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Terugblik op 2014 

 

Correspondent te Faro 

 

e feestelijke Decembermaand met alle vakanties is inmiddels voorbij en de werf Navo 

Pegos heeft de poort weer van de grendel gehaald. Alle bezoek kan weer gewoon 

binnenwandelen. 

 

De correspondent heeft zijn vertrouwde pen voor 2015 weer opgepakt en het eerste bezoek in 

het nieuwe jaar aan de Zeezwaluw wordt gepland voor halverwege januari. De Zeezwaluw staat 

nog steeds op dezelfde plek in de rij, geflankeerd door dezelfde buurboten. Tijdens het kopje 

koffie op niveau in de kuip wordt er teruggeblikt op 2014. 

 

De Decembermaand was droog en warm, zelfs voor Portugese begrippen. De Kerstmaaltijd met 

de aanwezige werfbewoners, werd dan ook een barbecue (BBQ) die rond 1 uur zou beginnen. De 

tijd was gekozen om zoveel mogelijk gebruikt te maken van het warme winterzonnetje en de 

heerlijke buitentemperatuur. De locatie, vóór de eerste rij boten op de kant, direct aan het 

water van het voor-de-deur-liggende waddengebied, een prima plek. 

 

Voldoende stoelen voor alle genodigden 

worden aangesleept en de tafels met 

Kerstpapier opgeleukt. De opkomst van 

ongeveer 25 zeilers mede door de “aanwas” 

van bevriende live-aboards uit Olhãao en 

de marina van Vila Real de San Antonio, was 

goed te noemen. Het werd een gezellige 

BBQ met heerlijk bereide gerechten met 

een internationale invalshoek voor aller 

gebruik, terwijl ieder zijn eigen vlees/vis 

voor de BBQ meebracht. De diverse BBQ´s 

keurig in het gelid aan de rand van het 

water, rookten er driftig op los terwijl de 

eigenaren met elkaar in gesprek raakten en 

op de heerlijkheden letten die liggen te garen. 

Zodra de zon ondergaat zakt de temperatuur drastisch, zelfs in de Algarve. Gelukkig had één van 

de aanwezigen dit voorzien en de geschiktste BBQ werd omgetoverd tot een indrukwekkend open 

vuur. Zonder dat de gesprekken verstomden, schoof iedereen een beetje naar voren om weer 

warm te worden. Het was dan ook al laat voor het gezelschap uiteenviel om weer naar de eigen 

boot terug te keren. 

 

De 2de kerstdag heeft de bemanning heerlijk genoten van hun eigen kerstdiner met kaarslicht in 

de met ballen versierde kajuit. Dit keer niet van het Wedgwood servies, want dat ligt onder de 

voorkooi waarop alle klus materialen en gereedschappen gestapeld zijn. De 13de Kerstmaaltijd aan 

boord wordt daarom op het “reisservies” het blauwe Mepalplastic® geserveerd. De speciaal 

hierop afgestemde kaarsverlichting verdoezelde deze kleine onvolkomenheid en de verloren 

gewaande Italiaanse Barollo, herrezen tijdens de installatie van de watermaker, maskeerde de 

laatste hint naar Mepal® op genoeglijke wijze. De flits van het fototoestel liet deze sfeer als 

een zeepbel uiteenspatten dus de Kombuisrubriek moet het dit jaar zonder plaatjes stellen. 
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