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Op en rondom de Zeezwaluw ankerplaats 

 

Correspondent te Portimão 

 

p de ankerplaats tegenover de marina van Portimão is genoeg te zien en te doen voor 

de bemanning van de Zeezwaluw. De correspondent ziet hen regelmatig heerlijk lui zitten 

in de kuip. Zo kunnen ze alle activiteiten haarscherp in de gaten houden. 

 

Vooral de gaande, maar vooral de komende schepen hebben hun volle aandacht. Zeker als ze 

vlakbij komen, al varend alvast hun anker laten vallen. Als de nieuwe buren eenmaal liggen wordt 

er zelden getest of het anker wel vast ligt. 

Regelmatig wandelen ze daarom even naar het voordek om de afstand tot de nieuwkomer beter in 

te kunnen schatten. Meestal liggen ze ver genoeg weg om geen problemen te veroorzaken. Een 

enkele keer vragen ze de nieuwe buurboot om toch iets meer afstand te nemen. Gelukkig zijn dit 

uitzonderingen. 

 

Vaak vliegen de Zeezwaluwen ook uit 

om te wandelen of boodschappen te 

halen. Het strand van Ferragudo, naast 

de ankerplek is dan de wandel favoriet. 

Bij laagwater is het namelijk een 

breed strand waar veel schelpen 

aanspoelen. 

 

Regelmatig wordt dan gezocht naar 

nieuwe unieke exemplaren om de eigen 

verzameling (aan de wand van de 

slaaphut) aan te vullen. De rotsen die 

op dit strand tot vlak bij de waterlijn 

komen, hebben schitterende kleuren en eigenaardige gevormde lagen. Vooral bij zonsondergang 

geeft dat schitterende effecten. 

 

Wanneer de koelkast weer met versproducten moet worden aangevuld, gaan de Zeezwaluwtjes 

met de dinghy rivier opwaarts. Het 

rubbertje wordt aan het openbare 

steigertje bij het Sardinemuseum en bij 

Clube Naval, achtergelaten. 

In de oude kraan voor dit museum heeft 

een ooievaarsechtpaar hun woning 

gebouwd. Het is moeilijk te zien of er nog 

een jong thuis is, of al uitgevlogen is. Ook 

weet de bemanning niet of dit de 

permanente bewoning is of slecht een 

zomerhuis voor het stel. 

Deze grote, tot de verbeelding sprekende 

vogels worden in Portugal met alle egards 

behandeld. 

Veel oude fabrieksschoorstenen blijven staan of worden zelfs gerestaureerd om ooievaars de 

kans te geven om te nestelen. Bij de museumkraan, die een likje verf nodig heeft, wordt heel 

voorzichtig gewerkt om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken bij de bewoners. 

Heel bijzonder! 
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