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Plezier in Grenada 

 

Correspondent te Grenada 

 

et echte vakantiegevoel ontstaat pas bij de Zeezwaluwtjes als ze voor de verjaardag van 

mede live-aboard zeiler Nigel ge6en gaan BBQ-en. Nigel en Sarah van SY Steel Appeal 

(UK) hebben ze leren kennen in Portugal tijdens de afgelopen dokperiode. 

 

Zij zijn ook vanuit Las Palmas overgestoken net als de Zeezwaluw en Asbjǿrn en Ann Louis van SY 

Cassie (N). Gezamenlijk gaan ze nu BBQen. Op een mooie zondagmiddag wordt de Zeezwaluw 

dinghy om 4 uur ´s middags volgeladen met allerlei heerlijkheden, de BBQ, kookgereedschappen 

en niet te vergeten wat biertjes om al het lekkers weg te spoelen. Eenmaal op weg, voegen de 

dinghy’s van de “Steel Appeal” en de “Cassie” in en gezamenlijk wordt de tocht naar Hog Island 

voortgezet. Hog Island ligt namelijk los van het vasteland van Grenada en is alleen per bootje 

bereikbaar. Op elk openbaar strand mag in Grenada geBBQed worden. Dus ook hier. 

Bij aankomst zijn er al wat groepjes live-aboards neergestreken op de bankjes bij het strand. 

Het blijkt een favoriete BBQ-stek voor de zeilers in de 4 baaien rondom Hog Island. Nog net 

kunnen de bemanningen van de “Oversteek” een picknick-setje in bezit nemen en hun spullen 

uitstallen. Eerst een biertje om 

te toasten op de 60ste verjaardag 

van Nigel en de dorst te lessen na 

de “lange reis”. 

 

Net als de BBQ wordt uitgeklapt 

komt een aardige buurman-zeiler 

vertellen dat er een “cruisers 

BBQ” is en gebruikt mag worden. 

 

Hij blijkt al volop in gebruik te 

zijn en na een kwartiertje 

wachten kunnen de N-UK-NL 

vleesjes op het rooster gelegd 

worden en het eetfestijn 

beginnen. 

 

Iedereen laat het zich goed smaken en het vlees en de salades gaan erin als koek onder het 

genot van een gezellige babbel en uitwisselen van ervaringen en plannen na het hurricane seizoen. 

Net voor het donker, worden alle restanten opgeruimd en het afval in de aanwezige ton gedumpt. 

Als Moeder de Gans gaat de Zeezwaluw dinghy voorop (zij hebben namelijk een rondom schijnend 

licht op hun nieuwe bootje) wordt de terugtocht aanvaard. Het was een gezellige relaxte middag 

op het strand van Hog Island en zal zeker niet de laatste BBQ daar zijn. 

 

Als de Zeezwaluwbemanning éénmaal is ingeburgerd in Woburn Bay horen ze ook wat meer over 

de sociale activiteiten in deze baai. Donderdags om 18 uur, is er een jam-sessie in Nimrods Rhum 

Shop. Na enige uitleg t.a.v. hoe, wat en waar weten ze Nimrods te vinden. Er is niet alleen muziek 

in Nimrods Rhum Shop maar er is ook een winkeltje voor de dagelijkse benodigdheden terwijl een 

bar en restaurant de feestvreugde verhogen. Op een droge donderdagavond gaan ze met de 

dinghy naar de kade in Woburn City.  

 

De muziek komt hen al tegemoet evenals de lekkere etensluchtjes. Bij de bar wordt een biertje 

gehaald, een echte Carieb wel te verstaan en daarna doorgelopen naar de picknick setjes bij het 

restaurant. 
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De eerste “Jammers” zijn al aan het inspelen en uiteindelijk zijn er 6 muzikanten die de 

muziekavond invullen. 4 gitaren, een 

saxofoon en een drummer terwijl één 

van de gitaristen ook een aardig 

deuntje zingt. Het is goede muziek, 

vooral de saxofonist is een prof. 

 

De Zeezwaluwen bestellen een 

hamburger, friet en een salade die 

heerlijk wordt genuttigd tijdens het 

luisteren naar de muziek. Echter, 

zijzelf eten niet alleen heerlijk. De 

bemanning zelf staat ook op de dis. Ze 

worden namelijk opgevreten door de 

muskieten en om 8 uur houden ze het 

dan ook voor gezien. 

Als de wiedeweerga gaan ze naar de 

Zeezwaluw terug om zich in te smeren 

met anti-muskieten olie. 

De volgende jamsessie zullen ze beter beslagen ten ijs komen en geen muskiet zal hen dan 

steken. Ze zullen dan gedrenkt zijn in de meest gemene anti-muskieten-olie die er is, de in 

Suriname gekochte! 
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