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We hebben de Atlantische Oceaan verlaten en zijn vrijdagavond 18 

juni om 20 uur ten anker gegaan bij La Linea, dat ligt in de baai van  

 

Gibraltar (nog net Spanje) waar “De Rots” hoog boven ons 

uittorent.Een heel indrukwekkend uitzicht en een gebied met veel 

historie. We zullen hier dan ook zeker een weekje blijven om rond 

te kijken. 

 

 

Vertrek en een wat late ontdekking 
Sinds ons vertrek op 17 april uit Portimão, dus nu alweer 2 maanden 

geleden, zijn we hemelsbreed nog niet ver opgeschoten. Ja, hoe zit het 

dan horen we jullie al vragen. Welnu, als je het zoals wij zo vreselijk druk 

hebt gehad (ahum) gedurende de overwintering in Portimão, kun je wel 

eens, iets heel belangrijks vergeten. 

Op de avond voor vertrek, bij het klaarleggen van alle papieren die we 

nodig hebben bij inklaring voor de douane en jachthavens, zien we dat de 

Zeebrief* voor de Zeezwaluw de 25ste april 2004 verloopt. Omdat het 

schip niet in Nederlandse wateren verblijft, wordt de duur van de 

geldigheid automatisch 6 manden verlengd. Het betekent echter wel, dat 

we er voor moeten zorgen dat de Zeebrief wordt verlengd. 

 
*Een zeebrief is een officieel document van de Nederlandse overheid 

dat aangeeft dat het schip je eigendom is en als Nederlands schip 

ingeschreven staat in het zeeschepen register. Een paspoort voor ons 

Zeezwaluwtje dus. 

 

Hulpvaardige consulaire dames 
En hoe krijg je een nieuwe als je in het buitenland bent, vroegen we ons af. Tijdens het doorspitten van 

het document blijkt er ruimte te zijn voor notities door ambassade- of consulaire medewerkers. 

Hieruit begrijpen we dat dit de mensen bij uitstek zijn om onze zeebrief te verlengen. 

 

Via het internet vinden we het telefoonnummer van de ambassade in Lissabon. Na telefonisch overleg 

met een uiterst vriendelijke dame op de ambassade in Lissabon, worden we doorverwezen naar het 

consulaat in Faro. De dame van de ambassade zal alvast voor ons, bij het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat (V&W) de noodzakelijke papieren aanvragen en naar het consulaat in Faro laten faxen. 

Vervolgens geeft ze ons alle telefoonnummers, afdelingen etc door waar zij contact mee heeft gehad 

in verband met de zeebrief. Als laatste geeft ze ons de naam van de contactpersoon in het consulaat in 

Faro door. We zijn helemaal overdonderd door deze goede en vriendelijke service. 

 

Vanuit Portimão is het 1 dagje varen (ongeveer 48 mijl) naar Olhão, dat 10 km ten oosten van Faro ligt. 

Vanuit Olhão is Faro goed met het openbaar vervoer (dezelfde nostalgische treinverbinding als in 

Portimão) te bereiken. 

Als we in Olhão afmeren worden we geholpen door Joop van de Razzle Dazzle die gedurende de winter 

ook in Portimão lag. Heel gezellig dus en uiteraard wordt er even bij gekletst. 

 

 

 



 Van Portimão via Spanje naar Gibraltar

 

© SY Zeezwaluw 2017 

 

2 

 

Lang gewacht en toch nog gekregen….  
Als we op 22 april uiteindelijk naar het Consulaat in Faro gaan, blijken de papieren inderdaad voor ons 

klaar te liggen. Na invulling van alle papieren, het kopiëren van de oude zeebrief en onze paspoorten, 

vertelt de Consulaire dame ons dat ze de volgende morgen de informatie naar de betreffende afdeling 

in Nederland zal faxen. 

We geven ons Nederlands en Portugees 

telefoonnummer door zodat ze ons kan bellen als de 

nieuwe Zeebrief op het consulaat aangekomen is. (we 

mochten in dit geval het consulaat als postadres 

gebruiken). Er wordt vermoed dat dit waarschijnlijk 1 

tot 2 weken zal duren. 

Na anderhalve week bellen we even naar het consulaat, 

maar er is nog niets aangekomen. Vervolgens nemen we 

telefonisch contact op met het Ministerie van V&W, 

waar ze ons vertellen dat de zeebrief de 29ste april, 

met “Priority” vanuit Rotterdam verstuurd is. 

Afwachten maar! Uiteindelijk is de zeebrief pas 19 mei in Faro gearriveerd. (er zat wel een heel 

vermoeide postduif op de stoep van het consulaat, toen we de 20ste de post kwamen halen) 

 

Te weinig wind voor het molentje 
Met het wachten op de nieuwe zeebrief hebben we 4 weken de gelegenheid gekregen om 

Faro, Olhão en omgeving te verkennen. Normaal is het niet leuk als je zolang moet 

wachten in dure marina’s. Echter in Olhão, liggend aan een mooie steiger op 5 minuten 

lopen van het dorp, was alles gratis en dat spreekt Jan Kaas wel aan. Ooit is men met 

de bouw van een marina begonnen, doch het afbouwen waren ze niet aan toe 

gekomen. Resultaat, een mooie drijvende steiger met verbinding naar de wal, maar 

geen elektriciteit of watertappunt op de steiger en evenmin een havenmeester om te 

collecteren. Na 1 week in Olhão, zonder elektrische walaansluiting, merken we dat de 

windgenerator ons stroomverbruik alleen kan bijhouden als er voldoende wind staat en 

het verbruik nu met het mooie weer niet bijhoudt. 

 

Via Pieter (ook een Nederlander) van de Satisfaction die achter ons ligt, vernemen we dat vlak bij de 

marina een bedrijf zit dat zonnepanelen verkoopt. Bij deze jonge startende ondernemer hebben we 

uiteindelijk een 100 Watt zonnepaneel (met toebehoren waar Riens een heel mooi kantelbaar frame van 

heeft gebouwd) gekocht. Na een week wachten wordt het paneel geleverd met 

dezelfde stekker als de windgenerator benut voor de dek-

doorvoer naar de spanningsregelaar. Als we nu voor anker liggen 

met te weinig wind voor de windgenerator, zetten we het 

paneel op het voordek en kunnen hem naar de zon richten 

zodat we de grootst mogelijke opbrengst hebben. We hebben 

het zonnepaneel al 2 weken in Olhão kunnen uitproberen en we 

zijn dolgelukkig met ons paneeltje die nu tussen de 4-6 amp/hr 

geeft en ons verbruik goed bij kan houden. Koude drankjes zijn in 

deze warme streken een eerste levensbehoefte! 

Als we onderweg zijn en zeilen, levert de sleepgenerator (de omgebouwde windgenerator) voldoende 

energie voor ons verbruik, dus nu zijn we erg flexibel in het opwekken van elektriciteit. Wind, zon of 

water, en bij gebrek aan alles kan altijd de motor nog aan. 
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Naast de ontdekking dat de windgenerator onvoldoende leverde, kwamen we er in Olhão achter dat 

onze accu’s niet meer zo goed waren als we dachten (Als je in een marina aan de walstroom 

ligt, merk je dat nl niet). In Gibraltar willen we nieuwe accu’s aanschaffen zodat we daarna 

weer optimaal kunnen laden met al onze speeltjes.  

 

Op ontdekkingsreis langs Portugese wadden 
In Olhão, wat een erg klein en vreselijk arm vissersdorpje is, valt naast een waar labyrint van kleine 

huisjes uitgegroeid tot kleine straatjes, weinig te beleven of te bezichtigen. Het dorpje ligt wel vlak 

bij een prachtig natuurreservaat wat we uiteraard bezocht hebben. We vonden daar een aantal 

bezienswaardigheden voor deze Portugese kust zoals naaldbomen, meerkoetjes en eidereenden die ons 

nu niet direct in extase brachten.  

Wat we echter wel ontzettend mooi vonden was een getijdenmolen die al vele eeuwen gebruik maakte 

van de 2,5m water die twee maal daags de achterliggende lagune in- en weer uit stroomde. 

 

Buitenzijde getijdemolen stortbakken voor graan wiel om te malen 

 

Het principe bleek al vanaf de achtste eeuw gebruikt te zijn en in de loop van de tijd verbeterd. 

Normaal zou je dan iets redelijk simpels zoals een watermolen verwachten. Tot onze (Riens zijn) 

verbazing vonden we in de molen echter de overblijfselen van mooi gevormde schoepenwielen van een 

heuse waterturbine. Deze vinding was een verbetering van eind 19de eeuw maar toch keken we met wat 

andere ogen naar deze eenvoudige getijdenmolen. 

 

Buiten een schitterend waddengebied met zeer goede uitleg (ook in het Engels) over de bijzondere 

plekjes troffen we hier ook een kennel aan voor de Portugese waterhonden. Een 

hondenras dat door de eeuwen heen werd gefokt/gebruikt als hulp bij het 

vissen met netten langs de stranden. Het bijzondere is dat de honden zelfs in 

het water een goede speurzin hebben en met zwemvliezen tussen hun tenen 

uitstekende zwemmers zijn. Later zijn we met Jan en Carla, die juist zo’n pup 

hebben gekregen, naar een demonstratie dag van de Portugese waterhonden club 

geweest, waar we staaltjes van hun kunnen hebben gezien. 

 

  Portugese waterhonden dresseur  
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Uitzicht in Olhão 
Het gebied waar we over uitkijken doet een beetje denken aan de wadden. Het is een grote lagune en 

heeft getijdenwerking met verschillen van 2,5 meter 

tussen hoog- en laagwater. In dit milieu leven erg veel 

soorten schaaldieren zoals de mossel, schelpjes en 

oesters. Veel inwoners van Olhão verdienen hun geld met 

het zoeken van schelpen op de droogvallende platen 

tijdens laagwater. Volgens ons is dit een erg zwaar leven 

want alles wordt met de hand gezocht en de mannen en 

vrouwen staan 6 uur lang gebukt hun werk te doen. 

Vervolgens zien we de schelpen voor circa 1,5 € / kg op 

de markt liggen, hier word je niet bukkend rijk van. 

 

Ook veel vogels foerageren er op de droogvallende 

platen bij laagwater. We zien er de witte reiger, ooievaars, eidereenden en 

grutto’s rondstappen. Bij hoogwater kijk je vanuit de kuip, zo de 

Atlantische Oceaan op, omdat alle platen ondergelopen zijn. Bij 

laagwater is het net of je in een brede sloot ligt, die ook nog erg 

stinkt vanwege het droogvallende zeewier en het bijna gezuiverde 

riool wat erin uitkomt. Maar je went overal aan ook aan luchtjes! 

Het dorpje zelf kent voor de bewoners niet zo geweldig veel 

sfeervolle punten. De boulevard en de steiger waar we aan liggen 

fungeren als promenade waar mensen heen gaan om te zien en gezien te 

worden, dus altijd wel wat vertier langs de boot. 

 

Auto uitstapje naar Spanje en oud Italië 
Vanuit Olhão zijn we met een gehuurde auto (met dank aan Carla en Jan) 3 dagen op stap geweest. We 

zijn naar Sevilla (Spanje) geweest en hebben 

de oude binnenstad in wel 2 uur bezocht. Meer 

tijd hadden we niet nadat we 1 uur nodig  

hadden om de auto kwijt te raken die daar 

vervolgens maar 2 uur mocht staan. In de twee 

uur hebben we een flinke wandeling (versnelde 

looppas met 

bepakking) 

gemaakt en 

veel gezien. 

 

Van de 

kathedraal 

word je wel 

even stil. 

Zo groot, imposant en weelderig voorzien met sculpturen. 

 

Verder gerend langs paleizen, mooie torens, rustieke pleintjes, 

steegjes, straatjes en even op adem gekomen bij de eenzame gitarist 

die het repertoire van Francis Goya opdroeg aan een ieder die daar 

wat kleingeld voor over had. 
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Een dag daarvoor hebben we besteed om de oude Romeinse opgravingen, iets ten Noorden van Sevilla in 

Santiponce te bezoeken. 

Deze opgraving is de oude Romeinse stad Italica , in 206 B.C gesticht door Generaal Publius Cornelius 

Spico, als rustplaats voor de gewonde soldaten (mind you 25000) uit de slag om Illipa waar de 

Chartagenen het onderspit moesten delven. 

 Opgravingen in de  Romeinse   stad Italica

Deze oude op een heuveltop liggende stad was ook in later jaren een militaire bases van grote 

strategische betekenis. Nu tijdens de steeds doorgaande opgravingen is er toch al veel toegankelijk 

voor publiek. Het meest indrukwekkende was het redelijk bewaard gebleven Amfitheater, waarin plaats 

was voor 20.000 toeschouwers. De vorm en de 

niveaus in het theater waren goed te zien evenals 

het stukje vakwerk wat in die dagen geleverd 

werd, ongelooflijk. 

 

Daarnaast zijn de resten van 

enorme thermale baden te 

bezichtigen. Iets 

soortgelijks hadden we 

ook al in Portugal gezien. 

Van de overige huizen 

waren alleen voor een deel de 

vloeren met de schitterende mozaïeken bewaard 

gebleven. Voor Europeanen was de toegang van 

Italica overigens gratis vanwege de door de EC verstrekte subsidie, leuke geste vonden we. 

 

Ooievaars op meerdere niveaus 
De derde auto-dag hebben we een rondrit gemaakt in het gedeelte van 

Spanje wat net aan Portugal grenst rond de plaats Huelva. In dat district 

zie je veel wisselingen in landschap, van duinlandschap zoals we dat in 

Nederland kennen, druk bebouwde grootschalige landbouw gebieden 

afgewisseld met bossen waarvan wij de bomen niet kennen. 

 

Langs de snelweg van Olhão naar Sevilla staan veel telegraaf- en 

elektriciteitspalen die druk bewoond worden door nestelende ooievaars. 

Wij vinden een ooievaarsnest (nog steeds) iets heel bijzonders hoewel je 

ze hier om de 50 meter ziet en dan niet 1 nest per paal maar hele 

flatwoningen voor ooievaars (max. 4 nesten op 1 paal gezien). 
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Alweer BBQ’s en etentjes 
We ondervinden tijdens onze min of meer verplichte stop in Olhão, ook weer veel gezelligheid. Vele 

live-aboards uit Portimão die richting Middellandse Zee trekken, maken ook in Olhão een 

pitstop. We hebben weer regelmatig een BBQ en zelfs weer twee dinertjes op de diverse 

langskomende schepen. 

Na 7 weken Olhão hebben we het hier toch wel weer gezien. We willen weer eens kijken of 

ons Zeezwaluwtje naast drijven en stilliggen nog wil zeilen. Zeker nu we de laptop hebben 

verbonden met de GPS (eindelijk hebben we ons snoertje van USB naar serieel kunnen bemachtigen) en 

ons zelf zullen kunnen zien varen op elektronische kaarten. Lijkt ons erg apart! 

 

Eindelijk echt op weg 
Na de aangroei van 7 weken stilliggen in troebel water van de romp geborsteld te hebben, zijn we op 

maandagmorgen om 5 uur met het tij mee naar buiten vertrokken. We worden uitgezwaaid door Pieter 

van de Satisfaction. Hoewel het vroeg is en donker, hadden we niet verwacht dat we ons zeilpak aan 

moesten trekken. In 7 weken hebben we geen regen gehad en nu onweert en regent het als we het 

geultje uitvaren. Gelukkig duurt dit natuurgeweld maar een uurtje waarna we een heerlijke zeildag 

hebben met veel zon en een licht windje van 3 Bft. De 80 mijl naar Rota zijn een waar feest en ’s 

nachts om 24 uur meren we af in de donkere jachthaven van Rota en hebben we onze eerste lange 

tocht er weer opzitten. We voelen ons weer echte zeilers. 

 

Wennen aan Mediterrane cultuur kost moeite 
In Rota spelen we voor toerist, we wandelen veel in het oude stadje met de vele kleine winkeltjes en 

gezellige kleine knijpjes. Nu we weer in Spanje zijn, moeten we weer erg wennen aan de siëstatijden. 

De winkels zijn nl open van 10-14 en dan pas weer van 18-22 uur. 

 Rota, stads wandeling   

Jullie kunnen je wel voorstellen dat wij net op gang komen en de stad in willen als de winkels weer 

sluiten en ’s avonds om 18 uur nog boodschappen doen zit er nog niet zo in. Maar na 1 week Rota zijn we 

toch weer aardig geacclimatiseerd in deze Mediterrane cultuur. 

 

Overdag hebben we het tentje over de kuip gespannen, omdat de dagtemperaturen van 30+ met veel 

zon en weinig wind anders niet te harden zijn (we hebben het zo 

slecht). In de schaduw brengen we zo de middagen door met lezen 

of kletsen, voor iets anders is het dan echt te warm. 

Gezien de warmte zijn we zelfs een ochtend om 6 uur opgestaan 

en om 8 uur liepen we al langs het strand. We wilden langs het 

strand de speciale oud Arabische visbassins bekijken. Dit zijn 

grote ommuurde stukken koraal die met hoogwater onderlopen en 

waar dan vis rond zwemt. Wanneer het water wegloopt blijven er 

bij laagwater vissen in de bakken (achter de droogvallende 

muurtjes) achter die vergeten zijn terug te zwemmen naar veilig water. 

 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/mainland-spain-atlantic-coast-oktober-2016.pdf
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We waren net op tijd om met halftij de contouren van de bakken te kunnen onderscheiden. De 

muurtjes zijn heel knap gemaakt van de platte stenen die ook langs de waterlijn te vinden zijn. 

Tegenwoordig wordt er geen gebruik meer gemaakt van deze bakken omdat het met de hand vangen van 

de vis te arbeidsintensief is. 

 

 Ankeren met veel wind in baai bij Cádiz
Omdat de wind nog steeds uit het oosten waait en rechtstreeks naar Gibraltar zeilen dan een slechte 

keuze is, gaan we na 1 week in Rota, eerst naar Cadiz en ankeren in de baai. Van Rota naar Cádiz is wel 8 

mijl en dus een hele wereldreis! Maar ‘s middags kunnen we genieten van de vrijheid van het ankeren en 

liggen heerlijk te zonnen in ons Adam en Eva kostuum. 

 

Gedurende de nacht wakkert de wind echter flink aan 24-30 kn (6-7Bft) en moeten we diverse keren 

ons bedje uit om allerlei klapperende attributen aan dek vast te zetten. Ook binnen rammelt er van 

alles in de kastjes omdat we door de golfopbouw over de baai flink liggen te schommelen, van slapen 

komt weinig terecht. Gelukkig kunnen we de volgende dag wat bijslapen en zijn we weer helemaal 

gelukkig als ’s middags de wind van 5-6 Bft gaat liggen en het zelfs helemaal windstil wordt. Een 

ongestoorde nacht, denken we! 

Helaas is het vanaf half 1 ’s nachts weer bal en trekt de wind in snel tempo weer aan en zit dan 

continue tussen de 24-36 kn (6-8 Bft) zodat we besluiten om ankerwacht te lopen, 2 uur op 2 uur af. 

We hebben de ervaring dat de af-wacht persoon dan wel slaapt terwijl als je beiden in bed ligt, je ook 

beiden wakker bent en alert bent op eventualiteiten. De wind neemt wel iets af gedurende de dag tot 

24 kn (6Bft) maar als dan toch de barometer in de middag weer 1 punt per uur zakt, besluiten we 

ankerop en naar de marina te gaan. 

Als we het anker boven water zien komen, hangt er een gigantische kluit dikke vette klei aan wat lijkt 

op een tweede anker. Riens heeft moeite om met de pikhaak dit ongewenste spul kwijt te raken, goede 

ankergrond dus! Om 8 uur ’s avonds liggen we in de marina van Cadiz en kunnen zalig slapen. 

 

 Wandelen in Cádiz en genieten van het duivenspektakel
Nu we toch binnen in de haven liggen, gaan we de stad verkennen. We hebben al een stadsplattegrond 

waar diverse wandelroutes opstaan. Dus de Teva’s aan, rugzak op, extra water mee, slim petje op en 

wandelen. 

  Cádiz, stadswandeling  

Cádiz blijkt een heel groot oud centrum te hebben, met nog delen oude muur en heel veel kleine smalle 

straatjes met hoge huizen. In dit centrum is het overgrote deel alleen bereikbaar voor voetgangers en 

dat wandelt heerlijk relaxt. Gedurende de twee dagen die we in Cádiz liggen, hebben we alle 3 de 

schitterende wandelroutes van ons plattegrondje gelopen, terrasjes bezocht en in parken op bankjes 

gezeten. 

 

 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/mainland-spain-atlantic-coast-oktober-2016.pdf
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Tijdens een van deze rustpauzes op een bankje, zijn we getuige van de menslievendheid van een oud 

vrouwtje voor duiven. Ons duivenvrouwtje komt aangewandeld met een boodschappentrolley, stopt, 

opent haar tas en haalt diverse flessen met water tevoorschijn. Al roepend (uiteraard in het Spaans) 

schenkt ze het water op het trottoir in de schaduw van een boom uit. De duiven (veel zieke- en 

vleugellamme vogels) komen met z’n allen aangevlogen en laven zich aan het verse zoete water. 

Vervolgens strooit het vrouwtje nog wat voer in een perkje en na nog even met de duiven gesproken te 

hebben, pakt ze haar trolley weer op en gaat een parkje verder op haar verzorgingsroute. 

  Het duivenvrouwtje  

! Gibraltar here we come
Als de weersverwachting op 17 juni aangeeft dat de wind de volgende dag naar het westen draait en 3-

4 Bft zal zijn, maken we de boot gereed om heel vroeg op stap te gaan. We willen met deze goede wind 

in een keer naar Gibraltar. 18 juni staan we om 4 uur op, terwijl om halfvijf de lijnen los gaan en we in 

het pikkedonker de baai van Cádiz uitvaren. Het is zo vroeg, dat de wind zelfs nog slaapt en de eerste 

4 uur gaan we motorsailend de goede kant op. 

Aangezien het een lange dag zal worden om de 80 mijl ineens te varen, gaan we om beurten nog een 

uiltje knappen zodra we uit de kust zijn. Om 9 uur schijnt het zonnetje helder aan de hemel en krijgen 

we een SE 5 Bft windje (niet de voorspelde W). Maar scherp aan de wind zeilend kunnen we net onze 

uitgezette koers halen. We genieten volop en zijn benieuwd wat voor wind we zullen krijgen als we bij 

Cape Trafalgar aankomen. 

In de pilots wordt aangegeven (zelfs gewaarschuwd) dat bij deze kaap, maar vooral als je eenmaal bij 

Tarifa bent, de wind met 2 Bft kan toenemen en dat bovenop de wind die er al staat. Dit komt omdat 

de relatief nauwe straat van Gibraltar aan weerskanten erg hoge bergen heeft en de wind giert dan 

tussen de bergen door de straat in.  

 

Geen wind, knetterende stroom en toch weer veel wind 
Als we rond 5 uur ’s middags in de buurt van Tarifa komen is de wind al naar het westen gedraaid en 

afgenomen tot een drietje maar hebben we gelukkig (uitgerekend) de stroom mee. De wind neemt iets 

in kracht toe maar niet verontrustend, het is 4 Bft maar nu wel uit het westen dus lekker mee! Echter 

de stroom is zo krachtig, 4,5 kn dat we de motor bij moeten zetten om druk op het roer en zo koers te 

kunnen houden. We halen het grootzeil weg en laten het voorzeil bijstaan en gaan met een snelheid van 

8,5 knoop over de grond de straat van Gibraltar in. Volgens eeuwenoude geschiedschrijving, varen we 

nu tussen de zuilen van Hercules door, wonderbaarlijk. 

 

 

Tarifa 
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De wind begint geleidelijk toe te nemen en als we de westelijke kaap ronden, om de 

baai van Gibraltar binnen te zeilen, hebben we 26-30 knopen wind in de 

rug mee. Op enorme golven surfen we de baai binnen. We 

knetteren langs grote tankers en vele ferry’s die door de baai 

scheuren, wel spectaculair hoor! Als we iets dieper in de baai 

zijn, nemen zowel de wind als de golven af en kunnen we heel 

gemoedelijk de ankerplaats La Linea, nog net Spanje aanlopen 

en om 20 uur exact valt na een tocht van 81,4 mijl in 15 uur, 

het anker in het zicht van Gibraltar en de wel bekende Rots. 

We worden per marifoon verwelkomd door Pieter van de 

Satisfaction die 3 uur eerder is aangekomen. We kunnen niet bij 

elkaar buurten want we hebben geen van tweeën ons “rubbertje” al uitgepakt en te water. Wel dat 

moet dan maar tot de volgende dag wachten. 

 

Ankeren, spelevaren en stadsbezoek 
We liggen al voor de tweede dag voor anker (wind is constant 6-7 Bft) en na vanochtend ons rubbertje 

opgeblazen te hebben, motortje gemonteerd (roeien is veel te vermoeiend) naar een strandje vlakbij 

gevaren. Bootje vastgelegd en heerlijk de wal aan de Spaanse kant op geweest. Dit keer alleen 

wandelen, want alles was weer eens dicht (de welbekende siësta) en het was nl ook nog eens zondag. 

 

Vandaag is het maandag  21 juni (de langste dag) en de wind is afgenomen en met dit rustige weer zijn 

we met het bootje weer naar de wal gegaan. We 

hebben al een plattegrond van Gibraltar en “de 

Rots” en kunnen direct op onderzoek uit. We zijn 

lopend de grens Tussen Spanje en Gibraltar over 

gegaan en hebben de stad bezocht. 

 

Vandaag eerst wat oriënterend gewandeld, totaal 4 

uur en dat is heel wat voor ons. ’ s Middags was het 

bijna windstil en erg warm toen we weer aanboord 

terugkwamen. We waren warm en stoffig van ons 

stadsbezoek en hebben niet alleen onze zwemspullen 

aangetrokken maar ook de zwemvliezen en snorkels 

meegenomen in ons bootje naar het strand. We hebben 

vervolgens een heerlijk uurtje gesnorkeld in het heldere 

water. Bij het snorkelen zagen we veel Dorade-achtige 

visjes, maar ook zee egeltjes, mosselen en oesters die 

op stenen zitten, een schitterende ervaring! 

 

In ons volgende reisverslag zullen we jullie in geuren en 

kleuren meer over onze ervaringen vertellen want dan 

hebben we ook kennis gemaakt met de apen. 

 

___/)___ 

De runway van het vliegveld is de grens 

tussen Spanje en Gibralar 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/mainland-spain-atlantic-coast-oktober-2016.pdf

