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Weer een oversteekje 

 

Correspondent te Prickly Bay, Grenada  

 

e Zeezwaluw bemanning heeft na de lange Atlantische oversteek ruim 10 weken in het 

schitterende Suriname doorgebracht. Jammer genoeg begon de regentijd dit jaar erg 

vroeg. Dit betekende dat het dagen achtereen urenlang regende, er geen zon te zien was 

en er droog op uittrekken lastiger en lastiger werd. 

 

Op 24 april om 8 uur in de ochtend gleden dan ook de lijnen los van de ankerboei bij Domburg. De 

Zeezwaluw vaart stroomafwaarts (af en toe met 8kn) de Surinamerivier richting riviermonding. 

Nu bij daglicht kan de bemanning eindelijk genieten van het uitzicht. Dit misten ze tijdens hun 

nachtelijke aankomst. 

De oostzijde van de rivier lijkt 

ongerepte natuur en de kolonies 

brulapen maken daar een giga-kabaal. 

De westzijde staat echter helemaal 

vol met huizen van diverse 

(decadente) afmetingen. Na de brug 

bij Paramaribo is het nog een bochtig 

stuk naar buiten varen, maar de 

stroming staat gelukkig helemaal mee 

tot buiten. 

Om 13 uur passeert de Zeezwaluw de 

aanloopton en kan het grootzeil met 

1ste rif en de high-aspect fok worden gehesen. Met 50 graden aan de 20kn wind zeilend liggen 

we perfect op een directe koers naar Granada. De bemanning geniet weer volop, zeker als na een 

uurtje de zeewaterkleur veranderd is van donkerbruin naar helder blauw. 

 

In de loop van de middag trekt de wind flink aan en net voor het donker, wordt het 2de rif gezet. 

Na de eerste 24-uur is er al 164 mijl van de 598 afgelegd. De 2de 24-uur staat in het teken van 

een 24-uur durende tropische regenbui! Bakken regen vallen neer, voorafgaand door harde 

vlagerige wind uit diverse richtingen, gevolgd door amper wind. Af en toe moet de motor zelfs 

even draaien om voortgang te maken. Kortom, de bemanning was aardig in touw en had weinig 

nachtrust genoten in de natte (bad)kuip. De 3de dag, net voor donker werd het grootzeil volledig 

weggehaald voor een 

rustige nacht zodat de 

bemanning wat slaap kan 

inhalen. Toch was de 

voortgang op alleen op de 

high-aspect fok nog 

prima (143 mijl). 

 

Met nog slechts ± 130 

mijl te gaan, blijft de 

zeilvoering de 4de dag 

zoals die op dat moment 

is, alleen de high aspect- 

fok. In het eerste 

daglicht kan dan Prickley Bay aan de zuidzijde van Grenada worden bereikt. Vlak voor aankomst 

wordt de gele vlag samen met de Grenada vlag gehesen, want er moet worden ingeklaard. Om 
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even over 8en na 598 zeemijl, valt het anker naast “Shady Lady” de enige andere Nederlandse 

zeilboot in de baai. 

 

De Zeezwaluw en haar bemanning voelen zich direct in hun element in Prickly Bay. Waarom??? In 

Grenada, het meest zuidelijke eiland van de Windward eilanden in de West Indies, schijnt het 

zonnetje aan een onbewolkte hemel, is het 28°C met een lekker windje. 
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