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Portimão marina Kust in de Algarve Logo Portugal Kiten Portimão 

 
Reisverslag 5-de Algarve 2003 

Algarve, Portimão 
We hebben jullie verlaten na onze aankomst in Portimão, tijdens ons aankomstdrankje in de kuip met 

Ingrid en Han die ons kwamen verwelkomen. Inmiddels zijn de kerstdagen voorbij en ronden we het 

jaar 2003 af met het 5de reisverslag. Dit laatste reisverslag, neemt jullie niet zoals gewoonlijk mee 

langs diverse plaatsen in landen binnen Europa. Maar laat 

jullie meegenieten met onze ontdekkingen en ontmoetingen in 

de Algarve vanaf eind oktober tot heden. Portimão blijft 

onze ligplaats tot na Nieuwjaar en we zullen jullie vroegtijdig 

berichten als we weer gaan verkassen 

 

Herfst 
Het is ook in de Algarve eind oktober geworden. De kalender 

geeft aan dat het herfst is. Het heeft de afgelopen dagen af 

en toe stevig geregend en flink gewaaid maar de 

meteorologische rust isweergekeerd. Als we afvinken hoe 

herfstig het nu verder is, dan zien we het al vroeg donker worden (17.30 uur) en 's ochtends vroeg 

moet het elektrische kacheltje even aan om het weer 20°C te krijgen in de kajuit. Maar als we 's 

avonds buiten in de kuip nog in korte broek zitten te eten en de krekeltjes onder de zacht ruisende 

palmen horen tjirpen dan blijkt het woord herfst ineens een onweerstaanbaar gegniffel op te roepen. 

 

Herfstvakantie (?) 
Een vraag die we nog steeds niet hebben kunnen beantwoorden is of we de winter nu blijven doorzeilen 

of ergens gaan hibernaten. Voorlopig houden we even herfstvakantie om de Algarve wat beter te leren 

kennen. Ook even afwachten wat het weer doet en op ons gemak een aantal klussen aan boord uit te 

voeren. Op zich zijn het allemaal geen ingrijpende jobs maar de lijst met neuzel items "waar we een 

keer naar moeten kijken" heeft inmiddels zo'n omvang aangenomen dat we er rustig een aantal weken 

mee aan de slag kunnen. Het grote voordeel is dat je dan weer tegen iedereen kan zeggen dat het toch 

wel een hardwerkend leven is op zo'n zeilbootje en 

dat je tijdens happy-hour het gevoel krijgt dat je de 

versnapering ook echt hebt verdiend. 

 

Portimão 
We liggen tijdens onze herfstvakantie in de 

jachthaven van Portimão, onderdeel van een snel uit 

de grond gestampte toeristenval die voornamelijk 

bestaat uit hotels, restaurants, appartementen en 

souvenirwinkeltjes. Het toeristisch rampgebied ligt 

op een rotspartij evenwijdig langs de kust en kijkt 

uit over een breed strand, Praya da Rocha. 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/portugal-vasteland.pdf
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Iets verder naar het oosten wordt het strand onderbroken door de monding van de Rio Arade. Op zich 

geen slechte plek als je tussen samengeknepen oogwimpers doorkijkt en de hotels wegdenkt. 

De jachthaven ligt een halve mijl stroomopwaarts aan de westelijke oever van de rivier, onder de muren 

van een oud fort. Nog en mijl verder stroomopwaarts ligt het oorspronkelijke vissersstadje Portimão.  

Hoewel het gebied buiten het centrum ook zeer 

modern is heeft de kern van het plaatsje nog een 

heerlijke landelijke uitstraling. 

 

Het beeld van het centrum wordt bepaald door vele 

smalle straatjes en kleine pleintjes. Aan de 

oostelijke kant van de rivier tegenover Portimão ligt 

Ferragudo, een kleiner en minder modern 

vissersdorpje waar we op onze eerste avond in een 

restaurantje aan het water, gegrilde sardines (de 

plaatselijke lekkernij) hebben gegeten. 

 

Door en door verwend 
Tegen het centrum aan, hebben we de overdekte 

markt gevonden. We verbazen ons over de samenstelling, want op straatniveau vind je 30 groente- en 

fruitstalletjes, op een overloop naar de eerste verdieping zitten circa 15 slagers op een rijtje en 

daarboven zit de vishal met ongeveer 40 visstalletjes. Toch schijnt iedereen zo zijn eigen klanten te 

hebben en van zijn of haar handel af te komen. Alles op de markt is supervers en een waar lustoord 

voor diegene die graag zelf een potje op het vuur zetten. We zullen niet uitweiden over de malse 

kippen (te groot om in een keer samen te verorberen à 

€3,00), de verse sardines die onze rookoven leerden 

kennen en de grote moten verse tonijn die aan boord 

gesleept zijn. Want dan zitten we al schrijvend op de 

laptop te kwijlen. 

 

We zijn hier niet alleen op het culinaire gebied 

verwend. Door het samenvallen van de vakantie van 

Ingrid en Han in Carvoeiro en onze aankomst in 

Porti

mão, 

maakt

en we 

kennis met de mooiste plekjes uit de omgeving. 

Picknicken bij de bronnen van Monchique hoog in de 

bergen was daar een van. Daarnaast leerden we ook een 

aantal Nederlanders kennen die hier langere tijd of 

zeer geregeld bivakkeren. 

 

De eerste twee weken leken daarmee wel een lange 

aaneenschakeling van rondtoeren per auto door de 

omgeving, gezellig uit eten met 4, 6 of 8 mensen en een 

kennismaking met de meest schilderachtige plekjes langs de kust en het binnenland. 
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Metamorfose van vissershuisjes en dino's onder handbereik 
Op een van die zeldzame plekjes in Benagil, hebben 

Hans en Ati kans gezien om 4 oude vissershuisjes, 

op een rotsrand boven het strand, om te toveren tot 

een schitterend buitenverblijf. Een plek waar je 

helemaal tot jezelf kan komen met een blik op 

oneindige verten en het gebulder van de branding op 

de achtergrond. 

 

We raakten nauwelijks uitgekeken en 

bewonderden het resultaat van de smaakvolle 

verbouwing in een land waar dit soort zaken niet 

zonder slag of stoot met overheid en aannemers 

geleverd kan worden. 

 

Een klauterpartij met Hans langs de rotsen brengt 

ons bij grote koepelgrotten in het zandsteen. 

 

Hoewel het rustig weer is, beukt de zee hier met 

harde slagen in de grotten. Je kunt je amper 

voorstellen hoe het hier moet zijn met zwaar weer, 

maar de uitgeholde koepels spreken voor zich. We 

worden ook opmerkzaam gemaakt op de 

samenstelling van de 

zandstenen rotsen. Op 

afstand zijn de 

verschillende lagen in het geelrode sediment duidelijk te herkennen. 

Dichterbij gekomen herken je in één van de sedimentlagen duidelijk 

een dikke laag fossiele schelpen. 

 

Zelfs zonder al te veel verbeelding 

zie je al snel stukjes van de meest 

onvoorstelbare pre-historiers voor 

je. Langs dit gedeelte van de kust zijn deze 

lagen overal goed herkenbaar en op onze lange strandwandelingen 

onder de rotsen langs, is het steeds weer fascinerend om te kijken 

of je buiten de reusachtige schelpen ook andere fossielen kan vinden. 

 

Zeezigeuners 

We liggen alweer acht weken in Portimão. De haven vult zich langzaam met zeilers van alle 

nationaliteiten die hier een deel of de hele winter willen doorbrengen of iets later in het jaar 

oversteken naar de Carieb. 
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Het is een zeer gemêleerd gezelschap in alle leeftijdscategorieën, vele verschillende financiële 

omstandigheden, uiteenlopende plannen voor de toekomst en levensfilosofieën. Ondanks de onderlinge 

verschillen overheerst de gemeenschappelijke liefde voor het 

zeilen, de zee en het leven daaromheen. 

 

De sfeer in de haven is ronduit gemoedelijk te noemen. 

Iedereen die je tegenkomt groet vriendelijk of maakt een kort 

praatje. Bij een aantal mensen die je leert kennen "klikt" het 

gelijk en ontstaan er gaandeweg leuke vriendschappen zonder 

dat je daarbij dagelijks bij elkaar over de vloer komt. 

Regelmatig vertrekken er weer mensen voor een volgend hopje 

langs de kust of een oversteek naar Madera of de Canarische 

eilanden. Op zo'n moment worden er nog even snel E-mail 

adressen uitgewisseld om een goede oversteek te kunnen melden en later nog eens bij te babbelen. 

 

 Spitten en graven in december
Tijdens de decembermaand zijn we ons serieus gaan voorbereiden op de tocht in de Middellandse zee. 

We hebben de pilots nu gekocht, de mappen met artikelen over reizen in de Middellandse Zee worden 

opgegraven en doorgespit op actuele (hoezo actueel '92??) informatie en de nieuwste Engelse- Duitse- 

en Nederlandse watersportbladen worden minutieus doorgeworsteld voor de echt laatste nieuwtjes 

(soort havens, ankerplekken, faciliteiten en prijzen) 

 

Alles wordt verwerkt in de pilots om op die manier onze uiteindelijke route te kunnen bepalen. Van 

belang is dat we niet in het hoogseizoen naar de Balearen gaan want als we (bij slecht weer) een 

nachtje in de Marina's zouden willen liggen kost dat een godsvermogen want het kan oplopen tot 160 € 

per nacht. We weten wel zeker dat we ankerexperts worden komend jaar! 

 

Aangezien het overdag toch redelijk zonnig is en tot 4 uur 's middags de zon schijnt (als het niet 

regent tenminste) zijn we ook begonnen met de boot van voor tot achter elke ruimte uit te pakken, 

schoonmaken, luchten en weer inruimen. We hebben gemerkt dat we aan dat soort activiteiten niet 

toekomen als we aan het trekken zijn. 

Daarnaast hebben we al veel kleine maar noodzakelijke klussen van de lijst afgewerkt. Met hulp van 

Ingrid en Han en Hans in Nederland, zijn we ook alweer voorzien van een nieuwe tweede wegneembare 

voorstag. Deze nieuwe was nodig omdat de oude stag spontaan (na 15 jaar!) naar beneden kwam tijdens 

het zeilen in de storm bij Cascais. 

De hulp van een goed en deskundig "Nederlands walteam" is samen met de e-mail heel erg fijn, zeker 

als je ergens bent waar je niet de juiste spullen kunt krijgen of 3 x de Nederlandse prijs moet betalen. 

Als Hans van het walteam dan ook nog de stag in komt vliegen en in de jachthaven aan boord komt 

afleveren, dan is dat wel heel erg luxe hoor! Jongens nogmaals heel 

erg bedankt voor die service. De stag past perfect. 

 

Het voorbereiden van onze reis naar de Middellandse zee en het 

klussen aan de boot wisselen we af met lange wandelingen, 

fietstochtjes in de omgeving en er op uit met de trein naar 

bijvoorbeeld Lagos. Naar het station moeten we eerst 40 minuten 

lopen, waarna je in 20 minuten met de trein in Lagos bent. 

 

Het treintje is nog een stukje nostalgie, een diesel locomotief trekt 

twee wagonnetjes achter zich aan en toetert bij elke spoorwegovergang of aangrenzend erf. 
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(en dat waren er veel). 

In de oude wagons hebben de kunstleren banken hun zachte glans nog lang niet verloren. Een zeer 

nostalgisch gevoel overvalt je wanneer je je plotseling het ontbreken van graffiti in de coupe's 

realiseert en ziet dat er 

nog in geen van de 

banken een 

voetbalsupporters mes 

gezet is. Als we dan ook 

nog vertellen dat een 

retourtje Portimão / 

Lagos 2 € kost en dat 

de trein gewoon volgens 

de dienstregeling rijdt worden we bang voor fantast uitgemaakt te worden. 

 

PR-activiteiten Marina en een feestje 
Aangezien de kerstdagen en oud en nieuw zich zeer binnenkort aandienen, hebben een aantal live-a-

aboards het op zich genomen om een feestje te organiseren in samenwerking met personeel van de 

Marina Portimão. De party wordt op 11 december gehouden als een mooi midden tussen het 

"thanksgiving" feest en de kerstdagen. 

Toch noemen we het onze Kerstparty, compleet met een heleboel kalkoen, door elke boot 2 

eigengemaakte (traditionele) gerechten, kerstpresentjes, quiz en muziek. Het feest is boven het 

restaurant van de Marina in een mooi aangeklede grote ruimte. Op 11 december, blijken er meer dan 

100 mensen deel te nemen, en bij de ingang van de zaal staat een taart met landsvlaggen van alle 

aanwezige nationaliteiten, dat zijn er ongeveer 11! 

Het wordt een geweldige avond, nadat we het verplichte PR-praatje van de Marina manager (met enige 

tegenzin) aangehoord hebben. In de grote zaal boven het restaurant, uitkijkend uit over de Marina en 

de Rio Arade, wordt het diner gevolgd door het after diner dansen en het gezellige feest moet rond 1 

uur worden beëindigd aangezien de zaal voor de volgende dag weer klaargemaakt moet worden. 

We wandelen onder een heldere hemel met veel sterren en een net niet meer volle maan, nog 

nagenietend terug naar ons bootje. 

 

Onverwachte strandparty 
Tijdens de party met de live-aboards maken we ook kennis met Erika en Heinz van de "Seewolf" een 

Duits echtpaar (eind 60) dat op een Staverse Kotter (ST13) hier in de Algarve is aangekomen. Ze 

blijken niet alleen en Nederlands schip te hebben, maar spreken ook heel goed Nederlands omdat ze 30 

jaar in Heeg gelegen hebben. 

We spreken tijdens de party af dat we de komende zaterdag bij hen aan boord en kopje thee komen 

drinken. Als we bij hen op bezoek zijn, horen we dat ze op "Heiligenabend" samen met nog een aantal 

mensen van hun steiger een strandparty hebben georganiseerd. Barbecueën op het strand aan de 

overkant van de rivier de Arade. Ze vragen of we ook zin hebben om mee te gaan. Uiteraard hebben we 

daar wel zin in. Op de 23ste december komt Erika bij ons langs om te vragen of we morgen het een en 

ander mee willen nemen naar het strand. Dan worden bij ons de ogen even erg groot, want wij hadden 

"Heiligenabend" gekoppeld aan Oudejaarsavond, stom maar waar! Een geval van taalbarrière zullen we 

maar zeggen. 

 

Dat is dus even erg schrikken dat het kerstavond blijkt te zijn, nu moeten we morgenochtend erg vroeg 

op en als een speer naar de winkel om vis ed. in te kopen. We vinden nog een paar forellen en een 

zalmforel om in aluminiumfolie te wikkelen. Nadat de inkopen voor de barbecue zijn gedaan, wordt ons 

rubberbootje opgeblazen, het motortje gemonteerd en even proefgevaren om te kijken of alles nog 
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naar behoren werkt. Ik krijg les van Riens in praktijk en theorie van het rubbertje varen (heb het nl 

nog niet eerder alleen gedaan) en ga na een half uurtje les er alleen op uit. 

 

Niet ver, alleen even de rivier op en terug de haven in. Na de proefvaart worden alle benodigdheden 

voor de strandbarbecue (vanaf 16 - 23 uur) in het 

bootje geladen, ook de warme kleren worden niet 

vergeten. Als de zon namelijk onder is, wordt het ook 

hier wat fris en zeker aan het water. Als we net naar 

de overkant willen varen, komt Erika langs of ze met 

ons mee kan want de anderen hebben weinig plaats 

meer in de rubbertjes. Ons bootje is ook al afgeladen 

en we varen twee keer heen en weer om alles over te 

krijgen. 

 

Als uiteindelijk 

alles en iedereen 

om 16.30 uur aan 

de overkant is, zijn we met 8 personen (4 stellen en 3 

Nationaliteiten, Duits, Zwitsers en Nederlands) en heeeeeeeeeeeel 

veel eten en drinken, in de laatste zonnestralen op een verder 

volkomen leeg strand. 

 

De barbecues worden eerst aangestoken en tijdens het 

doorwarmen wordt een fles champagne geopend en toasten we met 

z'n allen op een prettige en ongewone Kerst. Dit is voor iedereen 

een heel andere Kerstavond dan voorheen. Niet thuis bij de warme 

haard maar op het strand in een lekker temperatuurtje, geweldig! 

We hebben een heel gezellige avond en als de barbecue uiteindelijk 

dooft, wordt er in een grote kuil in het zand hout gestort en zitten 

we gezamenlijk heerlijk rond het open vuur. Zeilervaringen worden 

afgewisseld, met anekdotes en toekomstverhalen 

worden verteld, we genieten volop. 

 

Als uiteindelijk alle hout op is en we van voren 

lichtelijk geroosterd zijn en ons achterkantje koud 

begint te worden, verzamelen we met de olielamp in 

de hand weer alle spullen. We laten het strand net zo 

schoon achter als we het gevonden hebben. De boten 

worden geladen, Riens en ik nemen Erika (voorin met 

de olielamp in de hand) weer met ons mee en de 3 

dinghies gaan in linie over de Arade terug naar de 

jachthaven. 

 

Kerst op de Zeezwaluw 
Met de kerstdagen zijn we gezellig met ons beiden en genieten van onze eigen bereide Kerstmaaltijd. 

We vinden het leuk om dat dit jaar op deze wijze te doen en hebben daarvoor zelfs ons Wedgwood 

servies opgezocht, uitgepakt en opgepoetst zodat we een schitterend gedekte tafel hebben tijdens ons 

kerstdiner. We hebben alleen vergeten van deze mooi gedekte tafel een fotootje te maken. 

Het Kerstontbijt hebben we heel ongebruikelijk in de kuip in het zonnetje kunnen eten. We laten jullie 

even mee-eten met ons onderstaande Kerstdiner. 
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Zie de menukaart hieronder 

 

Weer of geen weer in December 

Het weer is hier gelukkig de laatste dagen heel erg mooi, 

veel zon, weinig wind en gelukkig geen regen meer zodat de 

al opgeborgen korte broeken weer te voorschijn zijn 

gehaald. 

 

Op onze strandwandelingen van vlak voor de Kerst zien we 

dus geen dik ingepakte mensen lopen (zoals dat 

in Nederland het geval is rond de 

Kerst) maar luchtig geklede 

en watersport minnende 

stoere mannen die met een 

Kite (vlieger) op een 

surfboard in de 

haveningang aan het 

stoeien zijn. 

 

 

Kortom, voor ons hele onwerkelijke strandbeelden in december! 

 

Vanuit Portimão wensen we jullie alle goeds voor 2004! 


