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Varende zeilhistorie 

 

Correspondent te Portimão 

 

en paar dagen voor de Zeezwaluwtjes de ankerplaats bij Portimão verlaat, zijn ze nog 

getuige van een bezoek van een heus Tall Ship. Op een vroege zaterdagochtend voer een 

Portugees Marine opleiding zeilschip, heel langzaam de rivier de Arade op. 

 

Ze meerde af aan de marine kade naast de 

twee kleine marineschepen, die tegen haar 

schoonheid en grote niet op konden boksen. 

Aangezien het erg vroeg in de ochtend al 

opkomend water was, viel de belangstelling van 

watersporters bij haar binnenkomst wat 

tegen. De bemanning van de Zeezwaluw zat 

echter al vroeg op het terras van de thee te 

genieten en was getuige van haar statige 

binnenkomst. 

 

Hen was echter niet gebleken of de 

aanwezigheid van dit 3-mast 

opleidingszeilschip in Portimão een nautisch 

evenement inluidde. Nergens konden ze een 

aankondiging van een evenement of de 

mogelijkheid tot bezichtiging van dit 

indrukwekkende schip vinden. Gedurende haar 

verblijf aan de marine kade was het een af en 

aanvaren van kleine en grote nieuwsgierige 

bootjes die de buitenkant aandachtig in 

ogenschouw namen. Ook de Zeezwaluwtjes in 

hun rubbertje waren uiteraard te vinden 

onder de nieuwsgierigen!  

 

De dag dat ze langsvoeren, bleken er vele 

niet-marinemensen aan dek te lopen. Blijkbaar 

waren alleen genodigden of familieleden van de opvarenden en het marine personeel in de 

gelegenheid gesteld het schip te bezichtigen. 

Jammer dat de Zeezwaluwtjes niet mee 

mochten doen. 

Na twee dagen voer het zeilschip alweer de 

rivier af, dit keer bijna volledig onder zeil. Nu 

werd ze op haar tocht naar zee begeleid door 

veel kleine zeilschepen, motorbootjes en 

politie- en marine boten. 

De wit geüniformeerde bemanning was ruim 

vertegenwoordigd en actief aan dek, niet op de 

ra´s. Desondanks blijft het een uniek en 

imponerend gezicht om deze varende 

zeilhistorie voorbij te zien komen. De foto’s van 

dit mooi getuigde zeilende marine opleidingsschip spreken dan ook helemaal voor zichzelf.  
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