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Hurricane seizoen van de Zeezwaluw in de Carieb 

 

Correspondent te Grenada 

 

et Hurricane seizoen in de Carieb is van juni tot november, de zomer dus. Voor de 

bemanning van de Zeezwaluw is het even uitvlooien wat dat betekent voor het dagelijkse 

leven als live-aboards. 

 

Gelukkig zijn ze al een tijdje 

in Grenada voor het Hurricane 

seizoen aanbreekt. Het eerste 

en belangrijkste punt is, 

zoeken naar een goede 

ankerbaai als verblijfplaats 

voor die periode. 

 

De geschiktste baai blijkt 

Woburn Bay aan de zuidzijde 

van het eiland te zijn. De 

ingang van deze baai ligt open 

naar het Z-ZO maar wordt beschermd door een uitgebreid rif. Door dit rif wordt, bij harde wind 

uit het zuid kwadrant de eventuele deining flink afgeremd. Na de toegang tot de baai kun je 

kiezen uit meerdere baaitjes om te ankeren. De Zeezwaluw zoekt haar plekje ver naar binnen in 

de hoofdbaai en het anker valt in 7m diep water gevolgd door 45m ketting 

Met de dinghy kan de bemanning alle kanten op. Naar de kade in Woburn om de bus naar de stad 

te pakken, naar Whisper Cove marina om de was te doen en heerlijk vers brood te halen, naar 

Hog Island naar het strand voor een BBQ of gewoon heerlijk rondvaren en vrienden en kennissen 

bezoeken die ook in de baai liggen. Mogelijkheden genoeg dus. 

 

Het voorzeil gaat van de rol en verdwijnt onderdeks terwijl het 3de zonnepaneel aan dek zijn 

plekje vindt. Toch blijft het vreemd voelen om in de zomerperiode 6 maanden stil te liggen en de 

boot als woonboot om te toveren. Ook de normale “winterklussen”, zoals onderhoud en 

voorbereiden voor het nieuwe zeilseizoen voelt vreemd als dat in zwemkleding gebeurd. 

De Zeezwaluwtjes genieten van stralende blauwe luchten afgewisseld met witte wolken of 

donderwolken waar een heftige tropische bui uit valt maar ook van ontelbare schitterende 

zonsondergangen. Het weer blijft gunstig tot eind september. 

 

Rond 20 september ontwikkelt zich op de Atlantische Oceaan een heuse tropische storm. Heel 

ongebruikelijk trekt de storm vanaf de kraamkamer bij de Kaap Verdische Eilanden niet NW-

waarts maar pal West en neemt geleidelijk in kracht toe. Na een paar dagen blijkt dat dit brede 

stormfront mogelijk pal over de Caribische Windward eilanden zal trekken. 
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Gevolg, grote onrust in Grenada´s zeilersland. Wordt het een Hurricane? Wat te doen? In 

Grenada blijven of naar Trinidad zeilen voor beschutting? Maar wat als het pad toch zuidelijker 

trekt dan is Trinidad ook niet veilig??? De bemanning volgt de weersvoorspellingen nauwgezet om 

hun plan te kunnen maken. Een Hurricane is iets wat ze slechts 2 maal meegemaakt hebben 

(Azoren) maar toen lag de Zeezwaluw tijdens de passage in een haven of marina. 

Gelukkig trekt de storm steeds verder naar het Noordwesten en Grenada lijkt daardoor vrij te 

blijven van de hoogste windvsnelheden. Maximaal 35-40kn in vlagen. De bemanning besluit op 

basis van de beschikbare windvoorspellingen de storm in Grenada uit te zitten. Gewoon op eigen 

anker. 

De Zeezwaluw wordt iets verplaatst om 60m ketting uit te geven met voldoende swingruimte om 

haar op de plek te houden. De boot wordt verder stormklaar gemaakt (alle losse onderdelen 

benedendeks, dinghy aanboord en vastgesnoerd, BB-motor op het hek, van grootzeil en huik 

wordt met lijn een worst gemaakt, bimini en zijpanelen weg en alle lijnen van de mast om 

klepperen te vermijden). Gedurende de nacht, tijdens de passage van de storm, trekken enorme 

onweersbuien over vergezeld van bakken regen. De bemanning loopt ankerwacht, 1,5 uur op 1,5 

uur af. In korte broek en met een pannetje soep op het vuur is dat prima uit te houden! 

Het tropische geweld valt uiteindelijk mee, de wind uit het ZO is max 40kn geweest terwijl de 

vlagen niet echt gemeen zijn. Geen noemenswaardige deining van zee in de baai. Kortom dit keer 

is het Hurricane gevaar voor Grenada en al haar inwoners en de live-aboard gemeenschap met een 

sisser afgelopen. Nog een aantal dagen blijft de wind in de zuidoosthoek zitten en trekken losse 

regenbuien over als naweeën van de tropische storm, daarna 

is alles weer "back to normal". 

 

Echter dezelfde tropische storm wordt al snel Hurricane 

Matthew die zich in 2 dagen ontwikkeld tot een categorie 4 

Hurricane. Als een monster Hurricane gaat hij verder over 

de Caribische eilanden om daar zonder vertraging op weg 

naar Florida, een ongekende catastrofe aan te richten, vooral in het arme Haïti. Hoe deze 

Hurricane verder afloopt is nog onbekend maar hij is ongetwijfeld één die niet snel vergeten 

wordt aan deze kant van de Oceaan. 

 

Het Hurricane seizoen is dus voor de Zeezwaluwtjes niet echt een “winterperiode” waarin de 

weersvoorspellingen even vergeten kunnen worden zoals in het verleden. 
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