
 

Nummer 2 

Boat-yard of Goat-Yard 

 

e huiscorrespondent van de Zeezwaluw, had al een tijdje nix vernomen van de bemanning en kon 

daarom geen verslag doen voor het Zeezwaluw Suffertje. Hij vroeg zich af of ze nog op de 

kant stonden of alweer dobberden. Eerst maar even langs de boat-yard om te checken. 

 

En ja, warempel ze stonden er nog en 

waren hard aan het werk. Riens plamuren 

en schuren aan het bovenwaterschip en 

Ineke was druk met het onderwaterschip. 

Het schuren en plamuren is op een haar-

na klaar vertelden ze vol trots. Hopelijk 

kunnen ze volgende week beginnen met 

schilderen. Ook de nieuwe raampjes zijn 

gearriveerd en wachten op plaatsing na 

het verven. Ze vroegen zich wel af of ze 

op een boat-yard staan of op een goat-

yard. 

 

Op de steile helling rondom Clarkes Court 

boat yard woont een kudde geiten. ’s 

Ochtends gaan ze op stap om in de bossen 

op de hellingen hun kostje bij elkaar te 

scharrelen. ‘s Avonds net voor het donker 

wordt komen ze weer terug. Zodra de zon 

onder is gegaan, zoeken alle geiten een 

plekje op een smalle richel langs de helling 

lom te slapen. De laatste weken zag de 

bemanning er wel wat dikke geiten bij. Die 

bleken zwanger. 

 

Een paar dagen geleden hebben een paar geiten 

jongen geworpen. Na een dag met onzeker 

pasjes mag een van de kleintjes nu met moeder 

mee op stap naar de boat-yard. Maar het is wel 

vermoeiend dat geklauter in het warme 

zonnetje. Even uitrusten in de schaduw onder 

een boat is voor een klein geitje een uitkomst. 

De Zeezwaluwtjes staan dus op een goat-yard. 
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Note: deze nieuwe Wordpress website is al aardig gevuld met de informatie die stond op de everyoneweb.com site 

en van de oudere sail4fun site, zijn alle reisverhalen van vertrekkers verwijderd. Dit werd door de bemanning pas 

3 weken geleden ontdekt. De bemanning wenst jullie veel kijk en leesplezier met het doorsnuffelen van deze site. 

Het zijn dus drukke tijden voor de bemanning met boot-op-de-kant-werkzaamheden en tussen de bedrijven door, 

een nieuwe website bouwen terwijl de oude informatie van 2 sites omgezet moet worden en geplaatst. 


