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 Verjaardagsfeestje, River tubing en heerlijk eten

 

Correspondent te Grenada 

 

p een ochtendnetje (Marifoon informatiekanaal) eind oktober, was de aankondiging voor 

het verjaardagsfeestje voor Shademan, de meest bekende buschauffeur bij 

evenementen en boodschappen trips. 

 

Patricks verjaardag, de 70ste (al voor de 3de keer) was een goede aanleiding voor een feestje. 

John Hovan organiseerde het festijn en je kon je voor deelname bij hem aanmelden. Daar hoefde 

de bemanning niet lang over na te denken, aanmelden dus. Een onderdeel van het festijn was river 

tubing… wat is dat nu weer, dachten de Zeezwaluwtjes. Na een diepgaande studie bleek het er op 

neer te komen dat je hangend in een overmaatse donut een rivier afzakt waarbij het spektakel 

zich rond de stroomversnellingen gaat afspelen. Ja, dat had de bemanning van de Zeezwaluw nog 

niet beleefd. 

Op 3 november was de grootte dag. Om 9 uur kwamen de busjes bij Whisper Cove marina 

voorrijden. De 2 busjes zaten al halfvol maar alle wachtende deelnemers pasten er als haringen 

in een ton, nog net bij. De meeste deelnemers waren luchtig gekleed en hadden zin in de river 

tubing en voor de meesten een onbekend fenomeen. Na een klein uurtje stopten de busjes bij het 

evenementen complex. 

 

De eerste groep van 15 

personen moet zich direct 

omkleden voor de tubing. De 

andere groep drinkt een kopje 

koffie of een glaasje tijdens 

het wachten. Er zijn namelijk 

maar 15 tubes voor deelnemers 

en 4 voor begeleiders om het 

veilig te houden. 

 

Groep 1 wordt eerst 

“aangekleed” met zwemvesten 

en veiligheidshelmen en met de tube in de hand gaan ze naar de rivier. De begeleiders helpen 

iedereen vakkundig in de tube. Pas als alle 15 in de tubes zitten (sommigen muurvast) gaan ze 

achterelkaar de snel stromende rivier af. Het is een feest van ronddraaien, botsen tegen grote 

keien, vastlopen tussen stenen en dan “gered worden” door de begeleiders die hen lostrekken en 

weer de goede kant op duwen. Met tube en al omkiepen behoort ook tot de mogelijkheden en 

Ineke test het even uit. 

 

Gelukkig is de rivier niet diep en met 

wat hulp zit ze zo weer in haar tube om 

de reis te voltooien. Het is geweldig en 

de Zeezwaluwtjes genieten volop. Na 

een half uurtje zijn ze bij de finish, 

“well shaken, not stired”. Daar worden 

de tubes, zwemvesten en helmen op een 

truck geladen en de natte lijven in het 

busje en alles en iedereen wordt weer 

naar het beginpunt getransporteerd. 
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Nadat iedereen droge kleding aan heeft, kunnen ze aanschuiven aan de gereed staande tafel en 

wordt de lunch opgediend. Er is keuze uit kip, kalkoen of vis. Maar eerst moet er nog gezongen 

worden voor de jarige Patrick en het Happy Birthday klinkt uit vele zeemanskelen. Niet echt een 

mooi geluid maar wel enthousiast en luid! 

 

Na een glaasje champagne en de door 

John meegebrachte flessen wijn, prikt 

iedereen een heerlijk vorkje weg.  

Als dessert zijn er twee 

verjaardagstaarten voor Patrick, veel te 

veel natuurlijk dus helpt iedereen mee om 

het heerlijke baksel weg te werken. De 

kurk op de 5 liter rumfles die Patrick als 

verjaarsgeschenk krijgt aangeboden, 

blijft erop zitten. Die kan hijzelf wel aan. 

Daar heeft hij echt geen hulp bij nodig! 

 

 

Na nog wat gezellig natafelen wordt 

om 4 uur de terugreis aanvaard. Via 

de route door het regenwoud stopt 

de bus als eerste weer bij Whisper 

Cove marina. De Zeezwaluwtjes 

stappen moe maar heerlijk voldaan in 

hun rubbertje en tuffen naar de 

Zeezwaluw. Het is een bijzondere 

dag geweest met allemaal gezellige 

mensen. Misschien gaan ze nog wel 

een keer River tuben. 

 

___/)___ 


