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Correspondent in Grenada W.I. 

Laatste jobs afronden en baaitje hoppen 

 

a, ja de Zeezwaluw haar tewaterlating is perfect verlopen. De eerste tocht was van de 

werf naar de ankerplek in Woburn Bay. Eénmaal weer te water konden de laatste puntjes 

op de i worden gezet. 

 

Aangezien de laatste 2 weken voor de tewaterlating 

erg druk waren, hadden de Zeezwaluwtjes helemaal 

vergeten om hun reddingsvlot ter service aan te 

bieden bij Sea Safety Service (SSS). Gelukkig was 

er slechts 1 telefoontje nodig om het te regelen. 

Met het vlot in de bijboot tuften ze naar de steiger 

waar Donal en Sarah (SSS) klaar stonden om het 

vlot in ontvangst te nemen. 

 

Enkele dagen later kon de bemanning bij SSS het 

goedgekeurde en opgeblazen vlot bewonderen. Toch best 

ruim zo’n 6-persoonsvlot voor z’n tweetjes. Samen met 

Donal werden de diverse aspecten zoals; wanneer en 

hoe je in je vlot overstapt als ook wat je mee kan 

nemen als extra’s. 

De 

gegeven 

uitleg en tips werden 

erg gewaardeerd en stemden de bemanning tot 

hernieuwd nadenken wat er zoal in de grab bag 

zou moeten komen. Het vlot is voorde komende 3 

jaar weer goedgekeurd maar de bemanning hoopt haar nooit 

te hoeven gebruiken. 

 

Ook de 2de voorstag werd door Turbulence, de tuiger op de werf van een nieuw slim knikpunt 

voorzien. Dit knikpunt moet ervoor zorgen dat de 2de voorstag indien niet in gebruik, aan 

bakboord vastgezet kan worden, zonder dat er een rare hoek ontstaat. Hopelijk gaat ze nu wat 

langer mee dan 5 jaar. 
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8 Juni was het dan eindelijk zover. Het anker wordt gelicht en de Zeezwaluw vaart voor de 

laatste keer Woburn Bay uit. Boeg naar het westen en rond de zuidwest kaap naar het noorden. 

Langs de kust herkennen ze veel punten en stadjes zoals St George. Om 2 uur knopen ze de 

Zeezwaluw vast aan een mooring in Flamingo Bay. Ze ligt helemaal alleen in deze schitterende 

baai, wat een rust. 

Als de informatie klopt is deze baai onderdeel van een Marine Park waar onder water beelden 

zijn geplaatst om het natuurlijke rif te versterken en afbrokkelen te voorkomen. Al snorkelend 

moeten die beelden te zien zijn. 

 

Kortom, de Zeezwaluwtjes gaan de komende 

dagen lekker zwemmen en snorkelen, luieren en 

genieten van zon op- en ondergangen in dit 

idyllische rustige baaitje, laten ze de 

correspondent weten. 

Zodra de 5-6Bft wind afneemt en uit een 

gunstiger hoek waait gaan ze een dag hopje 

verder naar het eiland ten noorden van 

Grenada, Carriacou. 
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