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Correspondent in Grenada W.I. 

 Boat yard of een goat yard deel 2

 

e Zeezwaluw bemanning was zoals gewoonlijk rond 6 uur in de ochtend “up and running”, 

toen ze continue geblèr van een geit hoorden. Eigenlijk was dat al een uurtje aan de gang 

want ze waren er wakker van geworden. In de kuip staand en rondkijkend, zagen ze een 

geit over de rand van de steile wand kijken en blèrde ze weer. Toen de Zeezwaluwtjes goed 

keken, zagen ze een heel klein geitje onder aan de helling liggen. Hij/zij deed verwoede pogingen 

om op de vier wankele potjes te gaan staan terwijl ze terug blèrde naar moeder op de helling. 

 

Niet aarzelend ging de bemanning met een 

grote badhanddoek gewapend naar het 

kleintje om het terug te brengen naar de 

moeder. Wat bleek, dit kleintje was net 

geboren, de navelstreng hing er aan en het 

was nog helemaal nat van het vruchtwater. 

Met het baby geitje voorzichtig in de 

handdoek gewikkeld speelden de Zeezwaluwen 

vervolgens zelf voor klipgeiten. Al glibberend en 

glijdend over het dauwnatte gras, bereikten ze na 

een halfuurtje de plek waar moeder nog steeds 

stond. Maar de nadering van mensen maakte haar 

schichtig en ze liep weg. Omdat het pad steeds 

smaller werd, keerde de bemanning terug naar de 

geboorte plek, de nageboorte lag er nog en hebben 

het kleintje voorzichtig in het gras gezet. 

Teruglopend van het kleintje hoopten ze een veilige 

afstand te creëren zodat moedergeit weer naar 

haar kind zou gaan. Gelukkig waren moeder en kind 

na een half uurtje herenigd. 

Hoe en wat er precies is gebeurd waardoor het 

kleintje vlak na de geboorte zeker 10m naar 

beneden viel, weten we niet. 
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Naast het geiten rescue leven op de werf, werken de Zeezwaluwen ook flink door aan hun bootje. 

Het omslagpunt in de werkzaamheden is bereikt. Van ontmantelen wordt nu er weer opgebouwd. 

Er zijn al 3 lagen primer op het onderwaterschip aangebracht. 

 

De poten zijn verzet zodat daaronder nu 

ook geschuurd en geverfd kan worden. De 10 

polycarbonaat raampjes (+ 1 reserve) zijn 

gearriveerd. Riens is nu druk bezig om elk 

raampje te modeleren naar de plek waar die 

moet komen. Alle 10 sponningen blijken 

namelijk van elkaar te verschillen. Deze 

aanpassing van elk raampje is essentieel. Er 

moet voldoende ruimte gecreëerd worden 

om de voorgeschreven laag dikte van de kit 

te bereiken. Een fikse klus want het is 

vreselijk hard materiaal dat polycarbonaat. De sponningen binnen worden weer netjes wit 

geverfd en de houten frames gelakt. 

 

Bak- en stuurboord boven de waterlijn met nog 1x met 220grid geschuurd en dan kunnen daar 

ook de 2-lagen primer op. Dan zien we pas of er nog oneffenheden zijn die nog “even” na 

geplamuurd en geschuurd” moeten worden. Maar we hebben goede hoop, het ziet er al vreselijk 

glad uit dus het komt wel goed. Als de blauwe band aangebracht is kunnen de nieuwe raampjes er 

pas ingekit worden. Momenteel hebben zitten er dummy-raampjes om de opbouw werkzaamheden 

goed te laten verlopen. 

Zo dat was even de laatste stand van zake van de Boat yard. 
 

___/)___ 


