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Voorjaar en aarzelende start 

 

Correspondent te Cagliari 

 

egin maart werd de crew van de Zeezwaluw ineens verblijd met een stralend zonnetje en 

een aangenaam temperatuurtje bij het openen van de luiken. De eerste vraag die je als 

correspondent dan hebt is: “jullie gaan zeker even varen hè?” 

 

Maar nee de crew blijft met de lijnen stevig aan het 

ponton geknoopt. IJverig gaan ze op deze zonnige 

dag verder met de voorbereidingen om de boot 

vaarklaar te maken. 

Hoezo boot vaarklaar maken, de was werd gedaan 

want aan dek waren alleen de wapperende 

kledingstukken op het voordek te bespeuren, geen 

uitzinnig werkende crew. 

 

De buren, Ann en Kevin van ”SY Sailaway”, maken wel 

gebruik van de mooie dag en laten de boot even uit. 

De “Sailaway” is sinds september haar box niet meer uit 

geweest en dat is te merken als de motor wordt 

aangezwengeld. De schroef maakt genoeg omwentelingen en 

het kolkt achter haar kont dat het een lieve lust is. Remmen 

los dus, maar de voortgang is niet evenredig met de 

schroefomwentelingen. Heel moeizaam schuift ze uit haar 

box om tergend langzaam de marina uit te varen. 

 

De oorzaak, een flink aangegroeide schroef en 

onderwaterschip welke hopelijk wat schoner worden nu er 

gevaren wordt. Na een paar heerlijke uurtjes varen, komen ze 

(iets sneller) en met rode gezichten teruggevaren. 

 

Ann en Kevin hebben een heerlijke proefvaart gehad en nu ze 

de smaak van het zeilen weer te pakken hebben, willen ze ook 

weg. Het weer is hun echter pas na 2 weken gunstig gezind.  

 

Na een gezellige afscheidsavond in de gazebo vertrekt de “Sailaway“ voor het echie op 8 april. 

Om 12 uur worden Ann & Kevin door de achterblijvende live-aboards uitgezwaaid en -getoeterd. 

De eerste overwinteraar is vertrokken, de rest zal spoedig volgen. 
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