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Het leven naast het schrapen en schuren 

 

Correspondent te Faro 

 

et is duidelijk dat de bemanning elke dag druk is. Eerst met het elektrisch krabben en 

schrapen en vervolgens met het weer opbouwen van de lagen. Daarnaast zijn er nog vele 

technische werkzaamheden die alleen kunnen worden uitgevoerd tijdens een dokbeurt. 

 

O.a.: huiddoorvoeren (in- en uitlaten) demonteren, schoonmaken, nakijken en terugplaatsen, 

Inspecteren van de roerkoning waarvoor de hele bakskist uitgepakt moet worden voor Riens in de 

bakskist zittend, ook maar ergens bij kan. Schroef demonteren, schoonmaken, inspecteren, 

smeren, anode plaatsen en schroef weer monteren. Monitor (windstuurinrichting) inspecteren en 

evt. repareren of van nieuwe onderdelen voorzien. Al deze werkzaamheden kosten veel tijd 

doordat altijd meer overhoop gehaald moet worden dan in eerste instantie gedacht. Soms moet 

het juiste gereedschap ter plaatse aangeschaft worden, indien niet aanwezig, uitzoeken waar dan 

wel via het internet en de bestelling plaatsen. Kortom weer die vertragende tijdsfactor. 

 

Naast alle technische bootzaken die 

de aandacht vragen, zijn er ook de 

gewone dagelijkse werkzaamheden die 

doorgaan. Boodschappen halen, eten 

koken, afwassen, opruimen, 

stofzuigen, de was doen, een paar 

keer per dag de volle kombuis 

(grijswater) jerrycan leeggooien, 

administratieve zaken afhandelen, 

website updaten, e-mailen om familie, 

vrienden en kennissen op de hoogte te 

houden, en ga zo maar door. 

Gelukkig hebben we er als echte pensionada´s geen moeite mee om dan ´s avonds op de bank 

neer te ploffen onder het genot van een boek of een filmpje. 

Om een idee 

te krijgen hoe 

wasdag er aan 

boord uitziet 

wat foto´s. 

Ook van het 

straatje waar 

de Zeezwaluw 

momenteel 

staat 

geparkeerd  

 

Intussen is het duidelijk dat de bemanning met de kerstdagen en Oud en Nieuw in Portugal zal 

zijn. Sinds 2002 hun 3de decembermaand in Portugal. Twee keer in de marina van Portimão en nu 

voor de verandering “op niveau” in Faro. Daarover meer in het volgende Zeezwaluw Suffertje. 
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