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9 en 10
november

O tempo, het
weer...

Stralend zonnig
en warm en
blauwe lucht!

Op het deck bij Arnold en Syl lekker
wat eten en een kop koffie

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl en Walter

Gezellige eerste avond en aankomstdag in Portugal!

Eindelijk was het dan zo ver... Onze visvakantie kon beginnen! Onze eerste avond
brachten we door in het hostel in Valkenswaard, waar we een nachtje gingen slapen
voordat onze vlucht naar Portugal zou vertrekken. Het was meteen al gezellig met
elkaar, zeker toen we nog even een drankje gingen doen in de bar! Ron en Jan zijn
al vaker mee geweest, voor Gerrit-Jan en Christel is het de eerste keer. Begeleider
Walter leidde alles in goeie banen en zorgde ervoor dat we allemaal op tijd in bed
lagen voor een nachtje snurken, want de volgende morgen moesten we om half 5
op!!! Op het vliegveld liep alles gesmeerd en al snel zaten we in de lucht richting
Faro. Daar werden we opgehaald door Arnold en Syl en onder een strak blauwe

lucht door hen meegenomen naar de camping in Alvor. Heerlijk wat een zomerse,
zonnige en leuke aankomst! Op de camping hebben we onze bagage gedropt in de
huisjes en daarna gingen we lunchen bij Arnold en Syl op het terras bij hun camper.

En koffie drinken, want daar waren we ondertussen wel aan toe! Arnold deed het
welkomstwoordje en legde ons even wat dingen uit over de week en over wat we
kunnen verwachten. Daarna was het tijd om zonnebrand te smeren en het dorp te

gaan verkennen. Alvor is een gezellig vissersdorpje met een boel charmante huisjes
en leuke winkeltjes en terrasjes. Via de boulevard liepen we langs de riviermonding

en de vissershutjes naar het strand, wauw wat mooi was het daar!

A jantar, het
avondeten...

Uit eten bij
restaurant Panda,
lekker makkelijk
aan de overkant

van de straat, met
een lekker toetje!

Even met de voeten in zee afkoelen, heerlijk! In een
strandtent hebben we een biertje of koffie gedronken en
daarna liepen we weer terug naar de camping. Ook daar

hebben we nog even een drankje gepakt op het terras. Daar
ontdekten Gerrit-Jan en Christel de Wifi van de camping,

dus gingen er ineens een heleboel berichten naar Nederland
over de blauwe lucht, de temperatuur en de zon! Ron lachte

zich suf om al het App-verkeer! Daarna hadden we even
vrije tijd om te douchen, te slapen of lekker te relaxen. Om 7

uur 's avonds hadden we afgesproken om het dorp in te
gaan voor het avondeten. We aten bij restaurant Panda, kip
of varkensvlees en een heerlijk toetje. Als afsluiting nog een

kop koffie en daarna zijn we lekker gaan slapen.

Gerrit-Jan ging met Syl mee naar de
supermarkt en vond dat het daar

stonk. Dat komt door de Bacalhau,
stokvis dus, en die stinkt inderdaad!

Proost vanaf het terras aan het strand!

Pastel de nata en
zaagsel-toetjes...

Bij de ontvangst
kregen we van Syl
een pastel de nata,
een klein gebakje

van bladerdeeg met
room erin. Bij het
avondeten kregen
we Serradura als
toetje, vertaald is

dat zaagsel!
Gemaakt van

amandelen, erg
lekker. En typisch

Portugees!
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Eerste visdag groot succes!

Vandaag zijn we met 2 auto's en chauffeur David als vishulp erbij naar Lagos
gereden om te vissen. We hebben ons geïnstalleerd op een pier in de haven, waar
we een prachtig uitzicht hadden op de zee, de rivier en een oud kasteel. Het water
was ontzettend helder, dus we zagen direct al een heleboel vissen zwemmen. Nu

ze er nog uit halen! Iedereen knutselde een werphengel in elkaar en we gingen aan
de slag. Jan begon meteen te vangen: hij had de ene vis na de andere en ook nog
eens allerlei verschillende. Zijn techniek werkte goed, gewoon heel subtiel vissen

met een plukje brood. Ron zijn dobber ging op een gegeven moment goed onder en
hij bleek de lelijkste vis van de dag te hebben gevangen. Een soort grondel maar
dan groter en nog lelijker dan die je in Nederland vangt. We moesten er wel om
lachen! Christel's inspanningen werden vandaag flink beloond... Zij haalde twee

hele grote harders binnen! Dat zijn ontzettend schuwe vissen die je niet heel
makkelijk aan de haak slaat en die ook nog eens flink vechten als je ze dan toch

vangt. Walter en David moesten plat op de grond gaan liggen om met het schepnet
bij het water te komen, want het was ondertussen bijna eb. Christel stond helemaal
te glunderen door deze fantastische vangst! Gerrit-Jan ging vandaag niet voor de
makkelijkste manier van vissen. In plaats van met brood in het ondiepe water ging

hij met garnalen in de vaargeul vissen. Hopend op een dikke zeebaars!

A jantar, het
avondeten...

Door Arnold
gemaakte

macaroni met
Bolognese-saus,

sla en een
bosbessen-toetje

O tempo, het
weer...

Zo'n 24 graden
en een beetje

wind erbij

Ron ving de lelijkste vis van vandaag,
gelukkig is hij zelf een stuk knapper!

Hij had wel een paar keer een aanbeet, maar hij haalde
helaas geen grote vis binnen, zelfs niet met krabbetjes als

aas. Gelukkig stond hij ondertussen wel lekker bruin te
worden en te genieten aan de waterkant! Rond 4 uur hebben

we al onze visspullen weer ingepakt en zijn we terug naar
Alvor gereden. Moe en rozig van de zon maar heel voldaan!

Op de camping hebben we op het terras wat gedronken
totdat het wat frisser werd. Daarna gingen we lekker even

douchen, want om 7 uur werden we verwacht op het deck bij
de camper van Arnold en Syl voor het avondeten. Daar

hebben ze een overdekt eetgedeelte waar we met z'n allen
aan een grote houten tafel macaroni gegeten hebben. Met

een Portugees muziekje op de achtergrond, gezellig!

Vissen 2.0 

Om ook aan de
voorkant bruin te

worden maar toch
je hengeltop in de
gaten te kunnen
houden, zet je je
telefoon in selfie-

stand en ga je met
je gezicht in de zon

staan. Met op je
scherm de top van
je hengel in beeld.
Dit is echt vissen

voor gevorderden,
heel bijzonder!

Christel met een dikke harder,
wat kijkt ze er blij bij!!!

(Blaai baai...)
Onze visplek van vandaag, in de haven

van Lagos, wat een toplocatie!
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Uitstapje naar Caldas de Monchique, Foia en kaartjes schrijven

Aangezien we ook wel wat van de Algarve willen zien maken we tijdens onze
visvakantie ook af en toe een uitstapje. Vandaag gingen we de bergen in en daar

was het fantastisch weer voor, want het was hartstikke helder. Via een mooie
kronkelende route door kleine dorpjes met heel veel bloemen en weilanden met
ooievaars gingen we als eerste naar Caldas de Monchique. Dat is een plek die

bekend staat als kuuroord, omdat er bronwater uit de bergen komt. We hebben er
een wandeling gemaakt en het was er echt prachtig. Midden in het dorp hebben we
koffie gedronken bij een bijzonder cafeetje, waar ze hun eigen brood bakken in een
enorme houtoven die buiten op het pleintje staat. Als volgende bestemming hadden

we Foia, dat is de hoogste plek van de Algarve. De weg werd steeds steiler en
smaller, Gerrit-Jan kreeg er een raar gevoel van in zijn buik! Christel voelde het in
haar oren, die plopten doordat we zo hoog zaten, 902 meter maar liefst! Op de top

van de berg hebben we een hele tijd van het uitzicht staan genieten, want wat
konden we ver kijken! We zagen Alvor zelfs liggen en hebben met een verrekijker
geprobeerd te kijken of Dobby (onze hond) nog wel op het deck van Arnold en Syl
lag, maar helaas was dat iets te ver weg... Jan vond het allemaal prachtig, want hij

houdt van bergbeklimmen. Hij is ook nergens bang voor en heeft zeker geen
hoogtevrees!

A jantar, het
avondeten...

Overdag kip piri
piri met friet en
salade, 's avonds
pompoensoep met
brood en ijs met
vers fruit toe

O tempo, het
weer...

Alweer zo'n
zomerse dag,

zelfs op de berg!

Jan tussen de Bougainville in Caldas,
wat een mooi plaatje!

Om 1 uur werden we verwacht in restaurant Malhada
Quente, waar we kip piri piri gegeten hebben. Dat is typisch
Portugees, de kippen zijn er kakelvers en worden door de
kok plat op de grill gemikt en met een schaar in stukken

geknipt. En daarna op je bord en lekker met je handen eten.
Ron heeft zitten genieten en na het eten moest hij zijn hele
hoofd schoonmaken met een snoetenpoetser, want de kip

zat overal. Zelfs onder zijn pet! Of was dat toch een grapje?
Na deze heerlijke lunch gingen we terug naar Alvor, waar we
bij de bar wat gedronken hebben. Daarna zijn we het dorp in

gelopen om ansichtkaartjes te kopen en die hebben we 's
avonds op het deck bij Arnold en Syl geschreven. Rond half

10 stortte iedereen in, dus lekker slapen allemaal!

Nederlands
winkelen...

In het winkeltje waar
we onze ansicht-
kaartjes hebben

gekocht werden we
geholpen door een

vriendelijke
Portugese dame (ze
heet Maria want zo

heten bijna alle
Portugese

vrouwen...). Zij kon
gewoon een beetje

Nederlands spreken,
wat knap! Ze kreeg
applaus van ons!

Heel hoog op de berg, wat een
uitzicht! Wat een gezellige groepsfoto!
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Strandvissen bij Cabanas Velhas, terras en uit eten

Vandaag gingen we na een lekker ontbijt met warme broodjes op ons eigen terras
weer op pad om een dagje te vissen. David ging weer mee en Gerrit-Jan en Ron

hadden een boel lol met hem in de auto. Vooral als er mooie vrouwen voorbij komen
lopen, dan is het één en al stoere-mannen-praat in de de Jeep! Onderweg stopten
we in Lagos om aas te halen in een heel grappig tentje. Daar verkochten ze ook

enorme krabben en vissen die op piemels lijken, daar moest Christel erg om lachen!
We namen wat doosjes zagers mee en levende kreeftjes, want als het goed is

vinden de zeebaarzen dat lekker aas... Onze visplek van vandaag was ontzettend
mooi: een strandje in een prachtige baai, met super helder water, nauwelijks

branding en een boel hoge indrukwekkende rotsen achter ons. Daar konden we
mooi onze verzamelplek maken en een beetje uit de wind staan. Walter en David

hielpen mee met het ingooien van de hengels, aangezien je daar toch wel wat
kracht en techniek voor nodig hebt. Al snel lag ons aas in het water en zaten we

heerlijk op visstoeltjes in de zon over de zee uit te kijken. Wat een prachtig gezicht!
Helaas wilden de vissen niet echt bijten vandaag... Op een paar kleine aanbeetjes

na gebeurde er niet veel met onze hengeltoppen. Totdat Jan iets aan de haak sloeg
en dat werd spectaculair, hij ving namelijk een heuse octopus! De haak zat in één

van zijn tentakels en het werd een behoorlijk klus om hem los te krijgen.

A jantar, het
avondeten...

Uit eten bij
restaurant Horta,

varkensvlees,
pasta met kokkels

en garnalen en
een lekker toetje

O tempo, het
weer...

Best wel wat wind
maar wel lekker
warm en zonnig

Jan was de held van de dag met zijn
octopus!

David ging druk in de weer met tangetjes en na een boel
gepruts (want je moet voorkomen dat ie zijn tentakels op je
huid zet, dan krijg je 'm namelijk niet meer los...) werd het
arme beest bevrijd en terug gezet in zee. Jan was super

trots, we hebben het allemaal gefilmd en uitgebreid op de
foto gezet! Als afsluiting van onze vis-inspanningen hebben
we bij de super mooie strandtent in de baai wat gedronken
op het terras. Toen weer terug naar Alvor, waar helaas de

bar dicht was, maar dat gaf ons de tijd om lekker te douchen
en samen met Walter de hond uit te laten. 's Avonds gingen

we uit eten bij Horta. Gerrit-Jan was dolgelukkig met zijn
gamba op de pasta! Na een enorm groot en lekker toetje en

nog een kopje koffie gingen we terug naar de camping.

Calma calma...

Toen Jan de octopus
aan de haak had

raakte het arme beest
steeds meer in

paniek. Hij (of zij!)
probeerde los te

komen en hoe langer
het duurde hoe meer
ie begon te spetteren.
David probeerde 'm te

kalmeren op z'n
Portugees: “Calma

calma!”. Dat zeggen
ze hier als je rustig
moet doen. Na een
paar minuten zwom

de octopus weer!

Gerrit-Jan heb je al wat
gevangen? Nee dus... Wat een heerlijk terras op het strand bij

Cabanas, genieten van een welverdiend
drankje!

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl en Walter
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Hele goeie vangst vandaag!

Ons plan was vanmorgen om naar het plaatsje Luz te rijden voor een mooie visdag
op een spectaculair stuk rotskust. Toen we er aankwamen bleken er echter zulke
hoge golven te staan dat we zelfs boven op de kliffen nat werden! Dan is het niet

meer veilig om te vissen en daarnaast kun je dan ook niet met dobbers vissen, dus
hebben we er gewoon even rondgekeken en foto's gemaakt, want het was er wel

heel erg mooi! Daarna zijn we weer naar Lagos gereden om op de pier in de haven
te gaan vissen. Daar hebben we tenslotte de eerste visdag best goed gevangen.
Nou, de visvangst van vandaag steeg daar nog heel ver bovenuit! We zaten nog
maar net of Ron ving de eerste vis. Vanaf dat moment werd de ene na de andere
vis boven gehaald, vooral door Ron, die had er wel 35, we raakten al snel de tel

kwijt, het was onvoorstelbaar! Walter, David en Syl hadden nauwelijks tijd om een
broodje te eten, want elke twee minuten moest er wel een vis van de haak gehaald
worden of een zager (een zeepier met pootjes en tanden, prima aas!) eraan gedaan

worden. Ook Gerrit-Jan ving vandaag meerdere vissen, hij was helemaal blij! Na
een paar uur stopten alle kleinere roofvissen met bijten, maar toen was het tijd voor
de harders. Christel had een geweldige techniek (laag bij de grond blijven en geen

herrie maken zodat de vissen niet schrikken), waarmee ze de ene na de andere
dikke harder boven haalde. Ze ging steeds meer glunderen!

A jantar, het
avondeten...

Kip, varkensvlees
of dorade met

frietjes en salade
en natuurlijk een
lekker toetje en

koffie na

O tempo, het
weer...

Heerlijk zonnig en
warm, wat een

geluk hebben we! 

Ron ving zoveel vissen dat hij er
honger van kreeg!

Wat een gevecht is het om die vissen binnen te halen, echt
ontzettend mooi om te zien! Toen Jan zijn hengel uitgooide

op de voerplek van Christel ging ook hij goed vangen, al
verspeelde hij er helaas ook een paar door te snel aanslaan.
Uiteindelijk gingen we rond 4 uur weer terug naar Alvor met

gloeiende hoofden door de zon, de wind en de goeie vangst!
Op de camping hebben we wat gedronken op het terras en

daarna hebben we even gedoucht. Om 7 uur kwamen Arnold
en Syl ons halen om met de auto's naar restaurant Mula

Cheia te gaan. Gerrit-Jan at daar twee bakjes olijven leeg,
daar is ie echt fan van! Christel maakte met het grootste
gemak een dorade schoon. Jan en Ron genoten van een
stuk cheesecake met aardbeien. Het was weer genieten!

Big Ben...

Gerrit-Jan vergist zich
steeds in Walter's

naam. Hij noemt hem
vaak Bas, of Wout, of
iets anders... Walter is

gisteren begonnen
met een tegen-

offensief. Hij noemt
Gerrit-Jan nu Ben.
Naar de Big Ben in
Londen, want die

vertelt ook elk half uur
de tijd. Sinsdien

vergist Gerrit-Jan zich
steeds minder vaak in

Walter's naam!

Dit is de techniek van Christel
waarmee ze zoveel harders

vangt: laag blijven! Walter en Syl met flubbervis, helaas
vonden de zeebaarzen 'm niet mooi!

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl en Walter
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Uitstapje naar de markt en Armação de Pêra, barbecue en poolen in het café

Vandaag hadden we weer even een dagje iets anders dan vissen en gelukkig vindt
iedereen dat ook heel gezellig! Na het ontbijt op het terras zijn we met de auto's

naar de stad Portimão gereden, want daar is de gemeentelijke markt in een groot
gebouw waar alle verse vis verkocht wordt. Kortom, we wilden graag zien welke

vissen we de afgelopen dagen NIET gevangen hebben! We hebben echt de meest
vreemde en lelijke en enge vissen gezien... Met tanden, met rare tongen, enorm
groot, heel blubberig of gewoon erg bijzonder. Na dit marktbezoek reden we door
naar Armação de Pêra. Dat is een heel grappig vissersdorpje waar de vissers nog
op traditionele manier vissen: met kleine houten beschilderde bootjes die met een
tractor het strand op getrokken worden, dus ze liggen niet in een haven. Op dat

strand staan ook de vissershutjes: de schuurtjes die de vissers gebruiken voor hun
werk. We raakten aan de praat met één van de vissers en die heeft ons een hele

tijd vermaakt... Eerst liet hij ons zee-egels zien. Hij sloeg ze open met een steen en
at de eitjes die erin zaten op. Wat een vies gezicht al dat geslurp! Daarna kwam hij

aan met Shiva's Eyes. Dat zijn een soort schelpjes die bepaalde weekdieren
gebruiken in hun slakkenhuisje als deurtje, en we kregen er allemaal een paar. Toen

kregen we een wijntje van hem en dat vond Jan wel een succes... Hierna hebben
we nog even schelpen gezocht  en toen gingen we koffie drinken op een terras.

A jantar, het
avondeten...
Zeebaarzen van
de barbecue,
spinazie met
walnoten en

aardappels uit de
oven met knoflook

O tempo, het
weer...

Een beetje hoge
wolken af en toe
en verder zonnig

Barbecue in de zon, heerlijk!

Als afsluiting van ons bezoekje hebben we wat souvenirs
gekocht (Christel en Ron een badhanddoek en Gerrit-Jan

een mooie pet) en toen gingen we weer terug naar de
camping. Om half 3 werden we verwacht op het deck bij

Arnold en Syl voor een barbecue. Met heerlijke zeebaarzen,
dat vond iedereen super! We zaten hartstikke lekker in de

zon en we kregen er zelfs een glaasje sangria bij, dat paste
goed bij de vakantiestemming! Als toetje ijs met vers fruit en
daarna hadden we even een paar uur vrij om te douchen en
te relaxen, dat was wel even fijn. 's Avonds zijn we naar het

café gegaan op de camping om een potje te poolen. We
werden uitgedaagd door een stel Engelsen en het werd

super spannend, we waren best wel goed!

Piemelwijn???

De visser vandaag
in  Armação de Pêra

was een echte
showman. Hij schepte

op over zijn
gezondheid, zijn
mooie lijf en zijn
(eigen!) tanden.

Daarna verscheen hij
met een grote nep-
piemel in zijn korte

broek en daar schonk
hij wijn uit... Wat een

hilariteit, we lagen
helemaal dubbel van
het lachen! Obrigado,
bedankt voor de lol! 

Nou, kan deze foto van onze
visser met nep-piemel wel in de

krant? We hebben er zó om
gelachen dat ik vind van wel!

Poseren voor de souvenir-shop in
Armação de Pêra

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl en Walter
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Super goeie vangst op onze laatste dag!

Voor de laatste dag mochten onze gasten zelf kiezen waar ze wilden gaan vissen
en iedereen koos voor de plek waar we het meeste hebben gevangen tot nu toe,

dus trokken we er weer op uit naar de haven van Lagos! Nog even langs de
aasboer voor zagers en daarna hebben we ons weer geïnstalleerd op onze

favoriete plek op de pier. We trokken vandaag ontzettend veel bekijks, allerlei
mensen van allerlei nationaliteiten kwamen onze vistechniek bewonderen. Christel
kreeg zelfs wat tips van een oude Portugese vissers, ze nam zijn advies wel aan

want van iemand met zoveel jaar ervaring kun je alleen maar leren! Ron begon met
zagers als aas en haalde gewoon weer een aantal kleine maar zeer mooie vissen
uit het water. Jan en Gerrit-Jan gingen voor de harders met witbrood als aas en al
snel haalden zij er meerdere mooie exemplaren uit. Christel was vandaag echter

onze topvisser... Haar pluimpjes brood en haar oplettendheid zorgden ervoor dat ze
binnen no time wel 15 harders aan de haak sloeg. We raakten al snel de tel

helemaal kwijt, zo hard ging het met de vangst! En dat kwam mooi uit, want Syl had
een Portugese kennis geregeld die ze allemaal van ons wilde kopen. De koelbox
die we bij ons hadden was haast te klein voor al die enorme vissen! Rond half 4

gingen we opruimen en reden we in jubelstemming terug naar de camping om een
biertje of frisje te drinken op het terras. 

A jantar, het
avondeten...

Heerlijke pizza of
pasta en een

lekker toetje er
achteraan bij onze
favoriete Italiaan

Dalvino

O tempo, het
weer...

Nog warmer en
minder wind dan

gisteren!

Als je toch elke visdag zo'n prachtig
uitzicht hebt...

Daar kwam de kennis van Syl onze vissen ophalen en we
we kregen een rondje drank van hem, we hoefden er geen
geld voor. Hij was er blij mee en wij waren hartstikke trots!

Toen de zon achter de huizen verdween zijn we lekker gaan
douchen en alvast onze koffers in gaan pakken. Om 7 uur
verzamelden we weer bij de ingang van de camping om

daarna naar restaurant Dalvino te gaan voor een avondje
Italiaans eten. David en zijn vrouw Christien mochten ook
mee, dat was gezellig! We hebben super lekker gegeten,

gezellig zitten kletsen, een boel foto's gemaakt, veel
gelachen en als afsluiting kregen we nog een heerlijk toetje
of een kopje koffie. Toen was het tijd om terug te gaan naar

de camping voor het laatste nachtje vakantie, jammer!!!

Om maar even in
de sfeer te blijven...

Wij zijn soooo
blaaaaiiii! Wat een
ontzettend leuke
week hebben we
met jullie gehad!

Heerlijk weer,
gezellige mensen,
lekker eten, mooie
uitstapjes en een

fantastische
visvangst... We
hopen dat jullie

volgend jaar weer
meegaan!!!

Eten bij Dalvino

Onze vis-uitrusting

Onze fantastische vangst van vandaag,
het was wel 15 kilo vis, je ziet ze niet

eens allemaal op de foto!

Vakantiecentrum de Spring met Arnold en Syl en Walter


