
Verslag van de Algarve Bowls Tour, 10 oktober – 24 oktober 2007 
 
 
 
 
Dag 1, woensdag 10 oktober 2007 
 
De koffers zijn gepakt. Dat was nog een hele puzzel omdat we onze eigen bowls mee willen nemen. 
Dat is per persoon 6 kilo bowls in een koffer die op zich al 5 à 6 kilo weegt. Dat betekent dat we nog 8 
à 9 kilo over hebben voor alle spullen die we mee willen nemen, waaronder natuurlijk de bowls- 
schoenen en onze clubshirts niet te vergeten. 
  
Om 4.20 uur in de ochtend gaat de voordeurbel. Omdat onze buurman zelf met vakantie is, had Paul, 
onze secretaris, zich aangeboden ons, als vrijwilliger van ABC ☺, naar Schiphol te brengen. Het is erg 
rustig op de weg, dus we komen snel aan op Schiphol. Na afscheid van Paul te hebben genomen, die 
meteen weer z’n bed in ging duiken, gaan we inchecken. Omdat je tegenwoordig zelf in kan checken 
kunnen we rij nr. 14 (exit), vastleggen. In verband met de beenlengte van Jan, is dat wel erg prettig. 
Na amper twee en een half uur vliegen wordt de landing alweer ingezet naar de luchthaven van Faro 
in de Algarve. Het is daar één uur eerder en we moeten dus onze klok een uur terug draaien. We 
landen derhalve om 9.20 uur, Portugese tijd. Lekker vroeg zodat we nog de hele dag voor de boeg 
hebben. Het is een strak blauwe lucht en de temperatuur is nu al 23 
graden, dat belooft wat voor de komende dagen. Na het afhalen van de 
koffers gaan we naar Guerain, het autoverhuurbedrijf waar onze 
reisorganisator Vaya.nl zaken mee doet. In de boeking stond de 
goedkoopste auto in de A-klasse. Meestal de kleinste wagen zonder 
airco. We dachten dat we de goedkoopste Opel zouden krijgen, maar 
na de administratieve afhandelingen lopen we met de sleutels naar een 
mooie blauwe Peugeot 1007. Een auto met airco en veel elektrische 
snufjes, waaronder elektrisch te openen (vleugel)deuren links en rechts. 
Bovendien blijkt het een diesel uitvoering te zijn. Dat scheelt lekker in        huurauto Peugeot 1007 

de prijs. Wat een luxe, heel wat anders dan mijn dagelijkse Godin die onlangs (26 september 2007) 40 
jaar is geworden.  
 
We beginnen onze toer in de Peugeot met een km-stand van 36418. Vanuit thuis hebben we onze 
TomTom meegenomen en in de auto geplaatst. Wat een moderne tijd tegenwoordig. Je neemt je 
kleine apparaatje mee in het vliegtuig en vervolgens word je in Portugal overal naar toe geloodst waar 
je maar wil. Het is voor ons werkelijk een uitkomst. Thuis had ik, voor zover mogelijk, alle adressen 
van de bowlsgreens ingevuld. Moeilijkheid in Portugal is namelijk dat er veel adressen met de 
Urbanizâo’s worden gebruikt in plaats van de straatnaam. Dan kom je wel in de area waar je moet 
zijn, maar dan moet je toch nog zoeken. Van enkele bowlsclubs hadden we vooraf hun GPS-adres 
opgevraagd, voor zover ze internet hebben. Dat heeft niet elke club. 
 
Ons appartement staat in Lagos, iets voorbij het midden van de Algarve. Het is zo’n 88 kilometer 
vanaf luchthaven Faro. Omdat we lekker vroeg zijn en het op de route naar Lagos ligt, gaan we eerst 
langs de bowlsbaan van Praia da Oura in Albufeira om te kijken wanneer er een Roll-up of een open 
competitie is. Dan kunnen we onze planning daarop afstemmen in de komende twee weken. Grappig 
is dat ook deze vereniging officieel ABC (Albufeira Bowls Club) heet. We danken ons maatje TomTom 
voor de exacte locatie van Praia da Oura. 
In Albufeira ligt een buitenbaan met tapijt, à la Haarlem. We zullen later zien of de baan lekker speelt. 
  
Nadat we de nodige informatie hebben, gaan we verder richting Lagos. Als het goed is komen we nog 
een vereniging onderweg tegen, namelijk in Alvor. Ca. 18 kilometer vóór Lagos zien we de afslag naar 
Alvor. We volgen deze route en ja hoor, dit is nou zo’n voorbeeld dat we naar de urbanizâo worden 
genavigeerd, omdat het exacte adres/straatnaam ons niet bekend was. Dus even rondkijken, ook 
geen probleem. Even in TomTom de huidige locatie als favoriet vastleggen. Lekker handig voor de 
volgende keer als we komen spelen en van een andere richting komen. 
We ontmoeten daar Connie Borell, de manager en haar man John van de baan in Alvor. Vriendelijke 
mensen die ons de informatie geven die we willen hebben. Ook hier weer gevraagd naar de tijden en 
dagen van de open competities. De club heet: San Antonio Lawn Bowling Club, maar de baan 
noemen ze Alvor Bowling Centre en de locale krant vermeld als naam “Alvor Lawn Bowling Club”. Het 
is een grasbaan, dus we zijn erg benieuwd hoe we daar later op zullen spelen. We moeten niet 
vergeten de groeten te doen aan Joke en Co, die kennen ze nog van een aantal jaren geleden. 



Het is rond het middaguur en we zijn nu op weg richting ons appartement. Benieuwd hoe het er uit ziet 
en hoe de ligging is. Het ligt aan het Meia Praia beach. Een vrij lange strand dat loopt van Lagos tot 

aan het water bij Alvor. Totale lengte ca. 5 km. Leuk voor een 
strandwandeling. Het appartement ligt nagenoeg langs het strand, met een 
smalle weg ertussen. Een complex dat grotendeels is gerenoveerd en wij 
hebben gelukkig een gerenoveerde kamer gekregen op de 4e verdieping.  
Lekker ruim met uitzicht op zee, en een groot balkon. Mm. We genieten nu 
al van onze vakantie. Meteen even boodschappen doen voor de komende 
dagen. De supermarkt is met de auto vlakbij.  
Na het eten gaan we een planning maken wat we de komende week gaan 

Uitzicht vanaf balkon                            doen. We willen leuke uitjes combineren met bowls spelen. De bedoeling is 
om alle bowlsgreens in de Algarve te bezoeken en onze ervaring met anderen te delen.  
Er zijn twee greens op tapijt en de rest zijn grasbanen. De overige banen die we nog gaan bezoeken 
zijn Parque da Floresta en Vilamoura. We hadden geen plannen om de baan in Tavira te bezoeken. 
Deze ligt voorbij Faro richting de Spaanse grens. Na een voorlopige planning te hebben gemaakt 
gaan we onze eerste nachtrust tegemoet in de ruime slaapkamer. 
 
 
  
 
Dag 2, donderdag 11 oktober 2007 
 
Na een heerlijk ontbijt op het balkon met ook nu weer een stralende zon met een blauwe lucht zijn we 
naar het strand getogen tegenover het complex. Zoals gezegd een open lang strand met weinig 
gebouwen. Een restaurantje op het strand en dat was het wel. Het 
wordt 25 graden vandaag en de voorspellingen zijn, dat het ietsje 
minder warm wordt, richting de 22 graden. Als er geen wind is, is 
dat ook lekker warm onder de zon. De eerste duik in zee van Jan 
was redelijk heftig. Saskia lag lekker in de zon te dutten en al snel 
bleek dat er toch wel een zuiging onder water was. Jan had moeite 
om de zuiging te trotseren en uiteindelijk terug op het strand was 
het uithijgen geblazen. Saskia heeft er gelukkig weinig van meege-  Appartementencomplex Meia Praia Beach Club 

kregen behalve dat ik aan het uithijgen was van de kracht dat het me kostte. Ik was kapot van de 
kracht die ik nodig had om de zuigende werking van de zee te trotseren. De golven stonden toch niet 
erg hoog, maar dat zegt kennelijk niets over de zuiging onder water. Toch viel het gedurende de 
vakantie erg mee. Vanaf het strand een mooi uitzicht op het achterland en ons hotel. 
 
Na de lunch maken we een toer richting het eindpunt van Europa genaamd: S. Vicente. Onderweg 
komen we de bowlsgreen Parque da Floresta tegen. Van deze baan had ik thuis het juiste adres 
ingevoerd en TomTom leidde ons zelfs ver in het park bij de bowlsgreen. Dit is een bowlsbaan midden 
in het gebied van een zeer luxe golfterrein. Een prachtig luxe golfresort waar je geen sprietje gras 

tussen de tegels vindt. Het 
ligt vlakbij Vale do Bispo en 
Budens. Hier ontmoeten 
we Janice, de manager van 
Parque da Floresta 
Bowling Club. We krijgen 
veel informatie over de club 
en bowls in de Algarve. 
Bowls wordt steeds 
populairder in de Algarve. 
Volgens onze informatie    

In de verte de bowlsgreen             Het golfterrein met in de verte de luxe villa’s 
wonen hier ca.  200.000 Britten; Schotten, Ieren, Engelsen, Welshmen, die hier hun oude dag 
doorbrengen in veelal zeer luxe woningen. Door de grote vraag naar woningen voor de Engelsen, zijn 
de prijzen in de laatste jaren zeer sterk gestegen. Ook zijn er golfliefhebbers die tevens bowls spelen. 
Wat wil je nog meer op je oude dag in een land met veel zon en vriendelijke mensen. Wat is Portugal 
toch mooi. Op deze manier zouden veel mensen hun laatste jaren willen doorbrengen. We spreken af 
dat we vrijdag hier komen spelen en we nemen voorlopig afscheid van Janice.  
 



 
 
 
 
 
 
We rijden richting Sagres en S. Vicente. Onderweg 
een schitterende natuur waarbij we diverse keren 
stoppen om de mooiste kust met al zijn rotsen te 
bewonderen.  
 
 
    
   

Rotsen tussen Vila do Bispo en Sagres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je kunt hier uren wandelen langs de kust en dan 
zie je allemaal mooie rotspartijen zoals op de 
foto hiernaast. Wel uitkijken geblazen, want 
uitglijden op de gladde of korrelige rotsen kan je 
zomaar overkomen.  
 
 
 
 
       Rotsen tussen Vila do Bispo en Sagres 

 

 
 
 
 
 
 
 
We vervolgen onze rit verder 
richting het “eindpunt van Europa” 
genaamd S. Vicente. Het is een 
dor en droog gebied waar de 
zuidkust en de westkust 
samenkomen. De zee aan de 
westkust is stukken wilder dan de 
zuidkust. Meer wind brengt 
hogere golven tegen de rotsen.  
 
 

 
Volgens een gedenksteen is op dit punt een 28-jarige Duitse jongen naar beneden gevallen en 
overleden. Verder niet veel bijzonders, maar ja, als je naar de Algarve gaat en de hele zuidkust wilt 
bezoeken, dan moet je hier natuurlijk ook geweest zijn. Via een leuke route gaan we weer terug naar 
Meia Praia en gaan we lekker dineren. ‘s Avonds een potje Amerikaans jokeren met z’n tweetjes en 
dan lekker slapen om morgen fris te kunnen spelen in Parque da Floresta. We hebben er veel zin in. 
 
 
 
 
 
 



 
Dag 3, vrijdag 12 oktober 2007 
 
 
’s Morgens vroeg staat de zon al weer op het balkon te schijnen. Lekker ontbijtje in de ochtendzon en 
onze dag kan niet meer stuk. Vooral omdat we vandaag voor het eerst bowls gaan spelen in Portugal. 
We hadden afgesproken in Parque da Floresta waar Janice de scepter zwaait. We worden zeer 

gastvrij ontvangen en ze zijn blij ons te zien om mee te 
spelen. Veel Engelsen (foei: Britten) uiteraard en tussen half 
elf en elf uur komen de witte mannen en vrouwen het 
clubhuis binnen. Dit is voor de Engelsen een sociaal 
gebeuren. Ze spelen een open competitie twee keer in de 
week. Daarnaast zijn er competities tussen de clubs 
onderling, behalve met Vilamoura. Volgens de clubs is 
Vilamoura een club die helemaal op zich zelf staat en erg 
commercieel is. Vilamoura doet dan ook niet mee aan alle 
Algarve bowlswedstrijden. Afijn, we schrijven ons in en het 
maakt ons niet uit op welke positie we worden ingedeeld. 
Maar ze willen weten welke positie we thuis in Nederland 

spelen. Saskia geeft lead, second of third op en Jan third of skip bij Fours. Nadat iedereen zich heeft 
aangemeld wordt de indeling gemaakt. Er is een hoge opkomst zodat er Fours wordt gespeeld. Saskia 
begint op baan 4 en Jan op baan 8. We spelen een puike partij en 
doen niet onder voor de members van de club. De reacties waren 
ontzettend leuk. “Oh what a wonderful control weight Jan” Dat is 
toch leuk om te horen nietwaar? Na de eerste 9 sets gaan we 
lunchen. We hadden een lekkere tonijnsalade besteld en dat 
smaakte erg goed. Na de lunch spelen we verder de volgende 9 
ends. De eerste set wordt door Saskia gewonnen en Jan verliest 
helaas. De tweede set is het omgekeerd. Jan wint zijn partij en 
Saskia verliest. De baan is ons erg goed bevallen en we besluiten 
om zeker nog een keer te spelen. Na de wedstrijd lekker bijpraten en     Lunch tijden de sets 

informatie uitwisselen. Ze zijn erg nieuwsgierig over bowls in Nederland en onze vereniging.          

Uiteraard hebben we onze site doorgegeven. Ze zijn nieuwsgierig naar onze Algarve-story. De 
Engelsen vonden dat Saskia een erg mooie stijl en swing heeft. Ze deed het ook erg goed tussen de 
members die gewend zijn om hier te spelen. Het is een apart gevoel om te spelen in deze ambiance 
met zijn schitterende natuur. “Bowls in heaven” zou je kunnen zeggen. Beneden de baan lag er nog 

een baan zonder mat of gras. Het is de bedoeling dat de 
tweede baan ook weer in gebruik genomen gaat worden. We 
hoorden dat het een grasbaan zou worden, maar zeker 
weten we dat niet. Kennelijk was het al jaren een plan die in 
de ijskast ligt. Onze ervaring op deze baan was positief. We 
hebben natuurlijk niet op alle rinks gespeeld, maar konden 
wel zien dat alle rinks er behoorlijk bijlagen en dat ze redelijk 
egaal waren. Het is ook een redelijk snelle baan.  
Ook hier blijkt dat er veel bowls wordt georganiseerd. Eigen 
competities, clubcompetities tussen de clubs in de Algarve 
en overige toernooien. Je kunt je hier dus echt uitleven met 
bowls.  

 
Na onze eerste ervaring hier gaan we lekker nagenieten op het strand. Dat hebben we wel verdiend 
vinden we zelf. Een duik in de zee is lekker want de watertemperatuur is 23 graden, ongewoon hoog 
voor de tijd van het jaar. Dat is te danken aan de zuidenwind die warm zeewater richting de Algarve 
voert. Tegen de avond terug naar het appartement om lekker te eten. Morgen hebben we een leuke 
trip naar het Monchique gebergte gepland. Welterusten! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dag 4, zaterdag 13 oktober 2007 
 
We vertrekken lekker vroeg richting het Monchique gebergte. Eerst nog even Silves aandoen omdat 
Jan denkt dat daar het Paleis staat met tuinen waarin mooie betegelde kunstwerken staan. Echter is 
dit niet het geval. Wel heeft het een leuk historisch binnenstadje met kleine straatjes waar je net met je 
auto doorheen kan. Vanaf Silves vervolgen we de route richting Monchique, een leuk plaatsje op de 

Uitzicht richting de zee. In het midden zijn de bronnen te zien. 
 

top van het Monique-gebergte. Onderweg naar de top zijn er diverse mooie uitzichtpunten waar je 
over het hele gebied richting de zee kan kijken.  Op het moment dat we de foto maken, hangt er een 
bewolking boven de vallei wardoor de zee niet helder te zien is. Vanaf het punt wat op de foto te zien 
is rijden we richting Fóia. Dat schijnt het mooiste uitzichtpunt te zijn over de Algarve. We komen door  
Monchique en rijden de bergen omhoog naar Fóia. Een schitterende route en onderweg zie je allerlei 
mooie panorama’s. Inmiddels is de bewolking weer weggetrokken en hebben we een mooi uitzicht 
zoals je op onderstaande foto ziet. 
 
 

Panorama vlak bij de top bij Foia 
 
 

De top van het gebergte is dusdanig hoog dat je kans hebt om in de wolken te lopen. Dat was nu niet 
het geval. Wel was het behoorlijk fris met de wind die er waaide. Zoals je ziet op bovenstaande foto 
heb je hier een uitzicht over een groot gebied van de Algarve. We vervolgen onze route richting 
Aljezur, een plaatsje aan de westkust van Portugal. Zoals al eerder vermeld is hier de kust ruwer met 
meer wind en hoge golven. Het is een mooie route via kleine wegen en door een schitterende natuur.  



Aangekomen aan de kust rijden we via de kust naar Arrifana, een klein plaatsje met een vissershaven 
en een klein strandje. 
Een korte wandeling op de pier geeft ons een mooi beeld van het vissershaventje met op de 

achtergrond de rotsformatie. Links op de foto de haven met de kleine vissersbootjes. De middelste 
foto geeft aan de route waar we vandaan kwamen en rechts op de foto, vanaf het strand genomen, 
kun je zien hoe stijl de weg is die naar de haven leidt. We eten op het strand ons meegebrachte lunch 
en genieten van het strand, de zee en het uitzicht. 
 
Na de lunch en lekker uitgerust te zijn, gaan we richting Lagos. We rijden via de N-268, die langs de 
kust loopt, eerst richting Vila do Bispo. Daar zijn we al eerder langs gereden toen we naar S. Vicente 
zijn geweest. 
 
Omdat het nog vroeg is, besluiten we om naar het centrum van Lagos te gaan. Daar zijn we nog niet 
geweest. Lagos heeft een mooie boulevard met aan de andere kant van de weg het begin van het 

Boulevard van Lagos. Links het water richting de Atlantische oceaan en rechts ligt het oude centrum van Lagos 
 
 

oude centrum van Lagos. Ook Lagos is een toeristische plaats met een oud centrumgebied met kleine 
straatjes en steegjes. Hartstikke gezellig om doorheen te lopen. Veel restaurantjes en terrasjes waar 
je lekker kunt eten en drinken. Ondanks dat we al in de tweede helft van oktober zitten, is het nog 
lekker weer rond het avonduur. Het begint donker te worden en de binnenstad doet erg gezellig aan. 
Tegen de avond gaan we terug naar ons appartement om nog even lekker na te genieten van deze 
dag. Morgen gaan we bowls spelen in Alvor. 

 
 
 

O Algarve é o feriado ensolarado para você 
 

 
 



Dag 5, zondag 14 oktober 2007 
 
Vandaag is de weersvoorspelling wat minder, zelfs werd er onweer verwacht. Om 11.00 uur staat 
bowls in Alvor op het programma. Vanaf Meia Praia gaf TomTom een mooie korte route aan richting 
de bowlsbaan. We hadden de exacte gps-locatie in de TomTom gezet, dus brengt hij ons via een 

mooie route door de natuur en een 
golfterrein, op de juiste plek. We worden 
ontvangen door Connie en John, de 
managers van de bowlsbaan in Alvor. De 
naam van de club is Santo Antonio Lawn 
Bowling Club. Op hetzelfde moment is er 
een Engelse Bowling club een wedstrijd aan 
het spelen. Wij spelen een pairs wedstrijd 
tegen een Engels stel dat daar ook op 
vakantie is. Wat jammer nou, onze 
fototoestel staat nog in het appartement in 
de oplader. Helemaal vergeten. Dan maken 
we later wel foto’s van dit terrein. Het is een 
heavy grasbaan wat wij dus helemaal niet 
gewend zijn. Het is te merken dat Engelsen 
gewend zijn om zomers op gras te spelen. 

Bowlinggreen in Alvor. De naam van de club is San Antonio Lawn Bowling Club. Onze tegenstanders zijn  geen  Lawn  Bowls 
spelers, maar spelen Crown-bowls. Het lijkt erg op bowls, maar dan spelen ze door elkaar heen op 
een green. Ook de Jack heeft een bias. Het schijnt dat Crown-bowls veel in Noord-Engeland wordt 
gespeeld. Heel apart dus maar wel leuk om te horen. Ondanks dat ze Crown-bowls spelen winnen ze 
de eerste wedstrijd van ons. We hebben grote moeite om op deze zware grasbaan de juiste afstand te 
rollen. Ook moet je vrij recht gooien om de juiste lijn te krijgen. Dat betekent dus ook dat wanneer er 
diverse bowls vóór liggen, je er nog moeilijk bij komt. Dat vergt een andere techniek om toch de juiste 
controle te behouden. 
 
Tijdens de eerste wedstrijd hangt er precies boven de bowlsbaan een donkere wolk en uitgerekend 
valt hier een kleine regenbuitje uit gedurende 5 minuten. Is wel lekker verfrissend. Daarna is het 
meteen weer warm. 
Na een drankje spelen we de tweede wedstrijd. Ondanks dat we duidelijk vooruitgingen in ons spel 
verloren we ook de tweede wedstrijd, al mogen we de opmerking van de tegenstander onderstrepen, 
namelijk: Oh lucky me. Het is voor ons een ervaring om op een grasbaan te spelen.  
 
De vrouwelijke tegenstander heeft problemen met haar rug, dus gaan wij nog 4 ends een single 
spelen.   
 
De grasbaan bestaat uit 8 rinks. Later merkten we 
dat er ook dwars op de baan wordt gespeeld. Dit 
wisselen ze af en dat zal ongetwijfeld te maken 
hebben met het goed houden van de baan. Een 
grasbaan vergt natuurlijk veel meer onderhoud. 
We hebben deze baan als zwaar ervaren. De 
kwaliteit van de baan is redelijk. We hebben maar 
op één rink gespeeld, maar gelet op het spel op 
de andere banen, hebben we toch een redelijk 
indruk gekregen van de baan. We weten nog niet 
of we hier nog weer gaan spelen. Dat hangt af van 
onze verdere planning en andere banen waar we 
ook willen spelen. 
 
Na afscheid te hebben genomen van Connie and 
John gaan we lekker bijkomen op het strand van 
Alvor. Nu, later in de namiddag is er meer wind op komen zetten. Op het zeer open strand in Alvor 
vinden we dat niet erg fijn. We wisten dat er een mooie strand in Alvor moet zijn met baaitjes en rotsen 
waar je onder door kan lopen. We zien verderop aan het eind van het strand richting Portimâo rotsen 
in de zee uitsteken. We besluiten om daar naar toe te gaan, daar is ongetwijfeld meer beschutting 
tegen de wind. 
 



 
Als we de weg langs de kust volgen komen we inderdaad bij een heel leuk strand. Op de kaart staat 
hier de naam Praia Tres Irmâos vermeld. Er zijn  namelijk drie stranden naast elkaar die je via het 
strand, als het eb is, kan bereiken, of door het water als het vloed is. Het is geweldig hier. Een mooie 
baai tussen de rotsen. De rotsen in zee vangen de golven en de wind op. Heerlijk vertoeven hier. 
Sylvia, ons gezellige lid op de dinsdagavond had ons verteld van drie kleine strandjes met op het 
tweede strand een trap naar boven. Zou ze dit 
bedoelen? We weten het niet, want volgens 
haar lag het tussen Lagos en Praia da Luz, 
maar ja, een kleine vergissing is snel gemaakt 
nietwaar? Twee van de drie strandjes hebben 
een restaurant waarvan er één in de rotsen is 
gebouwd. Deze laatste is alleen via het strand of 
zee te bereiken. Op een rustige dag heb je daar 
je eigen privé- strand. Lekker hoor!!! Het lijkt 
hier wel de hemel op aarde.  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oh que bonito! 
 

Bij eb loop je via het strand 
naar de andere stranden en 
bij vloed moet je door het 
water 

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

Na ons hier uitstekend te hebben vermaakt, gaan we rond 18.00 uur weer terug naar ons 
appartement. Ook onze 5e dag was weer een dag van genot. 
 



 
 
Dag 6, maandag 15 oktober 2007 
 
Na het ontbijt bereiden we ons voor op de reis naar Albufeira. Ongeveer 67 km rijden vanaf Lagos. De 
open competition for Couples zou om 13.00 uur beginnen. We vertrekken rond 10.00 uur en gaan 
eerst Albufeira voorbij richting Vilamoura om de bowlinggreen aan te doen. We willen informatie 
wanneer we daar bij een Roll-up of in een open competitie mee kunnen doen. Een mooie locatie met 
twee greens waar op dit moment een club uit Engeland speelt. Jeanet geeft ons informatie en ze vindt 
het leuk dat we komen spelen. Ze laat ons trots een foto zien die ze in haar kantoor heeft opgehangen 
van Theo Bellaart en Ineke Nagtegaal, waar ze vorig jaar mee heeft gespeeld. Ja natuurlijk kennen we 
hen, antwoordend op haar vraag. De grasbanen liggen er erg mooi bij, vooral als de zon schijnt. Na te 
hebben toegezegd dat we zullen bellen wanneer we willen spelen, vertrekken we naar Albufeira. 
 
In de nieuwe wijk in Albufeira, Praia da Oura genaamd, ligt het gelijknamige appartementencomplex 
met op het terrein een bowlsbaan met een mat. Vanaf waar je begint te spelen heb je een mooi 
uitzicht op de oceaan. Een mooie locatie zo vlak bij het strand. Vanaf aankomst schrijven we ons 
meteen in. We spelen pairs en er zijn 8 teams die meedoen. Er worden 5 wedstrijden gespeeld van 6 

ends. We mogen vooraf nog even oefenen op baan 5. Dat was even zuchten, maar het lukt ons toch 
aardig.  Daarna de eerste wedstrijd. We spelen aardig en winnen dan ook ons eerste partij op baan 4. 
Na een snelle 9-1 voorsprong winnen we uiteindelijk met 9-6. Daarna meteen doorspelen met de 

tweede wedstrijd op 
baan 5. Ondanks de 
moeilijke baan komen 
we lekker in de 
wedstrijd en met goed 
spel winnen we ook 
deze partij met 6-4. De 
derde wedstrijd op 
baan 1 is voor ons een 
ramp. Bowls die naar 
binnen moeten gaan 
lopen finaal weg, zowel 

naar links als naar rechts. Dit schijnt dan ook de ergste baan te zijn. In het laatste end verliezen we de 
partij met 7-8 nadat we met 7-5 vóór stonden. Jammer maar helaas. De vierde wedstrijd mogen we 
aantreden op baan 2, de ergste baan. Daar is gewoon niet op te spelen. We hebben er zoveel 
problemen mee dat we die wedstrijd dan ook hebben verloren met 9-5. In de laatste wedstrijd moeten 



we spelen op baan 3. Volgens onze vorige tegenstanders de slechtste baan. Wij hebben er geen 
problemen mee en winnen onze laatste partij met 7-4. Derhalve drie gewonnen partijen en twee 
verloren. Niet slecht vinden we zelf. Al met al een leuke kennismaking met Praia da Oura, een 
gezellige middag gehad, maar wat de baan betreft niet voor herhaling vatbaar. Ook nu weer krijg ik te 
horen dat Saskia a “beautiful throw” heeft. Geen prijs, maar wel een leuke middag op de bowlsbaan 
van ABC. 
 
Het is inmiddels half zes en we vertrekken richting centrum van Albufeira. Hier kun je je altijd 
vermaken in de oude binnenstand. Veel restaurantjes en terrasjes. We gaan op zoek naar een leuk 
restaurantje om te eten. Uiteindelijk vinden we een leuke tent met mixed grill op het menu. We kregen 
later pas door dat deze tent van een Israëliër was die ook in Nederland heeft gewoond en gewerkt. Hij 
richtte zich dan ook op Nederlanders met ook Nederlands eten op het menu. Als we dat hadden 
geweten… Tijdens het eten begint het te regenen en we besluiten om binnen te gaan zitten. Nou, dat 
hebben we geweten. Men vindt het erg gezellig om Nederlandse smartlappen te draaien en niet zo 
zacht ook. We hadden ons er iets anders van voorgesteld, maar afijn, aan de andere kant was het wel 
gezellig ook. En ter afsluiting krijgen we een heerlijk plaatselijk likeurtje met iets er in . We dachten dat 
je dit niet moest opeten, dus lieten we het in het glaasje achter. Later hoorden we van de Nederlandse 
reisleidster, dat dit nou juist het lekkerste is van het drankje, een kers (spijt achteraf dus). Na het eten 
regent het nog steeds en we lopen snel naar de auto om terug te rijden naar het appartement. Dat is 
nog ongeveer drie kwartier rijden. We gaan deze keer via de snelweg A-22. Onderweg onweersbuien 
met lichtflitsen die fel aan de horizon opduiken. Een mooi gezicht, maar we hebben ze toch liever niet. 
Rond half tien zijn we weer thuis. Moe maar voldaan leggen we ons te ruste. 
 
Dag 7, dinsdag 16 oktober 2007 
 
We slapen ietsje langer uit dan normaal en nemen een lekker ontbijt. De zon schijnt niet en er is nog 
steeds bewolking. Het onweer van de vorige avond is verdwenen en het zou weer iets opknappen. We 
besluiten er vandaag een rustige dag van te maken. Rond de middag wordt het weer lekker warm en 
zonnig. Daarom gaan we nu weer richting Alvor naar het strand Tres Irmâos. Lekker ontspannen op 
het strand en wandelingen langs de rotsstranden maken. 
Na het strand gaan we nog even kijken in Praia da Rocha, een erg toeristische plaats met veel hotels 

en appartementen-
complexen. Nee dan 
vinden we Meia 
Praia, waar wij zitten 
toch veel lekkerder. 
Het is er wel erg mooi 
en er is een groot 
breed strand. Dat 
moet ook wel voor de 
vele toeristen die hier 
in de zomer zijn. 

Appartementen Praia da Rocha       Strand Praia da Rocha 
 

Teruggekomen in het appartement hebben we een bootreisje gereserveerd voor aanstaande 
donderdag. Zes uur lang op de boot naar de mooiste rotsen en grotten van de Algarve. Het is al weer 
de laatste dag van de eerste week in de Algarve. Omdat we toch veel doen gaat de tijd erg snel. Maar 
het was wel een enerverende week waarbij we erg genoten hebben. Welterusten! 
 
 

 
 
 
 

Portugal, onde você pode encontrar 
o sol, o mar, a natureza e povos amigáveis! 
 



Dag 8, woensdag 17 oktober 2007 
 
 

Prachtige lucht met de zon half achter de bewolking vanaf het balkon.  

 
 
Enkele gasten gaan na één week al weer terug naar Nederland. We zijn blij dat we nog een week 
hebben, want we willen nog zoveel doen. De bootreis, maar ook nog naar Tavira, een oud historisch 
stadje richting de Spaanse grens, waar ook een bowlsbaan ligt. We willen namelijk alle bowlsbanen in 
de Algarve langs en indien mogelijk ook uitproberen om ze te kunnen vergelijken. Verder vandaag een 
planning maken voor de laatste week. Het is dus een actieve en een strandvakantie gecombineerd. 
Het schijnt dat we geluk hebben met het weer. Normaal schijnt in deze periode, vanaf half oktober, 
minder de zon en is het meestal iets minder warm. Vorig jaar dezelfde tijd was het veel slechter en 
heeft het veel geregend.  Laten we maar zeggen dat we krijgen wat ons toekomt.  
 
Er is geen wind en de stralende zon staat weer aan de hemel. Daarom besluiten we om een nieuw 
strandje te gaan zoeken. Dat is leuk omdat alle stranden weer anders zijn. We gaan naar Burgau een 
leuk visserdorpje waarvan het oude gedeeld nog echt als vissersdorpje functioneert. Naast het oude 

Strand voorbij Burgau waar duidelijk de miljoenen vergane jaren is te zien in de mooie rotsen 
 

gedeelte is er nieuwbouw voor jonge mensen. De omgeving is traditioneel en weer erg afwisselend. 
We rijden verderop naar een ander strand waar we de middag verder vertoeven. Een strand met 
rotsen waarin de miljoenen jaren mooi afgetekend te zien zijn. Elke laag die je ziet vertegenwoordigd 
een bepaalde tijdsperiode in het verleden. Rond de avond gaan we nog even in Lagos naar een 
internetcafé om een kort berichtje op onze website te plaatsen en geld te pinnen. Verder de dag rustig 
voorbij laten gaan, morgen gaan we op de boot.  
 
 



 
Dag 9, donderdag 18 oktober 2007 
 
Om even voor tienen gaan we op de boot voor de trip naar Sagres. Onderweg stoppen we en stappen 

we in kleine groepjes in kleine bootjes om door de grotten te varen. 
Een schitterende tocht onder, in en tussen de grotten door. Met veel 
vaarkunst leidt de gids ons in de 
grotten en vertelt ons over de 
geschiedenis ervan. 
 
Na de grotten varen we naar Sagres 
en onderweg krijgen we een lunch 

bestaande uit salade met kip, 
wijn en bronwater. Een mooie 
bootreis langs de kust met al 
z’n varianten, strandjes en dorpjes. We genieten, vooral 
omdat het ook nu weer stralend weer is. 
We gaan in Sagres aan land en bezoeken een terrasje. Het 
gedeelde waar we aan land zijn gegaan, stelt niet zoveel voor. 
Sagres is beroemd vanwege Hendrik de III. In de haven van 
Sagres is er veel vis te zien aan de oppervlakte van de zee. 
Kennelijk krijgen ze veel voer toegediend van de bezoekers. Na 
een uur terug op de boot om de terugreis aan te vangen. Helaas hebben we geen dolfijnen gezien, 
daarvoor moet je echt veel geluk hebben. Wel lekker bruin geworden.  Voor we weer in Lagos zijn 
gaat de boot stilliggen om een duik te kunnen nemen. We hadden onze zwemvliezen en snorkels 
meegenomen, maar helaas is het water niet helder genoeg om onder water te kunnen zien. Lekker 
afgekoeld na onze duik meren we weer aan in Lagos. De boottrip zit er op, het was een leuke dag. 
 
 
 
Dag 10, vrijdag 19 oktober 2007 
 
Vandaag gaan we weer lekker bowls spelen in Parque da Floresta. In het gastenboek kwamen we de 
namen van Joke en Co tegen uit 1999. Ze vinden het leuk dat we er weer zijn. Het is druk deze keer, 
52 members en wij, totaal 54 deelnemers, dus gaan we weer Fours spelen. Vandaag gaat het ons wat 
minder af dan vorige week 
vrijdag. Vooral baan 4 staat niet 
zo best aangeschreven en dat 
viel ook wel wat tegen.  We 
verliezen beiden de eerste set 
van 9 ends, maar het is wel 
opper gezellig. Na de lunch de 
tweede set van 9 ends. Nu gaat 
het stukken beter. We zijn nu 
een beetje gewend aan de mat. 
Na de wedstrijd maken we een 
gezellig babbeltje met de 
aanwezigen en wisselen 
informatie uit. Ze zijn erg 
nieuwsgierig naar het bowls in 
Nederland. Helaas moeten we 
ook nu weer mededelen dat 
bowls in Nederland een erg 
kleine sport is met steeds 
minder bowls spelers. 
Ze vragen of we nog een keer 
komen spelen aanstaande 
maandag. Dat weten we nog 
niet omdat we nog andere plannen hebben. Als het uitkomt wellicht, maar de kans is groot dat we de 
laatste twee dagen lekker willen chillen op het strand. 



We schrijven een berichtje in het gastenboek met vermelding van onze website, omdat diverse 
aanwezigen graag onze site willen bezoeken en de foto’s willen bekijken. Vandaar dat deze Algarve 
Bowls Toer ook in het Engels op de website te lezen is. 
We horen van aanwezigen dat er nog een bowlsbaan is die we niet van te voren hadden gepland. We 
kenden het niet. Het is Vale de Lobo, tussen Vilamoura en Faro in. Daarnaast schijnen er in de 
toekomst nog twee banen te komen, één op golfterrein Boavista, vlak voorbij Lagos aan de N125, en 
één in Espiche.  
Na afloop komen we langs het inmiddels bekende strand in Burgau en we gaan lekker nagenieten van 
ons dagje bowls in Parque da Floresta. 
 
 
 
Dag 11, zaterdag  20 oktober 2007 
 
We hadden gepland om zondagochtend de baan in Tavira en Vale de Lobo te bekijken en daar niet te 
spelen. Omdat ons werd verteld dat het een mooie goede grasbaan is in de bossen van Tavira, 
hebben we besloten om vandaag naar Tavira te gaan en er meer tijd voor uit te trekken. We willen ook 
het historisch stadje bezichtigen. 
We vertrekken rond 9.40 uur richting de Spaanse grens en arriveren om 10.30 aan bij de bowlsbaan. 
Het ligt wel een beetje verstopt, maar gelukkig hadden we thuis van te voren het gps-adres 
opgevraagd. En ja hoor, via een leuke route bracht ons maatje ons op de juiste plek. Cerro de Leiria. 
Bij aankomst krijgen we te horen dat er een onderlinge competitie plaatsvindt tussen de “Tigers” en de 

“Titans” Het zijn twee groepen binnen de club die tegen elkaar 
strijden. Ze waren dan ook fanatiek bezig. 
 
Er was geen open competitie vandaag, maar we kunnen wel 
samen op een vrije rink 
spelen. Daar maken we 
gretig gebruik van om 
de baan te leren 
kennen. We spelen 
onderling een single 
van 21 ends. Het is 

Welkomstbord bij de bowlsbaan in Tavira             
een mooie grasbaan, die sneller is dan de baan in Alvor. Er 
is een aardig clubgebouwtje met een zwembad. Trouwens 
Saskia won beide ends van Jan. De eerste nog maar net, 
maar de tweede dik. (geen bier meer tussen de wedstrijden 
door bij deze warmte) Op het perceel wonen ook de eigenaren Bill en Joan. Ze hebben de verhuur en 

het managementgedeelte overgedragen aan de leden van De 
Tavira County  Lawn Bowling Club. Vanwege hun leeftijd is het 
te zwaar geworden. Vandaar ook dat het te koop staat. Zie voor 
meer informatie over het te koop staande perceel op de laatste 
pagina. Tijdens ons spel worden we begroet door Bill en worden 
uitgenodigd om na de wedstrijd bij hem thuis thee te komen 
drinken. Gelukkig 
houden zij van Thee op 
z’n Nederlands, want 
ook wij houden niet van 
de zeer sterke             

Jan op de baan in Tavira           Engelse thee. We praten 
veel over bowls in Nederland en ook   over bowls in Groot-         

Brittannië. Bill en Joan komen uit Schotland en zodoende 
komen we op het onderwerp Champion of the Champions, 
dat het volgend jaar in Aberdeen wordt gehouden. Bill bood 
aan om contacten te onderhouden omdat hij wellicht wel wat 
voor ons kan regelen of informeren als we daar eerder naar 
toe willen gaan. Hij heeft veel connecties daar. 
We ontvangen flyers en overige informatie, we krijgen zelfs 
een boek over bowls en adressen in Schotland. We bekijken 
de websites van Tavira en ABC en ze zijn onder de indruk. Bij 
ons afscheid hebben we nog even een foto van ze gemaakt.      Bill en Joan, eigenaren van het perceel in Tavira  



We worden gevraagd om vóór we weer naar Nederland gaan, nog een keer te komen spelen. We 
houden dit in ons achterhoofd, maar vanwege de afstand en het feit dat we de laatste dagen vrij willen 
houden zit het er waarschijnlijk niet in. We zullen zien, het is wel de moeite waard.  
 
We vertrekken naar de stad Tavira, een historische stad met een gezellige oude binnenstad. Op het 
moment dat we bij de kerk ons meegenomen lunch verorberen, zijn er veel mooi geklede Portugezen 
die rond de kerk lopen. Ze wachten ergens op, maar waarop? Of op wie?. Dat werd al snel duidelijk. 
We lopen richting de oude stadsmuur en zien een prachtige bruid die in de tuin bij de oude stadsmuur 
haar mooiste dag laat vastleggen op de plaat.  
 
We maken een leuke wandeling door Tavira. Ook hier weer kleine straatjes. We zien een bord met 

een verwijzing naar een camera obscura. Het is in 
de oude watertoren van de stad. Entree € 3,50 per 
persoon. Via een lift boven aangekomen krijgen we 
uitleg van een Portugese dame die over de 
geschiedenis van Tavira vertelt in gebrekkig 
Engels. Was minder goed te volgen, jammer. Maar 
we heel leuk. Bovenop de watertoren staat een 

camera dat heel Tavira in beeld brengt. Met een afstandbediening kan deze worden bediend. Alle 
delen van Tavira komt aan de orde. Wat we wel hebben begrepen is dat deze kleine stad maar liefst 

21 kerken herbergt. Wel erg veel. Daar zijn ook 
kleine buurtkerkjes bij, maar toch. We lopen via de 
kleine straatjes richting de rivier dat dwars door de 
stad loopt. Wat je hier veel tegenkomt zijn huizen 
met de bekende Portugese tegeltjes aan de   
buitenmuren. De afbeeldingen variëren, zo ook de 
kleur van de tegels en afbeeldingen. Enkele straten 

staan vol met huizen met deze tegels. Via de oude brug lopen we naar het 
andere gedeelte van Tavira. Ook hier weer vele kerkjes en leuke gezellige binnenplaatsjes. Het 
bestuur van Tavira heeft er veel aangedaan om elk stukje terrein waar mogelijk een voorziening te 
maken waar je heerlijk kunt zitten of spelen. Het zijn vaak ontmoetingsplaatsen voor de inwoners die, 
lijkt het, elkaar altijd iets te vertellen hebben. Dit maakt Tavira wat het nu is, een echte Portugees 
historisch stadje. 
 
We vervolgen onze wandeling terug naar de auto. Het is inmiddels avond en we besluiten om in Estói 
iets te gaan eten. Dit plaatsje ligt op de route terug naar het appartement. Waarom Estói? Dit plaatsje 
heeft een paleis met een tuin waarin allerlei kunstwerken, trappen en andere bouwwerkjes heeft die 
ook zijn betegeld met diverse mooie afbeeldingen. Jan dacht eerst dat het Silves was, maar bij 
navraag blijkt dat Estói te zijn. Aangekomen in Estói wandelen we richting het Paleis, dat door borden 
was aangegeven. We raken teleurgesteld, het hek is gesloten en het ligt er treurig bij. Kennelijk wordt 
er ook gewerkt aan het Paleis. Het gaat ons ook niet om het Paleis, want die is toch gesloten, maar 
om de tuin die daaromheen ligt. We hopen dat het opgeknapt gaat worden, want zoals het er nu bij ligt 
is het wel heel triest en jammer dat het verwaarloosd wordt. Er zit niks anders op dan onze weg 
vervolgen naar ons appartement. 
 
We verfrissen ons even lekker op want we gaan lekker uit eten in de binnenstad van Lagos. Leuke 
tentjes genoeg. We willen lekker vis eten. Na even rond te hebben gewandeld vinden we een aardig 
restaurantje. Ze hebben een mixed vis menu op de kaart staan. Dat lijkt ons wel wat. Eerst nog een 
lekker vissoep vooraf. Jammer genoeg was de tonijn te droog, de rest was wel lekker. We laten de 
wijn ons lekker smaken en daarna een kopje koffie ter afsluiting. 
 
Het was een fijne dag, we willen nog lang niet terug naar Nederland, maar oeffff, we hebben nog maar 
drie dagen te gaan, wat gaat de tijd toch snel.  
 



 
Dag 12, zondag 21 oktober 2007 
 
We gaan vandaag in de middag spelen in Vilamoura, maar vertrekken al vroeg naar Vale do Lobo, 
een bowlsbaan op een groot en luxe golfterrein. Via een luxe villapark op het golfterrein, komen we 
uiteindelijk aan bij de Vale do Lobo Lawn Bowling Club. We worden ontvangen door bowlingdirector  
Richard Hepburn. Het ligt erg mooi gelegen tussen het groen op het terrein. We hebben eigenlijk geen 
tijd om te spelen, maar om een vergelijking te kunnen maken met de andere grasbanen, moet je er 

natuurlijk wel even op spelen. Op verzoek mogen we de baan uitproberen. Een redelijke grasbaan 
met wel veel herstelplekken in de green. We spelen een paar ends op rink 1 en dat gaat best aardig. 
De baan is sneller dan in Alvor. Links loopt de rink vrij recht en rechts van de rink een ruimere curve. 
Maar als je dat eenmaal onder de knie hebt, loopt de baan verder vrij goed. Na een drankje bedanken 
we Richard voor zijn gastvrijheid en vertrekken we naar Vilamoura waar we om 13.30 uur hebben 
afgesproken, de wedstrijd begint om 14.00 uur. We zijn erg benieuwd, want Vilamoura staat bij vele 
bowls spelers in de wereld erg bekend. Ze noemen het zelf Europe Leading Bowling Holiday Center. 
 
Aangekomen in de luxe wijk en golfterrein Vilamoura worden we ontvangen door Amadeo, de 

manager van Vilamoura. Zoals eerder vermeld heeft Vilamoura twee banen van 8 
rinks. Er worden hier veel toernooien georganiseerd waar iedereen, voor een flink 
bedrag, aan mee kan doen. Vilamoura doet niet mee met de andere bowlsbanen in de 
Algarve en staat eigenlijk op zich. Ze zijn op een meer commerciële manier bezig met 
de exploitatie. Daar is natuurlijk niets mis mee. Ze richten zich veel op de Engelse 
markt. Hun flyers zijn gebaseerd op de Engelse bezoekers en de prijzen staan in 
ponden, niet in Euro’s. Vilamoura regelt eigenlijk naast de bowlsbaan ook een 

complete vakantie incl. hotel, appartement etc. Dus een volledig verzorgde vakantie incl. Golf en 
bowls.  Maar over de baan veel lof. Het is een mooie grasbaan die weinig problemen oplevert. Een 
baan met een goed ondergrond en weinig afwijkingen. We hebben natuurlijk niet op alle rinks 
gespeeld, maar wel kunnen zien bij andere partijen 
dat de ondergrond mooi egaal is. Het blijft een 
grasbaan en dat betekent toch wel stevig gooien. 
Maar daar zijn we inmiddels aan gewend in Alvor en 
Vale de Lobo.  
 
We worden ingedeeld en er wordt Fours gespeeld. 
Waarom Fours? dat is niemand bekend, want er 
waren toch voldoende rinks om triple of pairs te 
spelen. Wat achteraf bleek hebben ze ons ingedeeld 
tegen zeer sterke tegenstanders, Jill and Dave. We 
merken al snel dat dit geen beginnelingen zijn. 26 en 
16 jaar ervaring in Engeland waarbij Jill een aantal 
keren in Lemington heeft gespeeld en ze ook in de 
triples de finales in Engeland hebben gespeeld. In het 
begin was moeten we even wennen aan de baan, maar   In de pauze gezellig een drankje 

na een flinke achterstand komen we terug tot 9-9 in de 9e end. Na de pauze hopen we ze voorbij te 
kunnen streven. In de pauze drinken we gezellig ons drankje om vervolgens de 2e end te spelen. 



Saskia speelde second en Jan skip. Na eerst een voorsprong te hebben opgebouwd, hebben we 
uiteindelijk de wedstrijd verloren. Vooral na de “lucky wood” van Dave waarbij we 5 down kregen, 
konden we ze niet meer bijhouden. Maar ons spel was niet slecht, voor de eerste keer op deze 
grasmat. De mat is kort geschoren en loopt sneller dan Alfor en Tavira. Dave was trots op het feit dat 
hij ook eens in Australië en Nieuw Zeeland heeft gespeeld. Volgens Dave is Nieuw Zeeland een groot 
bowls land. Er is een vereniging met 2000 leden met veel bowlsbanen en rinks. Bij grote toernooien 
komen daar duizenden bezoekers. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Ook Dave maakt opmerkingen 
over de mooie “style” van Saskia. Het begint nu wel saai te worden.  
 
We babbelen, met een lekker drankje, nog gezellig na en wisselen weer informatie uit. We hebben 
toch weer veel ervaring en leuke contacten opgedaan. Vooral de contacten met hobbygenoten en 
praten over bowls is natuurlijk altijd leuk. We nemen afscheid van iedereen, ontvangen nog kleine 
attenties van Janet de medewerkster van Amadeo.   
 
 
Dag 13, maandag 22 oktober 2007 
 
Nog twee dagen te gaan, we besluiten om niet nog eens naar Tavira of 
Vilamoura te gaan, maar om toch de laatste twee dagen lekker nog van 
het strand te genieten. 
Het strand van Tres Irmâos trekt ons toch het meest en daar gaan we dan 
ook weer naar toe. Temperatuur is iets lager, maar omdat er geen wind is 
en de zon volop schijnt, voelt het veel warmer aan.  
We ondernemen verder niets meer en na een heerlijk avondmaal leggen 
we een kaartje en genieten van onze nachtrust.           Wat zit er allemaal in de rotsen? 

 
 
Dag 14, dinsdag 23 oktober 2007 
 
Saskia staat op tijd op om een wandeling te maken langs het strand. Op bepaalde tijden in de ochtend 
spoelen er mooie schelpen aan op een bepaalde gedeelte van het strand richting Alvor. We hebben 

samen deze wandeling al eens gedaan. Bepakt met een zak om 
eventuele vondsten in mee te nemen gaat ze richting strand. Bij 
terugkomst showt ze haar vondst, maar werkelijk unieke 
exemplaren of aparte schelpen waren er helaas niet bij, 
behoudens een schelp die nog afgetekend in een stuk steen 
zichtbaar is.  
Vandaag is het de laatste dag hier en we blijven derhalve op het 
strand voor ons appartement. Ook vandaag doen we weer lekker 
rustig aan om de afgelopen twee weken even rustig tot ons te laten 
bekomen.  

In de middag maken we een strandwandeling richting Lagos. Lekker ontspannen onder een klein 
zuchtje wind, heerlijk is dat toch. En dan te bedenken dat het koud en nat is in Nederland, waar we 
morgen ook weer naar teruggaan.  
Laat in de middag gaan we terug om alvast onze koffers te pakken, morgen is het om 4.30 opstaan.   
 
 
 

Kurkboom in de Algarve                        Opgeslagen kurk lig te drogen  
   

              Schors 
 
 
 



 
Dag 15, woensdag 24 oktober 2007 
 
De wekker van de mobiel gaat af, pfff. 4.30 uur in de ochtend. Opstaan, douchen, ontbijtje en 
vervolgens richting Faro. Vanaf vannacht regent het pijpenstelen. Het is fris zo vroeg in de ochtend. 
Dat vinden we niet erg want we hebben ons gekleed op het Nederlandse weer.  In een klein uurtje 
rijden we naar Faro waar we de auto moeten inleveren. De routebeschrijving naar de verhuurder is 
goed en we rijden dus regelrecht daar naar toe. Zonder controle op de auto wordt alles afgehandeld. 
Zal wel te maken hebben met het feit dat we het eigen risico van € 960,00 hebben afgekocht. Dat 
scheelt en geeft je meer rust in die twee weken. Geen risico’s, behalve dan banden, ruiten en de 
bodem, maar dat is overal zo. Kilometerstand is 37848. We hebben dus in totaal 1430 km gereden. 
We zijn wel erg vroeg, maar voordeel is dat je bij de opening van de incheckbalie vooraan kan staan 
zodat je nog keuze hebt met de stoelen.  

We laten Portugal achter ons en gaan de kou en de sleur weer tegemoet  
 

Jan gaat er vanuit dat het eenzelfde toestel is en vraagt naar rij 14, waar de exit zit. Je weet wel, voor 
z’n lange benen. Zegt die Portugese dame aan de balie dat deze vliegtuig de exit heeft op rij 12 en 13. 
Een andere toestel dus. Omdat er in het vliegtuig op de heenweg ook twee rijen met exits waren, 
geloof ik haar natuurlijk. We krijgen rij 13 toegewezen. Komen we in het vliegtuig en wat denk je? 
Heeft alleen rij 12 exit deuren. Jammer maar helaas, gelukkig duurt de reis maar kort. Op Schiphol 
aangekomen hebben we inderdaad onze jassen nodig, brr. Wat is het hier koud zeg….. 
 
 
 

 
Van de oostkust tot aan de westkust van de Algarve is ca. 150 kilometer 



 
Nawoord 
 
We hebben erg genoten van onze twee weken in de Algarve gedurende de periode 10 t/m 24 oktober 
2007. De mensen zijn erg aardig en niet alleen de Portugezen, maar ook de vele Britten die daar 
wonen, overwinteren of op vakantie zijn. 
We hebben ons laten vertellen dat er ca. 200.000 Britten wonen in de Algarve. Daarom zijn er ook 
veel Golfbanen, 24 in totaal en 6 bowlsbanen. Velen wonen op een golfcomplex of in een villa ergens 
in de buurt. Bowls is daar zo populair, dat er waarschijnlijk nog meer bowlsbanen bijkomen. Je kunt je 
er werkelijk uitleven met bowls. Er zijn twee banen met een mat en vier grasbanen. Onze bevindingen 
lees je bij het betreffende verslag. 
We hebben leuke uitstapjes gemaakt en ook vooral genoten van de zon, zee en strand. 
De gesprekken met de Britten tijdens onze bowlswedstrijden waren erg leuk en gezellig en daardoor 
ook contacten gelegd. 
 
Wel hebben we onze favoriete lijstje gemaakt van alle banen, zowel mat als op gras. We hebben ons 
gebaseerd op allerlei factoren. Tw: kwaliteit van de baan, ligging, gezelligheid, ontvangst etc. etc. 
Dit is ons persoonlijke favoriete lijstje. 
 

1. Vilamoura (grasbaan) 
2. Parque da Floresta (mat) 
3. Tavira (gras) 
4. Vale de Lobo (gras) 
5. Alvor (gras) 
6. ABC-Albufeira, Praia da Oura (mat) 

 
 
We hopen dat veel bowls liefhebbers onze Algarve Bowls Tour lezen en wellicht ook de kriebels 
krijgen en het een keer mee willen maken. Wanneer je informatie wil die wij kunnen geven, schroom 
dan niet en neem contact met ons op via emailadres. Omdat vele Britten die we hebben ontmoet, ook 
graag ons verhaal willen lezen, is deze ook in het Engels op onze website geplaatst. 
 
We willen dan ook iedereen bedanken voor hun vriendelijke ontvangst en gastvrijheid gedurende ons 
verblijf in de Algarve. 
 
De groeten van Saskia en Jan 
 
Algarve@almerebowlsclub.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   

 
         

 (foto: Nederlands kampioenschap Mixpairs outdoor 2006) 
 
 



Voor de liefhebbers hier een overzicht met de gegevens van de verenigingen; 
 
Bowlsbaan Bowlinggreen Praia da Oura 
Vereniging Albufeira Bowling Club (ABC) 
Adres Rua Oliveira Martins 
Contactpersoon David & Rene Berbridge 
Telefoon (00351) 289 514 764 – mobiel: (00351) 93 450 8216 
website - 
Email Rene38@hotmail.co.uk  
Flyer http://www.almerebowlsclub.nl/Algarve/flyer-ABC-Albufeira.pdf  
 
Bowlsbaan Alvor Lawn Bowling Centre 
Vereniging San Antonio Lawn Bowling Club 
Adres Montes de Alvor (urbanizâo) 
Contactpersoon Connie Borrell & John Palinski 
Telefoon (00351) 282 415 597 - mobiel: (00351) 96 444 4452 
website - 
Email: hetges@sapo.pt 
Flyer http://www.almerebowlsclub.nl/Algarve/flyer-Alvor.pdf  
 
Bowlsbaan Bowlinggreen Parque da Floresta 
Vereniging Parque da Floresta Bowling Club 
Adres 8650 Vila do Bispo 
Contactpersoon Janice Clarke 
Telefoon (00351) 282 695 924 - mobiel: (00351) 91 787 3885 
website http://www.vigiagroup.com/parque_da_floresta/about/home_page.html  
Email: jigglejan@sapo.pt  
Flyer http://www.almerebowlsclub.nl/Algarve/flyer-parque-da-Floresta.pdf  
 
Bowlsbaan Bowling green Santa Catarina 
Vereniging Tavira County Lawn Bowling Club 
Adres 1204 Z Cerro do Leiria 8800 – 158 Sta Cat Fonte Bispo, Tavira, Portugal  
Contactpersoon John Hewitson  (Eigenaren:Joan en Bill Cameron) 
Telefoon (00351) 289 792 603 – mobiel: (00351) 91 463 6282 
website http://www.tavirabowls.com 
Email: bowltavira@gmail.com 
Flyer http://www.almerebowlsclub.nl/Algarve/flyer-Tavira.pdf  
VERKOOPINFO http://www.almerebowlsclub.nl/Algarve/verkooptavira.pdf 
 
Bowlsbaan Bowlinggreen Vale do Lobo Resort 
Vereniging Vale do Lobo Lawn Bowling Club 
Adres Golfpark Vale do lobo, Almancil 
Contactpersoon Richard Hepburn 
Telefoon (00351) 289 353 456 – mobiel: (00351) 91 414 7623 
website - 
Email: bowlsinportugal@yahoo.co.uk 
Flyer - 
 
Bowlsbaan Bowlinggreen Vilamoura 
Vereniging Vilamoura Lawn Bowling Club 
Adres Av. Eng. Joao Meireles 8125 Vilamoura Algarve Portugal 
Contactpersoon Amadeo en Janet 
Telefoon (00351) 289 321 260 
website http://www.lawnbowlsholidays.com 
Email: info@lawnbowlsholidays.com  
Flyer http://www.almerebowlsclub.nl/Algarve/flyer-Vilmoura.pdf  
 
Door de gezamenlijke bowsclubs, met uitzondering van Vilamoura, is een speciale flyer gemaakt met 
alle informatie van de verenigingen: http://www.almerebowlsclub.nl/Algarve/flyer-Algarve-Bowls.pdf 



 
 
 
 
 
 
In The Portugal News, Engelse editie 
Van 20 oktober 2007 lazen we dit bericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


