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Cabo Sao Vinciente Foa Logo Portugal 

 

Met een soepele pols snijdt Riens op 31 Maart de volgende 50 jaar aan. Een verrukkelijke (uit 

Nederland geïmporteerde) Abraham wordt daarbij het lijdend voorwerp. Terwijl 

Abraham's voeten met ons kopje thee worden weggespoeld, realiseren we ons 

al keuvelend dat we al bijna 6 maanden in Portimão bivakkeren. Daarbij 

bedenken we ons ook dat het lang geleden is dat jullie via de mail van onze 

belevenissen hebben kunnen meegenieten. Het was nl net voor de 

jaarwisseling dat het laatste verslag samen met de beste wensen voor het 

nieuwe jaar via de e-mail bij jullie binnen rolde. 

Daarna blijft het wat lang stil vanuit Portugal……… Dit komt niet omdat het 

niet goed met ons gaat, maar omdat we het heel erg druk (gehad) hebben.  

 

Ja, ja het woord " druk" komt nog steeds in ons soort leven voor! Nu we beiden een leeftijd bereikt 

hebben waarop je over een hoop wijsheid beschikt, komen we al snel tot de conclusie dat we paal en 

perk moeten stellen aan al die drukte van de afgelopen maanden. We hakken de knoop snel door en 

besluiten om zo rond de 15de april 2004 uit Portimão te vertrekken. We laten jullie in het 1ste 

verslag van 2004 meezwoegen aan het drukke- en harde leven als live-a-board gedurende een 

overwintering aan Portugals wonderschone zuidkust de Algarve. 

 

Crawlende jaarwisseling 
Geen appelflappen en oliebollen bij onze 

jaarwisseling, maar een boat crawl*. Een 

beregezellige avond met 6 boot bemanningen die 

zo razendsnel omvloog, dat we ons nog moesten 

haasten om 23.30 met alle crawlers naar het 

strand Praia da Rocha te wandelen. (Hier begon 

het haasten dus al). 

Om 00.00 uur hebben we elkaar voor het komende 

jaar "Good luck and fair winds" gewenst en 

vervolgens onder het genot van de meegebrachte 

champagne het spectaculaire vuurwerk bewonderd. 

Na afloop van het vuurwerk zijn we bij Carry's bar naar binnen gezeild. Hier verzamelden zich de 

diverse groepjes uit de jachthaven. Na een uurtje gezellig bijpraten met iedereen, hebben we moe 

maar voldaan om 2 uur op steiger G box nr. 22 afgemeerd. 

 
* een boatcrawl kan je vergelijken met een kroegentocht, maar dan strak geregisseerd vanaf start (19.30) tot 

finish (23.30). Het aantal boten waar je langs gaat is van te voren bekend, de totaal beschikbare tijd ook, zodat 

de te besteden tijd per boot uit te rekenen valt. 1 persoon heeft de opdracht om de tijd strak in de gaten te 

houden en geeft het sein als er verder "gecrawld" moet worden. De andere spelregels; iedereen neemt zijn eigen 

drank mee, maar elk te bezoeken schip heeft lekkere hapjes klaar staan. Als voertaal wordt er democratisch voor 

Engels gekozen aangezien de Engelstaligen de meerderheid vormen (en bovendien geen andere taal machtig 

waren). Het wordt een enorm gezellig evenement en iedereen krijgt de gelegenheid om even op een ander schip 

rond te neuzen. 
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Als we op nieuwjaarsdag zijn uitgeslapen en in de kuip zitten met ons kopje thee, worden we 

uitgenodigd op de Amerikaanse Chitaqua, waar "openboot" wordt gegeven. We laten ons overhalen 

om te gaan en beleven een genoeglijke nieuwjaarsdag met de vele live-a-boards in de Marina. (er 

waren op een gegeven moment 35 man aan boord op deze 12 meter zeilboot) 

 

Einde feesten en weer werken geblazen 
Na alle gezellige feesten is het weer even wennen om de knop om te zetten naar "back to normal 

again". Toch was dat, wat moest gebeuren. 

De to-do lijst bevat namelijk nogal wat klusjes die de aandacht vragen. Om te beginnen wordt er een 

nieuw stofzuigertje gekocht ter vervanging van de oude die het op oudejaarsdag voor gezien hield. 

Dat wordt zoeken geblazen omdat de grote van het ding bepaald wordt door de opbergplaats (in een 

la), maar het is gelukt. Met de nieuwe stofzuiger kunnen de oude 

geknipte haren van Riens weer opgeruimd worden,. 

 

Daarna is de dinghy- (ons rubbertje) aan de 

beurt. In de bodem van de dinghy zit een 

minuscuul gaatje, dat we moeten traceren om 

niet continu natte voeten te willen hebben als we 

gaan ankeren en de wal op willen. Ook het houten 

schot waar de buitenboord motor op zit bevestigd, heeft wat 

schuur-, plamuur- en verf aandacht nodig, maar na 1 weekje ziet ons rubbertje er weer fantastisch 

uit. Nu nog een naam verzinnen voor het eigenwijze grijze ding en ze is weer gebruiksklaar.  

 

Intussen heeft Riens via de Wilcox website in de USA nieuwe onderdelen 

voor ons 20 jaar oude toilet kunnen bestellen. Omdat de levering 

waarschijnlijk wat langer zal duren besluiten we om van de 

gelegenheid gebruik te maken om de vuilwatertank in te bouwen. 

Alle onderdelen voor deze klus zijn vorige winter al in Nederland 

ingekocht en wachten op installatie. Geen gezoek naar de juiste 

winkels dus, maar mouwen oprollen 

en aan de gang. Voor het inbouwen moet er 

uiteraard eerst van alles gedemonteerd worden, toiletpot en alle 

aangesloten slangen en zelfs een kastje in de toiletruimte wordt 

opgeofferd, om de vuilwatertank (zwartwatertank) in te kunnen 

bouwen. 

 

Vervolgens worden alle bronzen onderdelen losgekoppeld en 

schoongemaakt evenals alle te hergebruiken onderdelen (rubbers, 

pakkingen ed.) van het toilet (een echte bruine stinkklus!) Volgens 

de door Riens gemaakte werktekening, worden de nieuwe stugge en 

dus zeer onwillige slangen op driewegkranen, afsluiters, geurfilter 

en de tank geplaatst. Het hele kunstwerk wordt vervolgens in 

stukjes en beetjes in de meest onmogelijke hoekjes achter deurtjes 

en schotten gemonteerd tot een perfect werkend systeem. 

 

Het leveren van de bestelde toiletonderdelen uit de USA verloopt echter wat moeizaam. Na 4 

weken krijgen we bericht dat het pakket in Porto (400 km N van Portimão) is aangekomen en gehaald 

kan worden. Na wat heen en weer gebel (met behulp van Marina personeel) wordt het pakket 2 

dagen later in de Marina afgeleverd en kunnen we het pakketje meenemen na betaling van; 45% 

invoerrechten, € 20,- verzendkosten en €7,50 portokosten. 
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Aan boord blijkt er ook nog eens 1 verkeerd onderdeel in het pakket te zitten en het speciale 

vet/smering ontbreekt. We zijn hier niet echt gelukkig mee! Vervolgens wordt er weer heen en weer 

gemaild om toch de juiste spullen te krijgen zonder dat we nog iets gaan betalen. We hebben er niet 

echt een goed gevoel over, maar 6 weken later krijgen we het lang verwachte pakketje onder 

vermelding van "gift" met de juiste onderdelen en zonder kosten. 

Het toilet kan eindelijk weer op zijn plaats in elkaar worden gezet. Alle gedemonteerde schotjes 

worden herplaatst en geverfd zodat we begin maart een keurig werkend toiletje hebben. Gelukkig 

hebben we tijdens de voorgaande exercitie gebruik kunnen maken van ons andere toilet, anders 

zaten we toch met bolle wangen. 

 

Aan dek worden wat kleinere neuzeldingetjes gedaan zoals het smeren van de lieren en blokken. Met 

de kitspuit wordt het een en ander na 20 jaar 

opnieuw afgekit, de mastvoet wordt geverfd en 

het polyester wordt schoongemaakt en in de 

was gezet. De GPS, Radar, elektrische 

stuurautomaat en windmeter worden elektrisch 

met elkaar verbonden en kunnen nu met elkaar 

"praten". De elektrische stuurautomaat kan nu 

ook op de wind sturen en dat is wel handig bij 

het hijsen en bergen van de zeilen etc. De 

motor krijgt een grote onderhoudsbeurt (olie 

verversen en wat filters vervangen) na de lange 

winter en is nu gereed voor een "proef zeildag". 

Na een middagje varen blijkt alles naar behoren 

te functioneren en begin maart zijn we dan ook twee heel tevreden mensen die hard hebben 

gewerkt. Laat de zomer maar komen!  

 

Ontspanning en Algarve verkenning 
Het harde werken heeft voornamelijk in januari en februari plaats gevonden, maar wordt vaak 

afgewisseld met leuke activiteiten. Eind januari leren we Niek kennen die ook een zeilboot in de 

Marina heeft liggen. Niek is geen live-a-board maar woont in de Algarve. Via hem horen we dat Julie 

(een Engelse dame die in de Algarve woont) 1 x per twee weken een natuurwandeling leidt langs 

bijzonder mooie plaatsen in de Algarve. 

 

Niek merkt dat we geïnteresseerd zijn in deze 

tochten en nodigt ons uit om de eerst volgende 

tocht in de buurt van Loulé mee te gaan, hij zal 

ons dan met de auto ophalen. Als het op de 

bewuste dag regent, hebben we bange 

vermoedens dat de tocht waar we ons zo op 

hebben verheugd, misschien afgelast zal worden. 

Als Niek ons belt blijkt dat de tocht gewoon 

doorgaat en hij ons komt ophalen. 

 

Met wandelschoenen, regenkleding, paraplu en 

heel veel zin, zijn we om 1 uur paraat op de afgesproken plek in de Marina. 
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De wandelingen starten altijd om 2 uur op de zaterdagmiddag. Gedurende de 2 uur durende tocht 

(flink doorstappen zonder pauze) word je via smalle wandelpaden (soms alleen voor klipgeiten 

geschikt) door een schitterend natuurgebied geleid. 

Je komt bijna geen mens tegen tot je uiteindelijk 

weer gearriveerd bent op het startpunt. Het 

wandelgezelschap is zeer gemêleerd, niet alleen qua 

leeftijd, maar ook qua nationaliteit en wandel outfit. 

 

Vol verbazing (…. en met een beetje afgrijzen over 

wat ons te wachten zal staan) zien we op het 

verzamelpunt veel mensen met rugzakken en 

waterflesjes, bergschoenen en speciale 

wandelstokken komen. 

 

Stilletjes vragen we ons af of we dit als 

ongeoefende wandelaars wel aan kunnen? Niek stelt 

ons voor aan Grete, Niels en Alice. Grete (Weense) 

en Niels (Deen) is een ex-wereld om zeilers 

echtpaar. Zij hebben een aantal jaren geleden hun 

zeilboot verkocht en wonen sindsdien in Portugal. 

Alice blijkt in het verleden veel aan wedstrijdzeilen 

te hebben gedaan en is Duitse van geboorte. Onder 

elkaar spreken we Duits of Engels net zoals het 

uitkomt.  

 

Met heel veel plezier maken we de daaropvolgende maanden wandelingen langs schitterende routes 

door de Algarve. Het klikt goed met de trouwe mede-wandelaars. We zijn dan ook erg ingenomen 

met de uitnodigingen voor dinertjes die over het algemeen het land van herkomst (of lang verblijf) 

als thema hebben. 

 

Op deze manier 

maken we 

kennis met vele 

mooie villa's in 

de Algarve die 

van zeer uiteen 

lopend ontwerp 

zijn en een 

heerlijke 

ontspannende 

sfeer als 

gemeenschappelijke factor hebben. Onvermoeibaar en zonder enige aarzeling mogen we steeds met 

Niek meerijden naar de wandelplaatsen en de dinertjes. 

Met zijn 15 jaar ervaring in de Algarve zijn de autoritten naar de diverse plaatsen een waar 

genoegen waarbij we veel leren over de omgeving en de correcte uitspraak van de Portugese taal.  

 

Zelf van oost naar west op ontdekkingstocht 
Wandelend in de schitterende Algarve begint het te kriebelen om nog meer te willen zien van de 

omgeving. 
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We huren voor drie dagen een auto en crossen vanuit Portimão via de provinciale weg (N 125) in 3 

uur naar Vila Real de Santo Antonio aan de Guadiana rivier, de oostgrens van Portugal. We hadden 

ons veel van deze plaats en de omgeving voorgesteld maar het valt wat tegen. Het stadje is net zo 

gezellig en levendig als Staphorst op een regenachtige zondagmiddag. Via de recentelijk aangelegde 

snelweg zijn we in 1 uur weer terug in Portimão.  

 

Langs de N-125 oostwaarts, vinden we bij Villamoura, de in 1966 ontdekte ruines van een Romeinse 

villa. Deze ruines zijn te bezichtigen terwijl de archeologen nog bezig zijn met onderzoek op deze 

locatie. 

 

Het moet 

deels routine 

werk zijn. 

Want zodra 

we een 

slimme vraag 

stellen leeft 

de 

archeoloog 

duidelijk op en start een bijna niet meer te stuiten uitleg 

over de vindplaats van diverse sierraden. Heel bijzonder en 

zeker een bezoek waard. 

 

Iets verder naar het oosten bij Milreu zouden de ruïnes van 

een Romeinse stad te bezichtigen zijn. Helaas is dat 

gesloten op de dag dat wij daar zijn, het levert alleen een 

over het hek gemaakt fotootje op. 

 

Na de ene dag oostwaarts gereden te hebben, wordt de 

volgende dag zo ver mogelijk westwaarts gereden naar Cabo Sao Vincente het uiterste en meest 

ruige puntje van Portugal. 

Vanaf land met een windje van 6 Bft ziet het er indrukwekkender uit dan varend op de motor op een 

spiegelgladde zee. Bij de vuurtoren op de punt, zie je het zuidelijke stuk van de westkust- en het 

westelijke stuk van de zuidkust van Portugal.  

 

Vanuit de Marina van Portimão kun je de toppen van de hoogvlakte van Monchique zien en dat is ons 

doel van de laatste autodag. 
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Op weg naar de hoogvlakte stoppen we even bij een sinaasappelboer in Odelouca om ons kratje (15 

kg) te vullen met de heerlijkste navelsinaasappels. Je mag ze zelf van de bomen plukken en als we na 

10 minuten 

afrekenen, rekent 

de oude boer op 

een gewoon 

kartonnetje en 

een stompje 

potlood (niks 

rekenmachine) uit 

dat we hem het 

gigantische 

bedrag van €6,= 

schuldig zijn. 

En dat voor de heerlijkste navelsinaasappelen die we ooit gegeten hebben. 

 

De weg verder omhoog naar Foia, wordt 

geflankeerd door een gele haag van 

bloeiende mimosabomen, schitterend. 

Hoe hoger we komen hoe minder bomen 

er staan en het wordt ook steeds 

kouder vertelt ons de aanwezige 

autothermometer. Helemaal boven 

aangekomen bij Foia, staat er geen 

enkele boom meer, is het 7 graden en 

waai je uit je hemdje, maar het uitzicht 

is fenomenaal. 

 

Het is erg helder en we kunnen 

oostwaarts, Faro zien liggen en aan de 

westkust zien we Aljezur liggen. Dit 

uitzicht en de koude wind, zijn adembenemend. Vanuit de warme auto genieten we nog even met een 

kopje koffie van het uitzicht.  
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Socialiseren in de Marina 
Hoe overwinteren live-a-boards in de Marina vragen jullie je misschien af. Deze winter was 

uiteraard totaal anders dan het vorige jaar in Rotterdam. Vooral het klimaat is hier uitstekend, 

vorst en sneeuw kennen ze hier niet. 

Begin maart hebben we 2 x tijdens heftige regen een hagelbui gehad, de rest van de winter is het 

overdag niet beneden de 8 graden geweest en 's nachts niet beneden de 4 graden. Van "kenners" 

van het klimaat horen dat we dit jaar een erg milde en droge winter hebben gehad. Weer geboft 

zullen we maar zeggen. 

Aangezien hier veel live-a-boards zijn, is het sociale leven 

heel gezellig. Na de Kerst-BBQ op het strand en de 

Boatcrawl met oud- en nieuw regent het uitnodigingen voor 

dinertjes op de diverse schepen. 

Omdat we zelf ook graag en lekker koken, hebben we met 

enige regelmaat mensen van diverse nationaliteiten van 

onze 

kookkunst 

laten genieten. 

Bovendien kun 

je dan je 

Engelse- of Duitse taal wat ophalen. Als er behoefte 

ontstaat aan een conversatie zonder taal hindernissen, 

nodigden we mede Nederlanders uit. Wanneer je ziet 

welke heerlijkheden er tijdens de dinertjes zo her en 

der worden geserveerd, heb je echt niet het idee dat je 

op een schip zit, maar een zwerftocht langs twee of drie 

sterren restaurants maakt. Ons meegenomen Wedgewood komt bij deze evenementen prima van pas. 

 

Maart, vakantie maand… 
De maand Maart staat in het teken van ons naderende 

vertrek, het afscheid nemen van de eerste vertrekkende 

live-a-boards en de bezoekers uit Nederland. Bert en Joyce 

mailen dat ze begin maart een weekje naar Portimão komen 

om ons "wegwijs" te maken in C-map (elektronische kaarten). 

Als ze ons eind Februari de juiste data mailen, kunnen we in 

het hotel bij de Marina hun appartement reserveren, huren 

een auto voor ze en gaan hen (en de 

meegebrachte boodschapjes 

voor ons) daarmee op 11 maart 

van het vliegveld in Faro halen. 

 

Het is heerlijk elkaar weer te zien en we kletsen honderduit op de 

terugweg. Na hun installatie in het hotel gaan we gezellig uit eten. 

Tijdens de volgende 6 dagen wisselen uit-eten en zelf koken (wij en 

Bert en Joyce) aan boord van de Zeezwaluw elkaar af. We crossen samen veel 

met de auto door de Algarve om alle bijzondere plekjes te bezoeken. Ook het zelf sinaasappels 

plukken in Odelouca wordt niet vergeten. 

 

Op een mooie zonnige dag met weinig wind gaan we een zeiltochtje met de Zeezwaluw maken. 
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Dan blijkt dat onze motor wat amechtig is, ze hapt zo 

nu en dan wat lucht en draait onregelmatig. Niet al te 

snel maar zonder verdere problemen komen we weer in 

de Marina aan. Na de bestelling- en het monteren van 

een nieuw opvoerpompje loopt ze eind maart weer als 

een 

zonnetje. 

 

Als we 

Bert en 

Joyce op 

17 maart weer wegbrengen naar Faro komen we 

gevieren tot de conclusie dat we een heerlijke week 

hebben gehad die zeker voor herhaling vatbaar is. Het 

is wat stil in de auto op de terugweg naar Portimão. 

 

Op het moment dat Bert en Joyce hun vakantie data 

doorgaven, kregen we ook een mailtje van Han en Ingrid dat ze eind maart nog 10 dagen naar Jan en 

Carla in Carvoeiro komen. Het grappige is dat Han en Ingrid dan zowel bij onze aankomst als (bijna) 

bij ons vertrek uit Portimão aanwezig zijn. Ook Hans en Ati komen met hetzelfde vliegtuig als Han 

en Ingrid en dat betekent dat eind maart een hele delegatie uit Nederland aanwezig is. Jan en Carla 

waren een weekje daarvoor al met de auto aangekomen (en weer boodschappen voor ons meenamen), 

dat moet wel heeeeel erg leuk en gezellig worden. 

 

Ondertussen wordt er op de jachthaven nog vreselijk veel digitale informatie gekopieerd en 

uitgewisseld zodat we bijna 4-kante oogjes hebben van CD-tjes branden. Daar tussendoor zoeken 

we de papieren kaarten van de Middellandse Zee bijeen voor ons eerste traject. Ook voor deze 

papieren kaarten zijn weer liefhebbers en een aantal willen maar wat graag kopiëren. 

 

Abraham op de Zeezwaluw 
Net op tijd voor aankomst van alle Nederlanders en 

de verjaardag van Riens zijn we gereed (voor zover 

je gereed kunt zijn) met alle nautische 

voorbereidingen. Ingrid belt de 30ste dat de door 

mij bestelde Abraham veilig is aangekomen en we 

spreken af dat ze 's middags langs komen. Zonder 

dat 

Rien

s 

het 

mer

kt 

wordt de Abraham aanboord van de Zeezwaluw 

gesmokkeld. Op 31 maart vieren we de verjaardag 

van Riens met een borrel en hapjes vanaf 4 uur op 

de Zeezwaluw. 

  

Joyce & Bert 

Riens 50 jaar! 
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Dit keer zijn het allemaal Nederlanders. We zijn uiteindelijk met 11 man als we op de 

Marina bij de Italiaan een hapje gaan eten. Het wordt een erg gezellige 

avond met zoveel bekenden dat het al erg laat is als we terug 

wandelen naar de Zeezwaluw. Zijn meest gedenkwaardige 50ste 

verjaardag tot nu toe, vindt Riens. 

Met de Engelstalige club, houden we later in de week een 

gezamenlijk Tandori-etentje in Portimão. 

 

Dan volgt een wervelende week van 

lunches, brunches, BBQ's en uit eten in diverse 

samenstellingen georganiseerd door Hans & Ati, Jan & Carla 

en Ingrid & Han. 

Daarnaast gaan we 

nog met Han en 

Ingrid met het 

treintje (zie verslag 

december) van 

Portimão naar Lagos 

en hebben daar een gezellige middag voor we weer 

terugreizen met dit nostalgisch vervoermiddel. 

 

Zeezwaluw start at random 
Een zeiltochtje met z'n allen lukt deze keer niet. Het omdraaien van de startsleutel leidt namelijk 

niet altijd tot het direct starten van de motor. Tussen alle uitjes door, lukt het Riens om uit te 

vinden (doormeten) dat het ws aan het startrelais ligt. Er wordt een dag gepland voor het uitbouwen 

van de startmotor. 

Een van de contacten blijkt zwart geblakerd te zijn wat waarschijnlijk nog een erfenis is van het 

waterballet in Brest. Vervolgens wordt het startrelais (om 15 uur) meegenomen naar een bedrijf 

wat vlak bij de haven zit. Daar blijken ze snel en vakkundig advies te kunnen geven (contacten 

worden niet meer los verkocht) en bestellen een nieuw startrelais die Riens de volgende morgen om 

11 uur op kan halen. 

's Avonds om 18 uur is de startmotor weer ingebouwd, we draaien de startsleutel om en………… hij 

doet het in één keer! We kunnen het bijna niet geloven en proberen het nog twee keer, beide keren 

gaat het perfect. Nu maar hopen dat het voor lange tijd goed gaat want de startmotor uitbouwen 

(bijna op de kop in de bilge) doe je niet voor je plezier. 

 

Knippen, scheren en afscheid nemen……. 
De volgende dag maken we op de werf een afspraak om een dagje de kant op te gaan (ze zullen ons 

tijdens hoog water met behulp van een trailer met tractor uit het water trekken) voor het smeren 

van onze Maxprop schroef, afspuiten van het onderwaterschip en zo nodig wat anti-fouling plekjes 

bijwerken (ws de wind en waterlijn). Het plan is om daarna nog een dagje terug te gaan naar de 

Marina om afscheid te nemen van alle bekenden en voor het doen van de laatste boodschappen en 

vers water laden. 

 

Planning 2004 
Als alles verloopt volgens de nu gemaakte planning, zullen we op donderdag 15 april na een heerlijke 

6 maanden durende overwintering met enige weemoed voorgoed de lijnen losgooien in Portimão. 

 



 Portugal, overwintering 2003-2004 

 

© SY Zeezwaluw 2017 

 

10 

Hoe fijn het ook is, beiden hebben we weer ontzettend veel zin om verder te zeilen en nieuwe 

omgevingen te verkennen. 

 

Ons plan; 
We vertrekken in rustig tempo richting Middellandse 

Zee. De eerste 2 belangrijke stops zullen Cadiz en 

Gibraltar zijn. Na Gibraltar zullen we de zuid 

Spaanse kust in grote stappen passeren om vanaf 

Cabo de San Jose weer in dagtochtjes te gaan 

kusthoppen. Als we aan de Spaanse oostkust ter 

hoogte van de Balearen zijn, steken we over om op de 

Balearen wat weekjes rond te zeilen. Daarna wordt 

er overgestoken richting Noord-Italië om vervolgens 

kusthoppend naar het zuiden van Italië te gaan. 

Waar (en of) we zullen overwinteren weten we nu nog 

niet. Wat in aanmerking zou kunnen komen zijn Rome, Zuid Sardinië of Malta. Deze beslissing volgt 

in een later stadium en is afhankelijk van de snelheid waarmee we in/door de Middellandse Zee 

trekken. 

We houden jullie uiteraard weer regelmatig op de hoogte van onze belevenissen en we hopen dat ze 

dan minder doorspekt zullen zijn met zware arbeid.  

 

___/)___ 

! Middelandse Zee, here we come


