukkig stonden de auto’s nog stil). 

 

Familie van de duif 
Op dinsdag 5 augustus wordt het weer erg heet (om 8 uur al 30°) en in de “koelte” van de ochtend gaan 

we eerst de motorolie verversen, filters wisselen en worden de aansluitingen op de startmotor 

schoongemaakt i.v.m. het steeds slechter willen starten. De motor start nu toevallig gewoon weer in 

een keer. 



Frankrijk-Noord Spanje 

 

© SY Zeezwaluw 2017 

 

10 

 

‘s Avonds om 22 uur douchen we ons in de kuip met een heerlijke emmer lauw water waaruit ons eigen 

12 Volt dompelpompje met doucheslang + heuse sproeier het water pompt. Beiden zijn we na een warme 

dag heerlijk opgefrist door deze zalige douche en hebben geen natte rommel in de boot.(Met dank aan 

Joke voor de tip). 

 

De volgende dag om 7 uur opgestaan, want we willen op tijd (lees in koelte) de bus hebben naar het 

centrum, daar wat rondkijken en lekker eten. Wachtend op de bus worden we kort belaagd door 

sigaretten bietsende zigeuners die met een stukje karton onder de arm op weg zijn naar een 

tegenoverliggend bos(je). Hoewel zonder sigaret zien we ze even later zichtbaar opgelucht weer 

tevoorschijn komen op de terugweg naar de caravans. Na een lange redenering komen we er op uit dat 

dit verre familie moet zijn van de duif die we eerder op bezoek hadden. 

 

Grottekeningen en een random menu 
Om 9 uur zitten we in de bus en rijden via een aantal omliggende dorpjes naar het centrum van 

Santander. Veel winkels zijn nog dicht en we zijn zelfs te vroeg voor Tourist-information en wachten 

tot ze open gaan. Er blijken weinig super oude 

gebouwen of bijzondere monumenten te bestaan 

omdat in het verleden veel is afgebrand maar het 

weinige wat er is, bewonderen we en gaan zelfs nog 

het plaatselijk archeologisch museum binnen. 

 

In het museum worden de opgravingen rondom 

Santander en de provincie Cantabrico belicht. Voor 

ons is het voornamelijk “plaatjes kijken” want de 

tekst is alleen in het Spaans, heel erg jammer omdat 

de expositie heel indrukwekkend is door een 

interactieve diapresentatie over de grottekeningen 

die in deze omgeving gevonden zijn. 

 

Om 1 uur zijn de winkels al weer dicht (siësta) en 

de cafés overvol maar we vinden een koel terras 

waar vanaf 2 uur een heerlijke maaltijd geserveerd 

wordt. Uit de menukaart, informatie van de ober 

(die geen Engels spreekt) en onze eigen 

interpretatie, bestellen we onze 3-gangen maaltijd. 

 

Beiden verschillende voorgerechten en met verbazing 

zien we dat Riens een meloen met beenham en ik een 

pastasalade als voorgerecht krijgen, niet echt heel 

“Spaans” dus. Jullie willen vast niet geloven dat we een 

heerlijke, op Spaanse wijze gebakken makreel!!!!!! als 

hoofdmaaltijd “gekozen” hebben die heerlijk smaakt. 

Als nagerecht hebben we heel prozaïsch voor een ijsje 

gekozen. 
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Na een verdere wandeling door de stad en een drankje op een volgend terras zijn we om 5 uur ‘s 

middags helemaal voldaan, weer per bus vertrokken naar de jachthaven. 

 

Strangers in the night 
Als we op woensdag om 12 uur uit Santander vertrekken, is het wat 

heiig maar het zonnetje is voelbaar. De wind is niet erg veel, maar we 

kunnen in elk geval zeilen. We worden ingelopen (geeft een walgelijk 

gevoel) door wel 30 zeilschepen onder spinaker die min of meer 

dezelfde koers hebben en het is goed om te zien dat de schepen bijna 

allemaal groter zijn dan wij. 

Net als zij, geraken we aan het begin van de avond tussen een school 

van wel honderd dolfijnen verzeild en zijn we het eerste uur niet 

uitgekeken! 

De dolfijnen maken dolle capriolen en zwemmen met 3 of 4 vanuit het kielzog van de boot naar de boeg 

en springen dan voor de boot uit. Om te laten zien dat onze duimen geen overuren verricht hebben, 

wordt de camera te voorschijn gehaald en worden wel 20 foto’s gemaakt. 

Bij het downloaden op de PC, blijkt de lens zich scherp te stellen op het wateroppervlak en niet op wat 

daaronder zit, hoewel sommige foto’s wat wazig zijn, bewaren we ze als herinnering aan dit heerlijke 

uurtje. 

 

Aangezien onze volgende stop Gijon (spreek uit Gichon) is en ongeveer 90 mijl, varen we de nacht door 

en zullen in de ochtend aankomen. Ons wachtschema start weer na het dolfijnen uur en loopt 

voorspoedig totdat Riens weer te kooi zou mogen (om 04 uur) en het ineens potdicht van de mist gaat 

zitten. ‘s Nachts voel je nog blinder bij mist dan overdag en alle zintuigen worden ingeschakeld om op 

tijd gevaar te signaleren. 

De motor wordt gestart (weer erg moeizaam) en de radar gaat aan. Riens kijkt via “het groene oog” of 

ons gevaren bedreigen terwijl ik buiten iets probeer te horen of te zien. Op de radar zijn veel echo’s 

die soms een koerscorrectie van 5 a 10 graden nodig maken om in veilig water te blijven. De echo’s 

worden door mij buiten niet gezien of gehoord, spook echo’s??? Wie zal het zeggen. 

De mist is zo dik dat we ons zeilpak aan moeten doen want alles wordt zo nat dat het druipt. De mist 

blijft en heel langzaam gaan we verder in de hoop dat de mist optrekt voordat we Gijon aanlopen. De 

hoop is ijdel en al zien we boven ons al flauwtjes de zon, voor ons blijft de soep even dicht. 

 

Met een slakkengangetje van 3 mijl dobberen we naar de haveningang terwijl op de radar er regelmatig 

echo’s zijn. 1 van de echo’s wordt ineens een zeilschip onder zeil dat op 10 meter voor ons uit de mist 

komt op een kruisende koers. Snel een rondje gevaren ter ontwijking. Waarschijnlijk 

zijn alle echo’s ook zeilschepen geweest, dezelfde die ons de dag ervoor onder spinaker 

inliepen en nu met de weinige wind geen snelheid meer maken en wij ze vervolgens op de 

motor weer inlopen. Op de radar ziet Riens de haveningang wel en zegt dat we perfect 

varen, maar ik zie de stuurboord pier pas als we op 10 meter afstand zijn en na een 

kleine koerscorrectie, gaan we veilig tussen beide havenhoofden door. Zodra we de 

havenhoofden door zijn, is de mist niet meer dan heiigheid en zien we weer perfect en 

kunnen een plekje aan een bijna lege steiger uitzoeken om aan te leggen. 

 

Aan een steiger in een ander deel van de haven liggen al een stuk of 8 van de wedstrijdschepen 

afgemeerd en vlak na ons komen er 3 onderzeil tot de haveningang, binnen. Als we goed afgemeerd zijn 

en de aanmelding bij de havenmeester er weer opzit, gaan we eerst de uren slaap van vannacht inhalen. 
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Gedreven door de techniek 
Omdat de startmotor steeds moeilijker start en Riens het idee heeft dat het een gevolgschade kan 

zijn van al het water in de bilge, gaat hij de startmotor de volgende dag uitbouwen. 

 

Het mechanische gedeelte wat goed te inspecteren is zonder de motor zelf open te maken (mogelijk is 

er een hulpstuk nodig om de koolborstels te borgen), blijkt zwaar te lopen door een 

emulsie tussen de onderdelen. Na schoonmaken, smeren en weer inspuiten wordt de 

startmotor weer ingebouwd. Helaas gaat het starten niet overtuigend beter.  Ons plan 

om via de havenmeester te vragen of er een goed reparatiebedrijf in Gijon zit, lukt niet. 

Geen van hen spreekt voldoende Engels om het probleem uit te leggen. Bij het nalezen in 

de pilot geeft La Coruña (ongeveer 170 mijl verderop) de meeste kans op reparatiemogelijkheden. 

 

Op zondag hebben we wat van de stad gezien, wat geluierd en gevist na de inspannende dag van 

gisteren,. Nu ontdekken we dat de adapter (220V naar 18,5 V) van de nieuwe Compaq laptop niets meer 

doet. Geen mogelijkheid meer om de laptop op te laden en dus te gebruiken, balen. Dan maar de 

gevangen vis bakken en oppeuzelen bij ons glaasje welverdiende wijn. 

Vervolgens op maandag de stad in op zoek naar een computerwinkel om een nieuwe adapter te kopen. In 

5 zaken geweest, nergens een nieuwe te koop. Bij navraag door een dame in de laatste zaak waar we 

zijn, blijkt Compaq Madrid in augustus plat te liggen i.v.m. de zomervakantie. Niets te bestellen dus of 

het duurt 4 weken. 4 weken willen we niet in Gijon blijven en we besluiten om dit probleem ook maar 

mee te nemen naar La Coruña. 

 

Genieten van de Ria’s 
Op dinsdag om 6 uur ‘s middags, verlaten we een zonnig en niet mistig Gijon. We willen naar de ria de 

Viveiro, ongeveer 90 mijl verder westwaarts en met het NE windje 5-6 zullen we in de ochtend de Ria 

bereiken, waar we 1 of 2 dagen voor anker willen liggen. 

De hele reis gaat goed totdat we in de ochtend om 6 uur weer in de mist verzeild raken en nu was het 

mijn beurt om net te gaan slapen. Met de motor en radar bij zijn we rond 8 uur bij de ingang en dan 

gaat gelukkig het zonnetje schijnen en lost de mist erg snel op. 

Om kwart voor 10 in de ochtend valt het anker en als de motor afgaat, daalt er een heerlijke stilte 

neer. In de baai liggen nog 2 schepen voor anker waarvan 1 een Amerikaans schip die we in Gijon ook al 

gezien hebben. 

‘s Middags rond 5 uur komt het rubberbootje van het Amerikaanse schip naar ons toe, ze willen 

kennismaken want zij hebben ons al in 2 havens gezien en vragen zich af waar we heen gaan etc. Na een 

genoeglijk uurtje praten, worden kaartjes uitgewisseld en de afspraak gemaakt dat we elkaar de 

volgende dag nog even zien voordat de RobinLeigh vertrekt. 

Na vertrek van het rubbertje blijkt Charles zijn jas in de kuip vergeten te zijn, roepen heeft echter 

geen zin gezien de decibels van het buitenboordmotortje. Bij terugkomst uit de stad (22 uur) komen 

Robin en Charles nog even langszij om de jas op te halen en ons een vers stokbrood te geven voor de 

volgende ochtend, wat een service nietwaar? 

 

De volgende dag maken wij ons eigen “rubbertje” gereed, zodat we ook de wal op kunnen naar Viveiro 

het plaatsje wat vlakbij ligt. De eerste keer gaan we kort de wal op, het voelt nog wat onwennig om je 

rubberbootje aan een steiger achter te laten zonder dat er wat gebeurt. Na 2 uurtjes wandelen gaan 

we weer terug. Als we de volgende dag weer gaan, zien we op de havenhoofden (het is laagwater) dat er 

heel veel mosselen groeien en die vragen om geplukt te worden. 

In 20 minuten hebben we een heel aardig maaltje geplukt (en dan alleen nog maar de schoonste) en 

gaan terug aan boord. 
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De mosselen worden van aangroei en baard ontdaan en na een paar uurtjes in 

schoonwater gezeten te h  hebben, worden ze in een bouillon gekookt en zet 

Riens een heerlijke maaltijd op tafel. Ik geniet van de onderweg gevangen en 

nu gebakken makreel. 

 

Als we ‘s avonds aan dek naar het vuurwerk kijken (assention) stoot Riens op een schommelend dek heel 

vervelend zijn kleine teen. Voet wordt dik en lopen doet pijn. Eerst maar even afwachten tot de 

volgende morgen om te zien hoe het dan gaat 

 

In de haven verder genieten 
Als we zaterdags wakker worden staat er in de navtex dat er slechter weer komt, Noord 5-6 soms 7. 

Aangezien de Ria open ligt naar de noordkant waar de deining dan binnenloopt, besluiten we de 

jachthaven van Viveiro binnen te gaan. Als we ankerop willen, doet de startmotor er 30 minuten over 

voor de motor start. Met de onzekerheid of de motor wil starten ja dan nee, willen we niet verder. Als 

we afgemeerd liggen in de kleine jachthaven, gaat Riens weer de startmotor uitbouwen. 

 

Bij het aanmelden bij de havenmeester leggen we het probleem uit. Hij zegt dat het geen enkel 

probleem is, er is een hele goede Volvo Penta 

dealer in het dorp. Hij zal bellen zodat die 

maandagmorgen gelijk bij ons kan komen. Wij 

helemaal opgelucht uiteraard. 

 

Als op maandagmorgen 11 uur de monteur in het 

gezelschap van de havenmeester komt, neemt hij 

de startmotor mee na uitleg van Riens over het 

probleem. ’s Avonds om 20.30 uur wordt de 

startmotor weer gebracht en hij zou klaar zijn. 

Riens begrijpt dat er een nieuwe startspoel in zit 

(oude was gecorrodeerd) en er zit een extra 

elektrisch kabeltje op. 

 

Naast ons in de jachthaven ligt weer een Amerikaans schip de Option die ons uitnodigt voor een 

drankje als ze horen dat we nog blijven liggen i.v.m. de problemen rond de startmotor. De volgende 

morgen wordt gelijk de startmotor weer ingebouwd en vol verwachting (en met enige reserves) wordt 

de contactsleutel omgedraaid … zowaar, ineen keer loopt de motor, zo snel en goed heeft ze nog nooit 

gestart, vreugde alom! 

 

We zouden weg kunnen, maar na zoveel gesleutel 

willen we nog een dagje rust. Dat is ook goed 

voor de voet van Riens die aardig dik is en bij 

lopen pijn doet, maar alle tenen kunnen bewogen 

worden, waaruit blijkt dat er volgens Riens zelf 

niets gebroken is. Oké, effe rust dus! 

 

Met een voet hoog, kun je nog steeds vissen en 

als het tot resultaat leidt dat er een dorade 

gevangen wordt (in de haven) dan mag daar mee 

doorgegaan worden. De gebakken dorade eten we 

de volgende dag als borrelhapje en smaakt 
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uitstekend. Op meerder schepen wordt gevist en ook wat gevangen. 

Op dat moment liggen er 3 Nederlandse schepen in de haven, waarvan wij er al twee eerder in Gijon 

gezien en gesproken hebben. Dan is het erg leuk om ze hier weer tegen te komen. Ook een Duits schip 

wat in Gijon lag komt binnen varen en voelt zich gelijk thuis met al die bekende schepen. 

Nu we weg zouden kunnen, houdt het weer ons nog een dagje in Viveiro, want rond Kaap Finistaire 

wordt een SW 7 verwacht met windvlagen 

 

Brokken buur 
Op deze dag met veel wind komen er twee schepen de haven binnen varen waarvan 1 Spanjaard die 

koers zet naar de vrije plek naast ons. Ik sta toevallig op de steiger te praten en zie hem op 

aanvaringskoers aankomen, met 3 man proberen we er iets tegen te doen maar het mislukt. 

Met de metalen stootrand (waaruit schroeven steken) en het anker raakt hij ons ongeveer midscheeps 

waar een flinke kras en een stuk uit de bovenrand het gevolg van is. 

 

Het blijkt dat de Spanjaard geen willen en slechts 1 voorlijn klaar heeft liggen om af te meren, we zijn 

stom verbaasd. 

Niemand aan boord van het Spaanse schip (3 man sterk) doet een poging een lijn vast te leggen. De ene 

voorlijn waar ik bij kan beleg ik op de kant en een Duitse vrouw houdt het schip tegen als 

die op de kant dreigt te lopen. Als niemand aan boord haar een lijn aangeeft staakt ze 

haar poging omdat het te zwaar wordt en het schip stoot voor tegen de steiger aan. 

We laten de bemanning maar even met rust. Riens spreekt de medewatersporter wel 

aan op de gemaakte krassen, maar wil niet te veel ophef maken. (voorkomen dat je je om 

een schade van 50 € opwindt voor 5000€). 

Uiteindelijk geeft de Spaanse schipper ons zijn eigen- en de verzekeringsgegevens met de belofte dat 

we binnenkort gebeld zullen worden voor het afwikkelen van de schade. Onder het genot van een 

glaasje wijn besluiten we verder zowel in Sinterklaas als onze medewatersporter te geloven 

 

We blijven nog een dagje langer in het gezellige Viveiro en maken van de gelegenheid gebruik om naar 

een bezienswaardigheid te fietsen die we aan de andere kant van de ankerbaai tegen de heuvel aan 

hebben zien liggen. (voor Riens gaat fietsen beter dan lopen). Na twee killing hills, die door mij deels 

worden gelopen, komen we aan bij een oude mineralenlaadplaats voor schepen. 

 

Via plaquettes wordt de situatie geschetst zoals het er in 1899 uitgezien moet hebben. Vanaf een 

steile helling wordt op vernuftige wijze 

gebruik gemaakt van de zwaartekracht 

en van kabelbanen om de mineralen te 

transporteren vanaf de ongeveer 150 

meter hoge heuvel naar het schip in de 

baai. 

In 2002 zijn de oude restanten van de 

laadplaats van begroeiing vrijgemaakt en 

om een indruk te geven hoe het moet zijn 

geweest, zijn deels nieuwe onderdelen op 

de oude resten gezet. Het is erg 

indrukwekkend als je ziet wat men 100 

jaar geleden voor elkaar kreeg. 
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Meer mist en minder wind 
Op zondagmorgen om 6 uur vertrekken we samen met onze Engelse buren, een catamaran uit het nog 

donkere en stille Viveiro. De wind is in de Ria nog pal tegen en zodra we buiten zijn draait de wind (2 

Bft) met ons mee en blijft tegen. Met het grootzeil op en de motor bij tuffen we richting La Coruña in 

de hoop dat het wel wat gaat waaien want 65 mijl alleen op de motor hebben we eigenlijk geen zin in, we 

willen zeilen! 

Na 3 uur komt de wind wat ruimer in en neemt in kracht toe en de genua gaat bij en eindelijk de motor 

af. Wat een rust. Echter, die rust is van korte duur als na 2 uur het ineens vanuit een zonnige heldere 

lucht, potdicht van de mist gaat zitten. 

De wind blijft 4 Bft, zeilen kunnen we dus wel. De radar gaat stand-by en elke 10 minuten gaan we even 

kijken of de weg voor ons, vrij is. Pas als na 3,5 uur de mist wat optrekt s de wind ook op juist als we in 

de aanloop naar de Ria de Ares (waar ook La Coruña aan ligt) zitten. Gelukkig kunnen we weer wat zien 

en op de motor gaan we op weg naar Sada. 

Dat is een jachthaven vlak bij la Coruña maar met meer faciliteiten. 

 

We willen hier nl een weekje blijven. Naar Sada kunnen we onze post uit Nederland laten opsturen, 

opzoek naar een computerzaak voor een nieuwe adapter en we zullen hier wat horen van de verzekering 

van onze Spaanse brokkenpiloot. 

 

Een onverwachte meevaller 
Nadat we ‘s maandags niet door onze onfortuinlijke Spaanse schipper of zijn verzekering zijn benaderd 

begint bij ons toch ook het geloof in de Sint wat af te nemen. Tot we dinsdag rond 

10 uur gebeld worden door een vriendelijke dame van de verzekeringsmaatschappij 

die wilde weten waar we nu lagen. 

Ze wil een inspecteur langs sturen. Dat was snel geregeld en een uur later wordt ons 

Zwaluwtje bedolven onder de loftuitingen van de verzekering Surveyor. Als blijkt 

dat we de schade hier in Spanje (Sada) hersteld willen hebben is er geen vuiltje aan 

de lucht en trommelt hij een lokale polyestergoeroe op en stemt af dat een en ander in de loop van 

deze week hersteld moet worden waarbij de rekening direct naar de verzekering gaat. 

 

Vooruitlopend op de goede afloop besluiten we dan toch ook maar weer eens onze schoen 

te gaan zetten zo rond 5 december want als dit in de verzekeringswereld mogelijk is dan 

ga je toch ook weer bijna in de goedheiligman geloven. 
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