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Prettige feestdagen en een voordewinds 2015 

 

Correspondent te Faro 

 

Alweer is er een jaar voorbij en staan de Kerstdagen en Oud en 

Nieuw voor de deur. De dagen worden korter en de avonden 

langer, perfect voor het creëren van de Kerstsfeer. Het elektrisch licht 

wordt wat gedimd, de kaarsjes gaan aan en de kristalen glazen 

worden gevuld met een lekker drankje wel of niet daarvan 

genietend voor een knapperend openhaardvuur. Terwijl het 

binnenhuis gezellig en behaaglijk is kan sneeuw en wind de wereld 

buiten in een wit sprookje omtoveren. Het ultieme Kerstplaatje in de 

Noordelijke hemisferen. 

 

Omdat de Zeezwaluwtjes al sinds 2003 zuidelijk van de sneeuwgrens 

verblijven, kennen ze dit witte winterfenomeen alleen nog van 

foto´s. In het zuiden, is het wat moeilijker om de Kerstsfeer te 

creëren, vooral als het buiten rond de 20°C of meer is. 

 

Toch is hen 

dat alle keren 

prima gelukt. 

Verblijvend in 

een 

buitenlandse 

marina soms 

met weinig, 

dan weer met 

veel mede-live-

aboards  uit 

alle 

windstreken, 

samen 

genietend van 

een heerlijke 

Kerst maaltijd. 

Sneeuw uit de spuitbus, opgeblazen plastic Kerstmannen, veel 

kleurige ballen en flikkerende lichtsnoeren zorgden dan voor de 

sfeer. 

Nu, voor het eerst in 13 jaar, dobbert de Zeezwaluw niet ergens in 

een buitenlandse haven maar staat ze hoog en droog op de kant in 

Faro, Portugal. Niet de geplande Kerstlocatie maar daarom juist 

uitdagender om van deze 13
de

 keer Kerst aanboord van de 

Zeezwaluw iets bijzonders te maken. 
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Kortom 3 x is scheepsrecht voor een bijzondere 3
de

 maal Kerst die in 

Portugal wordt doorgebracht. Maar daarover meer in het 1
ste

 

“Zeezwaluw Suffertje” van 2015. Nu gaat de redactie eerst op 

kerstreces. 

 

Voor al hun trouwe volgers heeft de bemanning een mooie 

Kerstkaart, gebaseerd op de bekende windroos gemaakt. De 

windroos is gevuld met vlaggen van de landen (met hier en daar 

een provincievlag) waar de Zeezwaluwtjes tijdens hun 

omzwervingen sinds 2002, de Kerstdagen en Oud- en Nieuwjaar 

hebben doorgebracht. 

 

Zij wensen al hun trouwe volgers maar ook nieuwe 

belangstellenden op de website een hele fijne decembermaand, 

Prettige Feestdagen en een Voordewinds 2015. 

 

Riens en Ineke Elswijk 

Ab “SY Zeezwaluw” 

 

___/)___ 


