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 In de greep van de Algarve

 

Correspondent in de Algarve  

 

et als 7 jaar geleden, heeft de kust van de Algarve opnieuw een zuigende en plakkende 

werking op de bemanning van de Zeezwaluw. Andermaal boeit het landschap met zijn vele 

schitterende ankerplekjes, geschiedenis en gastronomische heerlijkheden. 

 

Daarnaast maken de toevallig aanwezige bewoners 

het zo bijzonder. Onverwachte en uitgebreide 

ontmoetingen met de vele vrienden die hier wonen, 

vakantievieren of zeilend langskomen op weg naar 

het zonnige zuiden. 

 

In de voorgaande “Suffertjes” werd al beschreven 

hoe vrienden en familie per pont naar het eiland 

Culatra kwamen of per sloep naar de ankerplaats 

bij Alvor. Intussen hebben ze Ingrid en Han met 

de Catamaran “TWINS” ook weer uitgebreid 

gezien in Alvor en Portimão. Voor het eerst in hun leven heeft de Zeezwaluw bemanning op een 

Catamaran mogen zeilen. Dat is iets totaal 

anders dan een monohull. 

 

Op Botel "Zeezwaluw" is voor midden 

december een 2 daagse boeking geplaatst. 

Marjolein en Henk verruilen de winterse 

taferelen in Nederland voor een paar zonnige 

dagen aan de Portugese rivièra. 

Zonnig is het meestal maar ook regelmatig 

stormachtig, gepaard gaande met heftige 

stortregens. Momenteel schuilt de Zeezwaluw 

dan ook voor een maandje in de welbekende 

marina van Portimão. 

 

Hier blijkt ook een oude bekende zijn winterstek te hebben gekozen. Hans nu op zijn catamaran 

“LOWLANDER” deed in 2002 met de 

“SAMANTA” voor het eerst mee aan de 

Driehoek Noordzee, de laatste keer dat de 

Zeezwaluw ook deelnam. In warmere 

omstandigheden wordt de kennismaking 

verstevigd en digitale activiteiten gedeeld. 

In de marina liggen nu ontelbare 

Nederlandse schepen, sommige bewoond 

zoals de “SUMMER WINE” met Maria en 

Arie, maar de meesten liggen te wachten tot de bemanning volgend voorjaar terugkomt. 

 

Zelfs Engelse yachties van 7 jaar geleden, Ann & Mike nu Camper-live-aroads, komen hun 

vrienden in de marina bezoeken en struikelen hier over de Zeezwaluw. Even zijn allen weer 7 jaar 

terug in de tijd. Helemaal als blijkt dat nog andere live-aboards uit die tijd vrienden in de marina 

hebben liggen. Kortom, het sociale leven is onverwacht druk, warm en uitermate gezellig! 
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http://www.kustzeilers.nl/Driehoek/Driehoek.html

