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Parking Jachthaven
Havenplein 2
8370 Blankenberge

Parking Middenschool
Van Maerlantstraat 1
8370 Blankenberge

Open/ouvert:
07:00 - 24:00

Open/ouvert:
08:00 - 23:00 (juli + aug)

Tel: 050/42 41 42
db.parking@skynet.be
Tarieven parking 1:
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20

24

30

36

48

1,5 euro
7,5 euro
10,5 euro
9,0 euro
325 euro
150 euro

uur/heure
halve dag/demi jour
dag/jour
dag/jour abonnement
jaar/année
winter/hiver

Tarieven parking 2:
6 euro
5 euro
60 euro
90 euro
180 euro

dag/jour
dag/jour abonnement
14 dagen/jours
maand/mois
juli + augustus/juillet + août

Voorwoord van de voorzitter

U

it de vele commentaren van de havengebruikers die we afgelopen zomer mochten ontvangen kunnen we besluiten dat de
zomer 2014 goed was, althans tot en met de
eerste week van augustus. Tot die periode
viel het weer behoorlijk mee, ook heel wat
leden gingen met hun boot andere havens
verkennen, zodat we heel wat bezoekers
konden verwelkomen. En de algemene tendens was: proficiat met het nieuwe havenkantoor en het sanitair, van het beste, zelfs
het beste dat we al tegengekomen zijn. Ook

de herinrichting van de nieuwe haven blijft
positieve geluiden geven. Dat doet natuurlijk plezier en is een pluim op de hoed van
RSYB, zijn havenmeesters en jobstudenten.
En zie ze hier zitten glunderen en lachen….
Ze mogen in 2015 allen terugkomen. Bernard
De Vos zal er natuurlijk niet meer bij zijn. Hij
heeft Antony gedurende 1 jaar geholpen en
prima werk geleverd zodat de bouwplannen
voor het nieuwe havenkantoor en sanitair
naar wens konden verlopen. Zijn contract bij
4

RSYB was dus tijdelijk, om hem in staat te
stellen nog een specialisatiejaar in avondlessen te kunnen volgen. Wij wensen hem
in zijn verdere beroepsleven alle succes en
wij hopen toch nog af en
toe eens beroep op zijn
kennis te mogen doen.
Bijvoorbeeld voor het
opvolgen van onze website. Bedankt Bernard!!
Wegens de werken aan
de nieuwe glooiing van
de oude haven diende
ook de vlaggenmast
een nieuwe plaats te
krijgen.
Met behulp van een
flinke kraan werd deze
zware stalen mast begin
oktober vooreerst van
zijn oude plaats weggehaald, waarbij goed
moest opgepast worden
niet in de bovenleidingen verstrikt te geraken. Vervolgens werd
de mast over het clubhuis getild en stevig
verankerd in betonnen sokkels vlak naast
het terras.
Eens de werken aan de nieuwe glooiing volledig beëindigd, zal ook moeten nagegaan
worden wat er aan het terras eventueel nog
dient te gebeuren. Belangrijk hierbij is een
mooi uitzicht op de havengeul.
Jan Soete

VIS-SPECIAALZAAK

AZUUR
de Smet de Naeyerlaan 55 • 8370 Blankenberge

tel. 050 41 10 36

Fijne vleeswaren • kaas • bereide gerechten • Italiaanse specialiteiten

Raffina o

de Smet de Naeyerlaan 57 • 8370 Blankenberge

Tel. 050/42 42 69

HOCKS Alain
Dumonstraat 36
8370 Blankenberge
Tel: 050/41.62.96
www.alainhocks.be

U kunt bij ons terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Residentiële elektriciteit
Industriële elektriciteit
Nieuwbouw en verbouwingen
Videofonie, parlefonie, telefonie en distributie
Elektrische verwarming
Domotica
Camerabewaking
Automatisatie
Automatische poort, hekken en rolluikbediening
Alarminstallaties
En alle verlichting

Alain Hocks is uw betrouwbare vakman in elektriciteit!
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Tekst en foto’s: J.M. Desseaux

Reisverslag 2014

SAN SALVADOR BAHAMAS
Ora Pro Nobis 14 april - 10 juli 2014

D

onderdag 29.5 was havenmeester
Lyndon voor mij op zoek naar een
technieker, die aan staaldraad kon komen. Dat bleek hier op het eiland onmogelijk. Maar ik had nog wat inox ketting
en als technieker kreeg ik Elvis, een
zware neger, als assistent aangeboden.
Elvis vaart met de Amerikanen mee als
visser. Na een kort gesprek blijkt zijn
kennis van tuigage bescheiden en gezien zijn gewicht denk ik dat het beter is
dat hij mij in de mast omhoog trekt. Ik
ga omhoog‚ luxueus maar niet geheel
reglementair gezeten op een fender‚ met
Elvis aan de winch.
Hoewel ik uit lijfsbehoud Elvis had uitgelegd wat hij met de klem en de winch
moest doen, kon hij mij toen ik de eerste
keer boven was niet laten zakken.
Ik had zodoende ruim de tijd om vanuit
mijn hoge positie wat rond te kijken.
De tweede keer ging het al wat beter en
ik bond een stuk ketting met touw aan
het uiteinde van de onderste zaling vast,
in de hoop dat dit een betere oplossing
was dan de verplaatste bakstag.. Ik
vroeg Elvis wat ik schuldig was.”Give me
thirty”‚ zei hij, maar zonder mopperen
aanvaardde hij de 20 die ik voldoende
vond voor zijn bijdrage. Daarna dronk ik
een biertje met Elvis en Lyndon. Ze vertelden dat de Amerikanen altijd aan 30
8

of 40 knopen naar huis varen, zodat ze
regelmatig tanken voor bedragen tussen
de 10.000 en 12.000 dollar. Ook diesel
is hier duur.
De inwoners van de Bahamas betalen
geen belasting. Echt waar: bij verschillende mensen gecheckt. Het geld dat de
overheid nodig heeft moet van de toeristen komen en van bankactiviteit. Nou ja,
als er veel van die lullo’s zoals ik langskomen is het normaal dat belasting voor
de inwoners overbodig is.
Door het leven in twee tijdzones blijkt
mijn maaltijd in het restaurant mijn middagmaal te zijn. terwijl ik het als avondmaal veronderstelde. Het blijft toch verwarrend. Na het afrekenen van havengeld, krijg ik voor de laatste 8 dollars
toast met snot, wat eigenlijk een spiegelei had moeten zijn.
Het afrekenen was trouwens ook niet in
een wip gebeurd, want de dollars waren
op en mijn creditcard was verdwenen.
Het bleek dat ik die als stresskonijn in
de sleuf van de geldmachine had laten
zitten. Oprechte dank aan de eerlijke
vinder!

V

rijdag 30.5 vertrek ik om 11u00 richting het beloofde land: België. Ik bel
nog met weerman Fritz Buyl die aanbeveelt eerst naar Bermuda te varen en

dan rechtsaf.
Ian Wittevrongel bekijkt of hij daar hulp
kan regelen om mijn werk te verbeteren.
Na een paar uur op zee besef ik een
domme fout te hebben gemaakt. Vlak
bij de luchthaven was er een Club Med.
Hoeveel goede Franse zeilers zullen
daar wel niet geweest zijn. Ik had er wel
een paar gevonden om me te helpen.
Want de spanning op de ketting is onvoldoende. Maar dat is wijsheid achteraf,
jammer.

Azoren te varen, nog 2333 mijl maar bezeild en de mast ziet minder af.
Donderdag 5.6 zag ik een Amerikaans
jacht op weg naar huis. Ze boden aan
te helpen met het stagprobleem, maar ik
zag het niet zitten om dat op zee op te
lossen.
Ik bedankte hen en we vervolgden elk
onze weg. 17u45: Hoera! nog maar
2000 mijl tot Punta Delgada. Ik vaar nog
steeds gereefd‚ de mast sparen is het
belangrijkste.

M

Z

aandag 2.6 ligt Bermuda tegen harde wind op 440 mijl, ik kijk regelmatig onder de mast naar de buiging. Maar
helaas weet ik niet hoeveel buiging de
mast kan hebben. Ik bel nog eens met
Ian en beslis naar Punta Delgada op de

ondag 8.6 heb ik alle boeken uit en
begin ik te herlezen. De bijbel was
weer een bron van troost, want als Mozes er veertig jaar over deed om met een
stelletje kankerende Joden naar het beloofde land te trekken, 200 mijl in 40 jaar

is 5 mijl per jaar, dan hoef ik mij met gereefd
zeil in het geheel niet te schamen.
Eenmaal richting Azoren verloopt de reis
rustig met truttige dagafstanden. De enige
stressdag was vrijdag de 13de, omdat ik besloten had me te scheren en tanden te poetsen, maar uiteindelijk viel dat mee.

Z

aterdag 14.6 haalt een grote Franse
luxecatamaran mij in en ze schreeuwen
dat ze rijst willen ruilen tegen diesel. Maar
ik heb geen rijst en we vervolgen elk onze
weg. Wat die diesel betreft wil ik hier hulde
brengen aan Koen Vandamme uit Tielrode.
Elk jaar had ik problemen met de motor,
tot hij die mee naar huis nam voor revisie.
Ongeveer 80 liter heb ik nodig gehad om
de oceaan over te steken en het starten en
stroomladen verliep steeds zonder het minste probleem.
Waar ik ook erg tevreden over was is de
A.I.S (automatic indentification system), een
bakje dat begint te piepen als er een zeeschip in de buurt is. Ik had wel een radar,
maar die stond meestal uit. Mijn A.I.S kost
400 € en ontvangt alleen maar. Voor 1000 €
hebt u er een die ook zendt, dat is nog interessanter. Moest ik herbeginnen dan had ik
alleen een A.I.S met zenden, want eenmaal
uit de oceaan vlak bij land moet je toch meer
visueel opletten, want kleine vissers hebben
geen A.I.S of zetten hem uit.

Z

ondag 21.6 heb ik contact met Jesse die
in Horta ligt, hij sms’t dat ik weinig wind
te verwachten heb. Maar ik krijg regen en
harde tegenwind voor Punta Delgada. De
laatste loodjes wegen het zwaarst! Daarom
stop ik in de namiddag met tegen de wind te
boksen en verleg de koers naar Horta op 65
mijl. Jesse en Hilde zijn vorig jaar vertrokken voor een rondje Carib en nu op terugweg naar huis, in een ander tempo dan de
Ora Pro Nobis. Zondag 06u00 lig ik vast in
Horta. Jesse komt en verbetert de noodverstaging aanzienlijk met twee blokken en een
lijn naar de winch. De rest van de middag
gaat verloren in geouwehoer en het nuttigen
van consumpties, kortom, een vreugdevolle
middag!
‘s Avonds gaan we eten in het chique fort
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aan de haven, een restaurant waar ze volgens Danielle niet kunnen koken. Inderdaad,
buiten de aardappel op het bord, die beter
is dan bij ons, mooi glanzend, stevig en
smaakvol, bakken ze er weinig van. Kabeljauw die ze drogen en dan weer nat maken
en die je uiteindelijk discreet als uilebal uit
je mond in de plantenbak probeert kwijt te
raken. MAAR: na 20 grote reizen heb ik de
meeste sympathie voor de Portugezen. Ze
zijn vriendelijk, ze proberen niet je te tillen,
ze spreken Engels, technische bijstand is
geen probleem, hun havenstadjes zijn niet
schreeuwerig maar mooi en ze hebben lang
geleden de oceaan voor ons open gelegd.
In Café Sport koop ik veel te weinig sloffen
Marlboro à 30 €. Het is er gezellig. 24 uur
hier zijn is o.k., 48 uur gaat nog, maar 72 uur
is aan mij niet besteed, zelfs al heb ik België
zien winnen van Rusland. Twee solozeilers
met een 50 voet jacht liggen hier met schade. Ze zijn 20 mijl buiten Horta op zee tegen
elkaar geknald. Twee slapers? De Jeanneau
heeft de klap duidelijk beter doorstaan dan
de Bavaria, waarvan de neus helemaal verfrommeld is. Verzekeringstechnisch gesproken zullen ze het slapen best ontkennen.

M

aandag 23.6 loop ik naar de douche,
maar ik stink niet, want van Hilde kwamen er geen opmerkingen. Een Hollandse
madam kijkt afkeurend naar mij omdat ik
een sigaret in mijn mond had en ik besluit het
douchen uit te stellen tot Aberwrach, waar ik
de bediening van deuren en knoppen beter
ken. Dat die mevrouw een Hollandse was,
daar spreekt 20 jaar ervaring, zodat u zich
best bij deze opmerking neerlegt.
Met Jesse bespreek ik mijn ongerustheid
over de terugtocht, met name de passage
langs Calais. De Franse zeevaartpolitie is
er erg actief, één keer bij stormweer werd
ik gedwongen Calais binnen te varen voor
inspectie. Als nu die helikoptercowboys de
Ora Pro Nobis extra in de gaten houden ben
ik nog niet thuis.
Maar Jesse heeft weer een geniale inval. Hij
zegt het logboek zo aan te passen dat de
stagbreuk juist een half uurtje voor het helikopterbezoek plaatsvond.
En spoedig ga ik met dezelfde stylo van

14 april aan de slag als mini vervalser. In
de namiddag vertrek ik naar Punta Delgada, na dank aan Hilde en Jesse voor
twee gezellige dagen. Want Ian Wittevrongel heeft materiaal opgestuurd naar
een zeilmaker, daar waar ik goede ervaring mee heb gehad. Dinsdagmiddag
18u00 lig ik er vast. Mist en druilerige regen onderweg doen mij nogmaals denken aan de mannen die hier honderden
jaren geleden voeren met zware zeilbakken, zonder gps en met slechte kaarten.
Zij waren beter dan wij!
Ik bel met Danielle, ze had hier vandaag
kunnen zijn met een goedkope vlucht.
Maar toen ze dat liet weten zat ik nog ver
weg op de oceaan in onzekerheid of ik
hier op tijd zou zijn. Want op zee ben je
niet de baas van de tijd. 500 mijl kan 3
dagen kosten, maar evengoed 7. Ik voelde me er wat lullig over, nog 1100 mijl tot
Aberwrach + 340 naar Blankenberge om
iets te verzinnen om het goed te maken.
Woensdag komt zeilmaker Rui Soares
aan boord. Hij vind de oplossing van
Jesse zo goed dat we er niets aan doen,
tot Wittevrongel in Blankenberge de stag
vernieuwd.
Hij zag nog een winch na en een nieuwe
klem die het al opgegeven had en rekende niets voor 2 uur werk. Aan te bevelen
die gast! Ik gaf hem een puzzel van 1000
stukken + Belgian Chocolates for his wife.
Dan ben ik weer weg naar Aberwrach op
1124 mijl. De volgende dag slaat, tijdens
werk aan dek, mijn bril weg. Nog twee
brillen te gaan, waarna ik Aberwrach op
de tast moet vinden. Wat een ellende die
afnemende lichaamsfuncties, het begint
met een bril die je niet kunt missen en
het eindigt met een rolstoel waar je aan
boord ook weinig mee kunt doen.
‘s Nachts breekt de shackle waarmee het
blok van de grootschoot aan de giek zit.
Daar was ik wel even mee bezig. En de
volgende dag blijkt de beloofde 15 knopen wind 27 knopen tegen te zijn. Jammer.
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M

aandag 30.6 doe ik eindelijk eens
172 mijl. Maar dat krijg je niet voor
niks, want het is te ruw om te ontbijten. Ik
lig maar wat op de bank tot de autopilot
het opgeeft. Dat is logisch omdat de ontwerper de slechts mogelijke plaats had
voorzien om het bakje te plaatsen: bij
slecht weer krijgt het bakje teveel stuifwater over zich en een beschermplastiekje is dan onvoldoende.
Dinsdag geeft de gps het gedurende
één uur op. Waarom? Ik ben niet in staat
om zonder deze fantastische uitvinding
zo’n tochten te maken. Natuurlijk weet je
vanuit je huidige positie wel ergens tegen Frankrijk te knallen. Maar waar?
In de periode vóór de gps herinner ik
me een indrukwekkende blunder: “Zeg
buurman, dit is toch Dover niet? Nee,
dit is Ramsgate!” Het was met mijn
broer Harry en na ruim veertig jaar ben
ik het nog niet vergeten. Mijn broer Guy
belt, via satelliet is dat duur voor hem,
maar omdat hij rijk is lullen we zonder
schaamte 3.5 minuut weg en ik ontdooi
van zoveel familiewarmte.
Ik zoek een petje en vind er nog een van
Cabo Verde. Nondepatat! Made in China
staat er op de binnenkant. Een eilandengroep met torenhoge werkeloosheid en
dan petjes laten maken in China. Maar ik
verbaas me nergens meer over.
Bij het kruisen van de lijn Lizard - Ouessant zie ik 4 schepen tegelijk en later
nog meer. Druk! druk! druk!

V

rijdag 4.7 lig ik om 09u00 vast in
Aberwrach‚ 46 liter diesel genomen
en de tank was weer vol. En wat doen
we in Aberwrach? Eten! ‘s Middags in de
l’Ecaillier des Abers, waar ik een tafeltje
op het miniverdiep kreeg naast 5 mentaal gehandicapten met hun begeleider
en ‘s avonds weer in de Pot de Beurre.
Bijvoederen, het lichaam in stand houden is nu de eerste job, want Danielle
heeft voor a.s. donderdag een kamer
gereserveerd in Blankenberge en zelfs
de jeugdige lezertjes zullen begrijpen

dat daar gepresteerd moet worden, ondanks
3 maanden Choucroutte Garni. Ik belde de
madam van het supermarkje 5 kilometer
verderop, “le Belge avec un voilier”, die me
enthousiast kwam halen, want voor de uitbater van Delhaize Stekene wilde ik een blik
Blanquette de veau van Raynal Roquelaure
kopen, opdat hij en zijn bovenbazen in Brussel zouden beseffen dat er voor langdurige

redelijk uit. Even aantrekken en verder drogen met lichaamswarmte is de oplossing.
‘s Avonds kijk ik met een Engelsman, Peter,
naar Belgiê - Argentiniê. Zijn schipper had
zijn lief meegenomen en ik begreep dat dat
aanleiding gaf tot wrijving. Engelsen kunnen
al jaren niet koken en als ik dan die verhalen hoor over corned beef is het begrijpelijk
dat hij meeging varkenswangetjes eten in

in België in moeilijkheden was. Want de allerlaatste bril was er een van Donckers IJzerwaren uit Kemzeke‚ winkelwaarde 2,5 €
en de lettertjes op de zeekaart
zijn zo klein, dat ik met hun bril
België en vooral de Pas van
Zuydcoote moeilijk gevonden
zou hebben.
Omdat mijn boeken op waren vroeg ik drie Hollandse
jachten of ze wilden ruilen.
Maar één jacht las digitaal,
één jacht had alleen Engelstalige boeken en een jacht
wou niet ruilen. Maar juist dat
jacht bracht me tamelijk verse
weekendkranten, NRC en de
Volkskrant, waar ik veel plezier aan beleefde.

terverlichting. Een tijdje later doet de autopilot het weer en maandag 7.7 lig ik om 06u00
vast aan een boei in Alderney, begeleid door

Z

toeristen nog andere mogelijkheden zijn dan
Choucroutte Garni.
Het eten is hier geweldig, bereid door vakmensen die fier zijn op hun beroep. Een
wereld van verschil met de treurnis van de
Bahamas en Portugal. Wij wonen in West
Europa in het paradijs, maar nog niet iedereen heeft dat in de gaten.
De afgelopen nacht heb ik niet kunnen slapen door het ronden van Ouessant, daarom
ga ik om 21u00 nog even lezen en dan: welterusten! Trouwens, ik geniet er van in een
haven liggen en te slapen in een boot die
niet of weinig beweegt.
In Aberwrach heb ik ook drie onderbroeken
gewassen met Wip Express‚ de toestand
was onhoudbaar. In de doucheruimte stonden wel wasmachines, maar met zoveel instructies in twee talen, dat ik wegliep. Want
de firma Heinkel International garandeert
dat het met een lauw sopje en Wip Express
ook schoon wordt.

Z

aterdag 5.7 werd ik wakker na een slaapje van 14 uur. Het is grauw weer. De onderbroeken drogen langzaam, maar zien er
14

l’Escale. In l’Escale verloor ik mijn tweede
bril en Belgie verloor ook, met 1-0. Peter nodigde de overige crewleden uit de Ora Pro
Nobis te bezoeken en ze kwamen zonder de
vriendin van de cornet beef. Over mijn slapen waren ze zeer verwonderd, waarschijnlijk zaten zij om beurt de hele nacht naar
niets te kijken. En wat de weersvoorspelling
betreft zei ik één keer per maand naar Ian
Wittevrongel te bellen, die me dan het weer
gaf dat wel op zijn computer stond, maar niet
waar ik was. Sorry‚ maar wie het weer niet
aanvaardt zoals het is, heeft op de oceaan
niets te zoeken. En die weatherfax en al die
elektronische gadgets geven geen aanleiding tot irritatie als je ze niet hebt. Maar als je
ze wel hebt en ze werken niet, is dat net één
fase erger dan voor de gasten die zo weinig
mogelijk hebben. Zeewater is agressief en
wat er niet is kan niet kapot, deze eenvoudige zin is mijn afscheidsgeschenk aan mijn
broeders aan de toog in Blankenberge.
Inmiddels was ik op het idee gekomen l’Escale opnieuw te bezoeken. Hoera, daar lag
mijn bril 2 op de grond. Ik dankte de patron
en zei dat hij op mij kon rekenen als hij ooit

ondag 6.7 vertrek ik om
05u40 naar Alderney‚ een
van de Kanaaleilanden. Want
ik had contact met Jean Heylbroeck en wist dat een ontmoeting ons bei-

den plezier zou doen. Maar kort na het vertrek geeft de autopilot het weer eens op, tien
uur sturen met achterlijke wind is vermoeiend
en ik hoopte dat ik de nacht niet zou moeten
sturen met dat kleine kompasje met kabou-

Jean in zijn bijbootje. Jean is de ideale man
om me rond te leiden op dit
mooie eiland dat hij zo goed
kent. Er staan palmbomen en
de sfeer doet mediterraan aan.
Hij heeft hier vroeger gewerkt
als duiker voor het onderhoud
van de havendam. Na een kort
slaapje wandelen we rond naar
prachtige plekjes waar niemand te zien is. Toerisme is
hier blijkbaar geen belangrijke
bron van inkomsten, ze hebben
hier, onder de kust van Frankrijk, trouwens een hekel aan
euro’s‚ niemand aanvaardde
ze als betaling.
Jean stelde me voor aan een
oude duiker. Aan interessante wrakken is hier met al die
rotsen geen gebrek. Hij had
gedoken naar een passagiersschip van 1950 en een zeilschip van rond
1700. Als je niet bang bent levert het wel wat
op, want voor je je activiteit aanmeldt bij de
bevoegde autoriteiten haal je eerst discreet
wat zakjes munten op, de kanonnen en zo

mag de overheid dan hebben. Jean bood mij
het avondmaal aan terwijl hij pikante details
vertelde die in zijn boek (30.000 exemplaren!)
niet beschreven stonden en ik vond het een
cadeau hier met hem te zitten en te luisteren.
Tegen het mooie meisje dat ons bediende, zei
ik dat de kok de eerste Engelsman was die ik
ontmoette die kon koken, want het eten was
eenvoudig maar heel smakelijk. Hiermee behaalde ik goede punten, omdat de kok haar
vader bleek te zijn.
Om 20u20 nam ik afscheid van Jean en vertrok naar Dieppe. ‘s Avonds bij Cap de la Hague is het weer de moeite: met motor bij nog
1.8 knoop. En dan geeft wat later de autopilot
het weer op. Ik zet alle stroom uit en 10 minuten later doet ie ‘t weer. Maar voor hoelang?
Omdat ik niet zeker ben van de autopilot wil ik
overdag langs Calais en zijn bewakers varen,
daarom stopte ik om 20u30 aan het tankstation van Dieppe, in de hoop dat de havenmeester naar huis was. Maar een jeugdig knechtje
sleurde mij om 21u30 mee naar het kantoor,
waar de uitslovers tot 22u00 op betalende
gasten zaten te wachten. Ik was de laatste en
herinner me alleen dat het er duur was.

W

oensdag 9.7 vertrok ik om 06u12 naar
Boulogne, op 52 mijl. Het was grauw
weer en juist niet bezeild. Maar als ik in Boulogne stopte kon ik met daglicht langs Calais,
dan is de politie relaxed en moet je hopelijk
alleen een beetje wauwelen via de vhf. (onderweg had ik een hand vhf gekocht). Op 15
mijl van de haveningang was er stormwaarschuwing en die laatste mijlen
waren inderdaad pittig. Om 16u20 lag
ik vast en ging om 21u00 naar bedje,
vol verwachting voor de volgende dag.

D

onderdag 05u30 vertrek naar
Blankenberge, op 67 mijl. Maar we
moeten nog rond Kaap Gris Nez. Het
weer was een puinhoop, ik hoefde dus
niet Ian te bellen om te horen dat het
er windstil was. 30 knopen tegen en ik
deed er 4 uur over om die lullige 8 mijl
tot de Kaap af te leggen. Toen ik Kaap
Gris Nez gerond had nam ik een pint.
Daarna volgde het hoogtepunt van de
terugreis, maar de zeevaartpolitie viel
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me niet lastig met z’n patrouilleschip, dus nam
ik weer een pint. Toen ik de pas van Zuydcoote door was, nam ik weer een pint omdat het
met m’n diepgang van 2m70 een feest is daar
voorbij te zijn. De geoefende tooggangers van
Scarphout zullen begrijpen dat ik nog steeds
niet dronken was. Maar de reis die na Kaap
Gris Nez zo voorspoedig verliep, eindigde in
mineur, want tussen Oostende en Blankenberge moest ik zo langzaam mogelijk varen
omdat ik bij laag water onze haven niet binnen
kan. Nondepat! Ik had er de pest in na drie
dagen met weinig slaap.
Maar om 21u00 lag ik toch vast in Blankenberge, net op tijd voor een warme hap met
Danielle op het Manitobapleintje.
Stekene 8.8.14
Jean Marie Desseaux
Ja Makkers,
Dit is het laatste van 20 reisverslagen, want ik
ga de aanbeveling van de voorzitter ter harte nemen en voortaan een beetje in de buurt
blijven. Dus niet verder meer dan Aberwrach
of de Azoren en ik hoop dat jongeren in onze
club het verre reizen voortzetten.
Ik dank Dirk Cornelis voor het nalezen hoewel
ik het niet eens was met zijn correcties “Nauw
van Kales” en “België´ is wel een bananenrepubliek. De Grootdietse gedachte is helaas
aan mij voorbijgegaan.
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KOELING
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VENTIL ATIE
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VERWARMING
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Samen bouwen aan uw toekomst

opslagloodsen | productiehallen
magazijnen | kantoorgebouwen
winkels | garages
KMO-gebouwen | carwashes...
+32 (0)70 211 102

|

Tielt - Meeuwen

www.altez.be

|

info@altez.be

Bootje
Maken

Tekst: Jan Soete

J
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ohan Louwage en Patrick Steyaert zijn de schippers van respectievelijk de Annabel en de Che. Hun schepen overwinteren
op de rivier de Vilaine in Frankrijk en in hun enthousiasme ontstond
het idee om elk een bootje type Doris te maken. Tijd over om in
de winterperiode toch iets met boten te doen. Patrick is de man
met ervaring in de bouw van stitch and glue multiplex bootjes, Jan
Vandamme geeft professioneel advies en de Scute vereniging laat
hen gebruik maken van de loods en materiaal. Intussen staan er
vier stuks op stapel en zijn er reeds heel wat geïnteresseerde medewerkers. Het bouwen is maar één aspect, het is de bedoeling om
roeiwedstrijden en zeilevenementen te organiseren in de haven van
Blankenberge. Van dergelijke Doris bootjes bestaan oorspronkelijk
verschillende versies en verschillende afmetingen. Kenmerken zijn
steeds de lange vlakke bodem, een vrij smalle schuine achterspiegel en multi knikspant.

VERWARMING

SANITAIR

SCHRIJNWERKERIJ
BVBA DE VRIENDT ROGER

Doe het zelf

Tjoens bvba

DV
R

Serg. De Bruynestraat 67 • 8370 Blankenberge
Op het pleintje aan de markt
Tel. 050/41 13 18
Alle doe het zelf-artikelen
Verven - Lijmen - Hout - Sanitair - Verwarming - Silicone rubber Koeltechniek - Electriciteit
Chauffage - Sanitaire - Technique Frigorifique - Electricité

Dorp-Oost 94a
9080 Lochristi
Tel: 09 355 10 61
GSM: 0475 351 222
Fax: 09 356 61 95
E-mail: bvba.devriendt.roger@skynet.be
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Vishandel Gino
0475/78 79 03
Lid Brut
Wekelijkse Markten
Blankenberge op vrijdag

(Tijdens het seizoen ook op maandag)

Brugge op woensdag en zaterdag

•
•
•
•
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Alle verse vis
Gerookte vis
Verse salades en bereide gerechten
Traiteur en bestellingen

Vooruitblik
wedstrijdseizoen

2015

dat ook beginnende wedstrijdzeilers kunnen
deelnemen. Blank Race #3 gaat door te Blankenberge, op 22 augustus 2015. De 9de CR
Trophy, het officieuze BK voor CR gemeten
jachten, vindt plaats op 12 en 13 september
2015. De formule die we vorig jaar hanteerden is opnieuw van toepassing. Met andere
woorden, één of twee wedstrijden op de zaterdag, ‘s avonds een etentje. De zondag één
of twee wedstrijden, met daaropvolgend de
prijsuitreiking. We voorzien, zoals gebruikelijk, mooie prijzen en exclusieve T-shirts. Ambiance verzekerd dus. Het is dit jaar aan het
VVW Blankenberge om de honneurs waar
te nemen, bijgestaan door RSYB en VNZ.
Het inschrijvingsgeld voor de wedstrijden
van Blank Sailing zal in de lijn van deze van
vorig jaar liggen. Afsluiter van het wedstrijdseizoen, de Antwerp Race, gaat door op 10
oktober 2015. Tussendoor nog vermelden dat
de Schelderegatta, met start in Hansweert
en aankomst te Antwerpen, gepland is op 20
juni 2015. Deze wedstrijd is ideaal om eens

te proeven van een regatta op de Schelde en
als voorbereiding op de Antwerp Race. Meer
info over dit alles op de website van Blank
Sailing: www.blanksailing.be. U kunt er de
diverse kalenders vinden, de Notice of Race
en Sailing Instructions van de regatta’s van
Blank Sailing en links naar de VYF en CR. Er
is de mogelijkheid om via deze site online in
te schrijven (voor de wedstrijden van BlankSailing).
Omdat tijdens de regatta’s ook de meteo
een rol speelt, organiseren we bij RSYB een
cursus Meteo en Strategie. Meteoroloog van
dienst is Fritz Buyl, die bij ons al een cursus
Algemene Meteo gaf. Deze interessante
avondles gaat door in ons clubhuis, op 2 mei
2015. De inkom is gratis, iedereen is welkom,
ook de niet-wedstrijdzeilers onder ons.
Heeft u vragen, dan kunt u steeds bij mij terecht. Mailen mag ook: zeilwedstrijden@
scarphout.be
Alain De Meulenaere

H

et wedstrijdseizoen voor kajuitjachten
gaat binnen enkele maanden van start.
Wat zit er in de pijplijn: het ONZK met wedstrijden voor IRC en CR gemeten jachten en de lokale regatta’s. Met Blank Sailing voorzien we
drie Blank Races en last but not least de 9de
CR Trophy. Wegens het succes van de tweedaagse zeilwedstrijd naar Breskens van vorig
jaar, hebben we besloten om dit jaar ook een
dergelijk evenement te organiseren. Zodoende is Blank Race #1 gepland voor 6 juni 2015.
Er wordt in Blankenberge gestart en de finish
ligt in Nieuwpoort. ‘s Avonds voorzien we er
een drink, annex prijsuitreiking. De dag daarop starten we in Nieuwpoort, met aankomst
te Blankenberge. We streven er naar om de
banen niet te complex te maken en rekening
te houden met de heersende stroming, zo24

De Vos
schoenen

Activiteitenkalender RSYB
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31/01/15

Nieuwjaarsreceptie

19u30 Clubhuis VNZ

14/03/15

Algemene ledenvergadering

15u30 Clubhuis RSYB

02/05/15

Cursus Meteo en Strategie

19u30 Clubhuis RSYB

09/05/15

Ontvangst nieuwe leden

15u00 Clubhuis RSYB

09/05/15

Schippersvergadering

16u00 Clubhuis RSYB

10/05/15

Bloso Watersportdag

08u30 briefing Clubhuis RSYB

14-17/05/15

Toertocht RSYB

Bestemming nog te bepalen

06/06/15

Cursus EHBO en AED

14u00 Clubhuis RSYB

06/06/15

Blank Race #1

Blankenberge-Nieuwpoort

07/06/15

Blank Race #2

Nieuwpoort-Blankenberge

04/07/15

BBQ RSYB

19u00 Clubhuis RSYB

22/08/15

Blank Race #3

Blankenberge

29/08/15

Doop nieuwe leden

16u00 haven Blankenberge

29/08/15

Varken aan ‘t spit

19u30 Clubhuis RSYB

12-13/09/15

9de CR Trophy

Blankenberge

26-27/09/15

Toertocht RSYB

Bestemming nog te bepalen

14-17/05/15
05/07/15
12-13/09/15

Havenfeesten
Zeezegening
Blankenberge onder Zeil
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Toertocht

BRESKENS
Breskens, heen en terug, dat was het plan, zo had de
club het gewild. De deelnemers zelf wachtend op goed
weer. Alsof de Goden het hadden gewild, werd het zelfs
nog windstil.
De afvaart lag vast, op zaterdag 27 september. Wie er
geen zin meer in had, kon eventueel met de auto naar de
bestemming rijden, maar zeg nu toch zelf, zeilen is zoveel
(h)eerlijker.....
Tekst: Huub Derdeyn Onzia (“Avalon”)
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reskens, heen en terug, dat was het
plan, zo had de club het gewild. De deelnemers zelf wachtend op goed weer. Alsof
de Goden het hadden gewild, werd het zelfs
nog windstil.
De afvaart lag vast, op zaterdag 27 september. Wie er geen zin meer in had, kon
eventueel met de auto naar de bestemming
rijden, maar zeg nu toch zelf, zeilen is zoveel
(h)eerlijker.....
De mist hing over het rimpelende water dat
in springtij stond en alles mee nam wat drijven kon. Zeebrugge was vanaf Blankenberge niet eens te zien, al weten we wel waar
het zich bevindt. De zeekaart toont hoe ver
en waar en met wat klein hoofdrekenwerk,
ben je zo klaar om onder de juiste hoek,
naar je eerste waypoint toe te varen. Vertrouwen is ook wel nodig. Eens de landvasten los, de motor op zijn toeren, voeren we de haven door, naar open zee. Het
zicht was eerder matig, maar ook weer niet
zo beperkt, we gaan dus door! Ons eerste
merkteken is de meetpaal MOW1, daarna
een Noord kardinaal, zo zouden we voorbij
de haven ingang van Zeebrugge varen en
dan gewoon wat dichter onder de kust naar
Breskens toe. Mijn twee opstappers, beiden
vrouwen van middelbare leeftijd, maar echte
zeilsters, hadden er zin in, al was de mist
niet direct dat wat ze wensten als gezellig.
De motor ronkte zijn zoemend kloppend lied,
gesteund door het variërend gesputter van
het koelwater dat de zee in spoot. De mist
trok nog wat aan. Zeebrugge lag erbij als
een vuile dikke lange slangachtige schim,
zichtbaar onder een sluier gordijn. De zon
scheen wel boven de hoge bewolking, doch
had geen kracht om er doorheen te breken.
De zomer was voorbij, haar vroege warmte
ook… . De zon had al aan kracht verloren,
nu begon de herfst ons te bekoren.
Tuffend, kletsend en goed op de uitkijk, voeren we verder, traagzaam voorbij de brede
logge havenkoppen, met even een kleine
uitwijking voor een groot uitvarend baggerschip. “Alles naar wens”, vroeg ik mijn bemanning en ze beaamden dat ze er lol in
hadden, om in deze mysterieuze mistige
sfeer op een bijna vlakke zee verder te varen, naar een nog onzichtbare bestemming,

in een “ander land”. Mijn bootnaam is “Avalon”. Niets sprak toen meer tot de verbeelding. King Arthur, op een vloeibaar pad,
naar een mystiek eiland… . Ze konden verder dromen… .
De mist trok nu en dan wat nauwer aan. Voor
ons lagen een gorde catamarans in wedstrijd,
die van het strand van Heist vertrokken waren. Het was een kleurrijk schouwspel, doch
ze noodzaakten ons dieper in zee te gaan
varen, in een wat dikker gordijn van twijfelzicht. Op kompas voeren we 60°. Daarmee
bleef ik op lijn met de kust zelf. Soms even
naar 30°, om toch wat wind op te pikken in
de bijna levenloze zeilen. De wind wilde niet
met ons spelen. Gelukkig waren we op het
juiste moment vertrokken, zaten we nu volop in opkomend tij en daar het springtij was,
meteen goed, een stevig voortgang van 9.3
knopen over de grond. Dus ging het met mijn
“Horizon” flink vooruit. Vetrokken om 12.50u
en nu al ter hoogte van Cadzand. Ik voorzag
als ETA: 16.30u. Naarmate we Breskens naderden, hief de mist zich geleidelijk aan op,
weliswaar aarzelend, doch met blijde moed.
Wij, nog steeds vrolijk!
De motor deed voor het eerst in zijn vele uitstappen met mij op zee, aan een stoer lang
draaimoment, van vele uren na elkaar. Ze
had er waarlijk zin in, want haar klank was
doezelig.
Een hele tijd terug (vorige zomer eigenlijk),
brandde er een teveel aan olie, dat uit het
carter in de cilinder was gekomen uit, in een
oorverdovend gierend hoog toerental gehuil
van de motor. Ik dacht toen: “dit is het einde
van mijn boot, de motor ontploft elk moment”.
Doch, na enige minuten viel ze vanzelf stil,
de boot nog steeds in een wolk van stomend
koelwater gehuld. We zijn dan zeilend diep
de haven in gevaren, en kregen een welwillende sleep door een lid van een andere zeilclub. Eind goed, al goed. Nu draait de motor
alsof er nooit zoiets is gebeurd. De Yanmar 1
cilinder, staat bekend als heel robuust en erg
duurzaam! Ja zeker wel!
De eerste vuurtoren diende zich aan, voorbode van, hoekje om, Breskens met zijn
hoogbouw woonmuur, die schril afsteekt
tegen de lage wal, het gekende “Hollandse
kust landschap”. Nog een duwke en al was

het nog vele minuten, of zie daar de ingang
van de haven al in zicht. De sterke stroming
snokte aan onze half lange kiel en hobbelend schommelend regen we de laatste meters aan een om af te draaien naar de haven
ingang. Als je je daar even vergist en niet de
stroom in acht neemt, spoel gewoon verder
“Het Scheld” in, richting enkele zandplaten,
en mis je stellig de ponton drink. Wij, zeilers,
voor geen gat te vangen bij zoiets, stuurden correct bij. Binnengaats zeilen omlaag
en dobberend nog even zoeken waar onze
stalling wel lag. Een zeilboot is geen paard
, dus onze mooie lieve Nadine op gebeld en
ja, er was een plekje voor ons voorzien, zo

achterin dwars tussen twee boten, in volle
lengte tegen de steiger. Manoeuvres als dit
train je niet elke dag en na wat voor- en achteruit, lagen we vast. Wat schikken en mikken voor de beste verankering op touw, en
hopla, klaar voor de drink. Tja, zo’n tocht doe
je niet alleen, dus het werd even wachten
op de veel grotere tragere boten…, ☺, die
jawel, een na een binnenvoeren. Toch een
mooi zicht en gevoel, want wat uit zee komt,
brengt altijd een verhaal mee, een stukje
mysterie op zich.
Mijn madammen, nog steeds laaiend enthousiast, waren al aan de wal. Het bijeenzijn was
begonnen en na enkele glaasjes ontspanden
de tongen, de zielen gingen open en de harten voelden warm. Ik wist zeker dat de avond
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toen al niet meer stuk kon. Weet je, we hebben een menselijke “Waauw – club”, maar we
moeten durven jong volk aantrekken en dat
doe je maar door dit soort initiatieven. Lok
ze, duw ze de zee op, verwen ze, begeester ze met de zilte smaak van de zee, leer
hen, coach hen, kom eens aan boord voor
een babbel over technische dingen, wissel
je oude zeemanskunde uit, snuif jodium met
hen en pak ze bij hun figuurlijke zeeziel en
laat de club groeien vanuit vers broeierig
zeemansvlees, al mag je de vrouwen niet
onderschatten, dus doe voor hen zeker iets
meer dan extra! Nu, wie ben ik om dit te zeggen…? Mijn vrouwen reputatie is zo, dat ik
ze echt heel erg waardeer
als mens, dus, lieverds allemaal, als ik voor jullie dans
op een of ander feest, denk
dan maar, het is een vrouwvriendelijk gebaar! Huub
danst jullie kijk plezier aan
elkaar, meer kan hij je echter niet geven.
Het avondmaal was ietwat
bijbels, ttz, het kwam wel
allemaal, maar toch naar
zeilers gewoonte, iets te
traag… . Je komt van zee,
zoutig en wat hongerig, en
je wil net iets meer, want
het menu staat je wel aan.
Maar kijk, er is niets dat zo
traag is, als tijd die je linkt
aan een geestelijk voorop gestelde smaak.
Al bij al, beviel het ons allen en voldaan gingen wij dan maar te kooi. Mijn Madammen
hebben niet genurkt, niets raar gedaan, zelfs
geen nachtelijke wandelingen gemaakt tussen de Viking mannen, dus had ik een goeie
slaap vol weelderige dromen over dolfijnen
en pekelig gezouten mooie zeemeerminnen… .
De ochtend was gloeiend rood! Later als een
fel gele sluimerzon die zich doorheen de
dauwnevels wilde priemen, met wolken rondom, die haar blauw-grijs vlekkerig striemden.
Ik heb genoten van de komst van dit betoverend licht. Bij ’t groeten van de medezeilers voelde ik de weemoed van de terugtocht
naar de eigen stede. Nood breekt wet en wet

is tij mee of tegen. Iedereen was
op tijd de Schelde af en al werd het
weer motoren, het feit dat we tot dezelfde club behoren, gaf ons vleugels. Zeilen op, maar zonder wind,
maakt elke poging zeilend zeiler te
zijn, tot een teken dat wij ons niet
geven voor een slap natuur gegeven. Wel bewust, zo voer iedereen
op weg naar huis, in rust en vrede
om een behouden terugkeer in de
eigen haven, na een bijzonder leuk
samenzijn aan de avondtafel.
Je kan zoiets niet vergeten, zo’n
najaarstoertocht van de RSYB. Het
smaakt niet naar foie gras, doch
meer naar kaviaar! Het is zo leuk
er bij te horen, dat is zonneklaar.
Er was eens, een super mooi vaar
weekend samen… . We zagen enkele bruinvissen voor ons in hun
kantelduik en toen was dit vertelingske uit!
Ik dank allen voor elke vorm van
samenhorigheid en pleace, laat
ons vaker samen varen, we gaan
er wel bij varen als clubleden van
“onze RSYB!”

E T B

PAUL DE LANGE

marine electronics for sail& power
www.etbpauldelange.be

Het hele jaar door PROMOTIES,
bekijk de website

SERVICE-dealer voor:

Raymarine - Garmin - B&G - Simrad
Lowrance - Eberspächer - Victron

ETB PAUL DE LANGE
Nieuwstraat 39 • 9971 Lembeke • 09 377 89 64
pdl@etbpauldelange.be

Clubhouse
RSYB
Schilderwerk binnen & buiten
Kalei
Raamdecoratie
Interieurafwerking

Het clubhuis is tijdelijk gesloten wegens renovatiewerken.

Lisseweegse Steenweg 156 - 8380 Brugge
0498/93.32.32
info@wachtelaer-deco.be

www.wachtelaer-deco.be

Havenplein 3
8370 Blankenberge
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DE MIDDELANDSE ZEE

De Balearen
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Aan boord van de Nurse-It

Tekst en foto’s: Chris en Bart

We zijn inmiddels midden juli en Nurse-It ligt
in de natuurlijke haven van Soller/Mallorca,
goed beschermd door de Cabo Gros.
Volgend groot traject is Balearen – Sardinië. We rekenen op 48 uur zeilen. De meteo
wordt dus constant in de gaten gehouden
om een goed weervenster te kiezen.
Eigenlijk willen we Minorca eerst nog bezoeken, maar de weerkaarten doen ons
twijfelen. Binnen drie dagen wordt storm
voorspeld in het gebied tussen de Balearen
en Sardinië. Die zou zo'n drie dagen duren.
Blijven we hier tot deze is overgewaaid, dan
komen we in tijdnood voor ons volgende bezoek op Corsica. Vertrekken we nu, dan zullen we het met weinig wind moeten stellen.
We besluiten toch maar direct te vertrekken
en Minorca over te slaan. You can't have it
all!
De noordkant van de Balearen is adembenemend. Een ruwe kust, met grillige rotsformaties en mooie baaien. Er ligt schoon volk
voor anker, met privé-jachtjes tot 420 voet.
We varen dit traject inderdaad in de stilte
voor de storm. Het worden twee etmalen
met zeer weinig wind. Bij het kleinste briesje
worden de zeilen gezet. Vaak maar voor een
uurtje.
Zo'n kalm weer heeft toch ook zo zijn voordelen. We kunnen lekker koken en er kan
zelfs een wijntje bij.
De gitaar komt ook boven. Er zijn nu toch
geen buren die kunnen klagen en zo een
deuk in mijn ego slaan.
De nachtwacht is een droom. We krijgen
een prachtige sterrenhemel.
Midden in de nacht zien we een rode vlek
oplichten aan de horizon. Ze wordt steeds
feller. Het blijkt de opkomende maan. Dit
hadden we nog nooit gezien en we zijn echt
onder de indruk.
Ook de tweede dag krijgen we heel kalm
weer. Het water is diep blauw en volgens
de kaarten hebben we 2900 meter onder de
kiel.
‘s Ochtends krijgen een reuzegrote waterschildpad langszij. Het is een mooi gezicht,

We volgen Chris en Bart, aan boord van de
Nurse-It, tijdens hun zeiltocht langs de kusten
van de Middelandse Zee.

De kust van Mallorca

het beest lijkt wel te zweven in het water. Hij
blijft een hele tijd in zicht; het water is ongelooflijk helder.
De volgende nachtwacht begint rustig, maar
dan varen we plots ergens tegenaan. Het
is een harde bots. We schrikken ons rot en
gooien direct de vloerdelen open op zoek
naar schade. Van binnen uit is er niets te
zien en we krijgen ook geen water binnen. Ik
zal bij daglicht moeten duiken om de buitenkant te inspecteren. Het fluorescerende zog
achter Nurse-IT is ineens heel wat minder
vriendelijk.

Sardinië
Al vanop 36 mijl uit de kust van Sardinië zien
we de vuurtoren van Alghero en bij zonsopgang varen we de Sant Elmo marina binnen.
Met een dagtarief van 68€, de duurste haven tot nu toe.
‘s Anderendaags verkassen we 50 meter
en betalen een derde minder. Goed voor de
scheepskas.
De meteo informatie die we dagelijks van
“passageweather” downloaden bleek ook
voor dit traject weerom goed te kloppen. Dit
hebben we al onze gehele reis ondervonden.
Al vanaf de eerste ochtend trekt de mistral

aan en doet de terrasjes aan de zeekant
leeglopen. Bestek vliegt van de tafeltjes en
parasols zijn maar met moeite aan de grond
te houden.
Sardinië bevalt ons goed. We bezoeken het
mooie historische centrum van Alghero met
zijn stadswallen en torenpoorten. Er zijn veel
artisanale winkeltjes die vooral koraal en lederwaren aanbieden. In de mercado central
kopen we lokale producten. Altijd superlekker en vers.
Met een huurauto rijden we het binnenland
in langs groene heuvels met olijfbomen,
wijngaarden en kurkeiken, Na de middag
valt het leven er compleet stil. De siesta lijkt
hier nog heiliger dan in Spanje of Portugal.
Vooral in de kleine bergdorpjes geeft dit een
speciaal gevoel.
Op de terugweg krijgen we nog enkele speciale bouwwerken te zien. Sommige zelfs
uit de Neolithische periode. Met een paar
mooie Romaanse kerkjes sluiten we onze rit
af.
Na een paar dagen rust is het weer tijd om
te vertrekken. Om 3:30 AM varen we de
haven uit en de donkere baai in. De start is
niet echt ideaal, we moeten onze weg zoeken tussen de visnetten, viskwekerijen en
de rotskust. Eenmaal buiten de baai krijgen
we de staart van de storm te verwerken. De
wind zelf is goed te doen, maar de golven

Een landschapje in het binnenland

zijn hoog en komen in een snel tempo. Ze
komen nu zijwaarts in en dat maakt het niet
bepaald comfortabel. Rond het middaguur
hebben we al 48 mijl afgelegd en zeilen met
7 knopen richting Bonifacio/Corsica.
Plots houd onze plotter ermee op. No worries. De iPad backup met Navionics kaarten
wordt erbij gehaald en we kunnen probleemloos verder.

Corsica
Aanloop Alghero - Sardinië

38

We naderen een schilderachtige kust. De haven van Bonifacio ligt in een kleine baai die
je invaart via een kloof met loodrechte rotswanden. Het is gewoon indrukwekkend. Het
ommuurde stadje met zijn karakteristiek historische centrum kijkt neer op de haven vanop een massieve rots, zo'n 80 meter hoog.
Op de kade staan onze zoon Maarten, Kristien en hun dochtertje Ella ons al ongeduldig
op te wachten.
Een heerlijk weerzien na drie lange maanden.
De kleine Ella komt natuurlijk in “haar” kajuit
slapen.
We trekken samen op langs de kust en doen
Bonifacio, Iles de Sanguinaires, Pianotolli,
en Porticio aan. Het is een beetje zoeken,

maar toch slagen we erin om steeds weer
een mooie plaats voor de kamper en dichtbij
een ankerplek voor Nurse-IT te vinden.
We hebben een boel te vertellen en genieten
van de uitstapjes, het zwemmen, de etentjes
en natuurlijk de terrasjes.
Het afscheid komt weer veel te snel, maar
gelukkig zal onze oudste zoon Pieter met z'n
gezin ook snel langskomen.
Tussen de twee bezoeken hebben we tijd en
scharrelen zomaar wat rond aan de westkust. Het lijkt wel vakantie! De westkust van
Corsica heeft slechts enkele havens: Bonifacio, Pianotolli, Ajaccio en Calvi, maar NurseIT krijgt steeds een mooi ankerplekje in de
prachtigste baaien.
Op sommige plaatsen is het verboden te
ankeren en heeft de lokale burgemeester
“mouillage organisé” verplicht gemaakt. Je
betaalt een kleine 40€ om een boeitje op te
pikken. Verder een totaal gebrek aan infrastructuur. Geen water, elektriciteit of afvalbeheer. Naar ons gevoel enkel goed om de
stadskas te vullen.
De zomer van 2014 is niet de beste en de
Libeccio (Zuidwestenwind) beukt regelmatig
in tegen de westkust. Een geschikte ankerplaats vinden in de westelijk georiënteerde
baaien is dan ook niet altijd even gemakkelijk.

Aankomst in Bonifacio

Voor anker aan de Iles de Sanguinaires

Ankerplaats Cargese
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Eind juli zeilen we in de regen de Valenco baai binnen. Deze baai zou voldoende
bescherming moeten bieden bij zuidwestenwind. We kruipen weg achter een rotsformatie. Slapen is er jammer genoeg niet
bij. ‘s Nachts krijgen we een windshift en
Nurse-IT rolt en rukt aan zijn ketting.
Tijdens het ontbijt scheren de Canadairs
over ons hoofd en scheppen al vliegend water uit de baai, om verderop een bosbrand
te blussen.
Cargese wordt onze volgende ankerplek.
Op de kaart gezien kunnen we dicht onder
de havenmuur wegkruipen voor de deining.
Daar aangekomen blijken de beste plekjes
ingenomen door boeien.
We zijn niet de enigen die deze stek hebben
uitgekozen. Tegen de avond ligt het er gezellig vol.
‘s Nachts krijgen we hevige valwinden. We
gaan aan dek om alles te controleren en
wat meer ketting te steken. Zowat iedereen
is wakker. Een aantal boten die dichtbij de
rotswal hadden geankerd moeten verkassen. Het is nu goed uitkijken geblazen en ik
ben blij met m'n led-verstraler.
‘s Ochtends zitten we net aan het ontbijt als
er op de romp wordt geklopt.
Het zijn 2 duikers die een nagenoeg nieuw
delta-anker gespot hebben, vlakbij onze
boot.
Ze vragen of we het willen hebben. Dat vinden we natuurlijk prima.
Met een eind touw in de dinghy zoeken we
de plek op en de mannen verdwijnen onder
water. Het anker ligt op 10 meter diepte, ze
klaren de klus zonder apparatuur.
Ik moet er niet aan denken wat er met de
boot is gebeurd die van dit anker is afgeslagen.
We gaan ankerop, langs een schitterende
kustlijn terug richting Ajaccio, hoofdstad van
Corsica en geboortestad van Napoleon.
Cultuur opsnuiven dus.
Bij de haveningang van "porto Tino Rossi"
grote chaos, op de marifoon horen we vele
oproepen voor een ligplaats, de capitainerie
kan het tempo niet volgen en voor de jachten
zit er niets anders op dan rondjes draaien...
Tijdens onze reis hadden we al vaker onvoldoende capaciteit van onze service batterij-

en. Vooral vervelend op lange trajecten met
ruw weer. De automaat kon dan vaak niet
op en dan is het sturen met het handje. Vermoeiend!
Het wordt nu echt wel tijd om ze te vervangen. We schaffen ons een paar nieuwe, extra zware exemplaren aan. Het inbouwen
wordt een hele klus, want de nieuwe set is
heel wat groter.
We maken nu ook tijd om het binnenland te
bezoeken en nemen de trein naar het mooie
Corte in het hart van Corsica. Een onvergetelijke en spectaculaire rit van 2 uur dwars
door de bergen.
Enkele dagen later krijg ik problemen met
m'n oren. Een paar dagen geleden had ik
een zonnebril van Chris opgedoken. We lagen toen voor anker op 7 meter. Bij het duiken had ik m'n oren niet geklaard en die hebben dus ietwat geleden. Vervelend is het. Ik
hoor steeds gepiep en gekraak. Een dokter
opzoeken dus.
Ik krijg wel pillen, maar de problemen blijven
toch nog een kleine 2 maand duren. Stom.
We krijgen een “slecht nieuws mail” van het
Belgisch consulaat in Algiers.
Onze geplande route zou ons van Corsica
via Sardinië, Sicilië, Algerije en Marokko terug brengen naar Zuid-Spanje. We hadden
advies gevraagd aan het Belgisch consulaat
in Algiers voor een zeiltocht langs de Algerijnse kust. Hun antwoord was even duidelijk
als simpel: “niet doen”.
Het bezoek was wel mogelijk, maar vereiste
voor elke beweging van onze boot een aanvraag. Elk bezoek aan land diende te gebeuren met een gewapende escorte. Een brug
te ver voor ons en dus wordt een alternatieve route opgezet. Deze zal via Zuid-Frankrijk en de oostkust van Spanje naar de overwinter haven leiden.
Eindelijk komt ook onze oudste zoon Pieter
met z'n gezin op bezoek.
We staan hen op te wachten op de ferry-terminal als ze van de boot rijden met hun kamper.
Ook nu gaan we samen optrekken met kamper en boot. Een ietsie pietsie moeilijker ditmaal... een gedroomde stek voor een surfer
ligt nu eenmaal niet op een rustige ankerplek.

Blusvliegtuigen (Canadairs)

Aanloop Calvi

Corte

Corte

Aanloop Ajaccio

Girolata
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Haven Calvi

We trekken samen noordwaarts en doen
Campomoro, Sagone, Cargese, en Porto
aan.

Leopoldstraat 32

Calvi
Met Liene en Lander, de twee oudste kleinkinderen aan boord, blijven we nog een paar
dagen in Girolata voor anker terwijl hun ouders het binnenland intrekken. We kunnen
lekker zwemmen en snorkelen in een prachtig decor.
Ook aan dit bezoek komt een einde. Het afscheid is moeilijk. We weten dat dit het laatste bezoekje was.
Hier begint het nieuwe, gewijzigde deel van
onze reis. We zeilen verder noord tot Calvi. Aanvankelijk met 5 kn wind in de regen.
Bij Punta Revellata aan de zuidkant van de
baai van Calvi lopen we uit het roer met 30
knopen.
De wind blijft nog aantrekken, en we komen
aan de rade van Calvi. Er blijkt geen plaats
vrij in de haven en we pikken een boei op
met de hulp van een marinero. Geen sprake
van aan land te gaan. De swell in de baai is
te hoog. Ons bijbootje zou zo omslaan.
Later op de avond staat er in de baai zelf ook
een dikke 6. De boten gieren aan de boeien
en komen akelig dicht bij elkaar.
Een marinero komt langszij en geeft ons en
alle andere boten een nota waarop staat dat
Marina Calvi geen verantwoording neemt
voor schade aan boten bij windkracht boven
4Bft.
De volgende ochtend willen we toch naar
de wal en wagen het erop. De dinghy wordt
klaargemaakt. We doen regenjassen aan
tegen het buiswater en motoren richting haven. Bij aankomst zijn we drijfnat, maar met
de wind droogt het snel.
We kunnen nu uitgebreid de stad en de citadel bezoeken en belanden op een terras
voor een potje mosselen met friet, … en een
paar pintjes natuurlijk.

8370 Blankenberge
0494/876338
benjamien.smash@gmail.com
Gedurende de wintermaanden
maandag en dinsdag gesloten

Verse pannenkoeken, wafels en zelfbereid ijs.
Op bestelling ijstaarten en gebak.

Tearoom

Nominoë
Zeedijk 37 • 8370 Blankenberge • Tel. 050 41 27 45

O STEN

ADVIESBURO

UW VERTROUWEN WAARD

Heiststraat 2 I 8380 Zeebrugge
T 050 55 16 16

Wordt vervolgd......
Je Makelaar
Je beste
Verzekering
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onafhankelijk verzekeringsmakelaar
bank, leningen en beleggingen
www.adviesburohosten.be

Kerkstraat 323 I 8370 Blankenberge
T 050 42 87 77
Onderneming 0446 930 666 I FSMA12390 A-cB

Marina Integrated Systems

R

by

Laagspanningsverdeelkasten

fullservice drukkerij

Waterdistributie

grafisch ontwerp
digitaal & offset druk
verzending

Signalisatie
Verlichting
Ligplaatsbeheersoftware
Betaalsystemen met munt of kaart

monnikenwerve 33-35, 8000 brugge- t 050 320 330
info@printint.be - www.printint.be

V.V.C.
EQUIPMENT
Alles voor industrie,
bouw en scheepvaart

Alles wat u nodig hebt voor uw boot vindt u bij

VVC Equipment.
Sikkels, boeien, fenders, verstagingen,
spanders, Inox sluitingen, verven,
antifouling, reddingsvesten,waterdichte
kledij en drijfpakken, veiligheidsmaterialen,
handschoenen, enz…

Alsook netten voor boot, bouw, tuin, sport en spel ( bedrukking mogelijk).
Bescherm-, werk- en vrijetijdskledij.
Open maandag tot vrijdag van 8:00 – 16:30
Zat-, zon- & feestdagen gesloten
Hendrik Baelskaai 47 – 8400 Oostende +32 (0) 59 321 210
Kotterstraat 99 – 8380 Zeebrugge +32 (0) 50 551 204
info@vvcequipment.be - www.vvcequipment.be
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Toegangssystemen

IJsbergstraat 40-42
B-1701 Itterbeek
Tel: ++32 2 569 15 27
Fax:++32 2 569 23 70
www.arabel.be

Tekst en foto’s: Koen Sergeant

ARC (Atlantic Rally for Cruisers)
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jaar geleden ging journalist Jimmy Cornell in opdracht van Yachting World naar de Canarische
Eilanden om skippers te interviewen betreffende hun voorbereidingen voor een transatlantische overtocht.
De mensen die hij sprak waren even divers
als hun boten: verschillende nationaliteiten,
leeftijden en inkomens.
De sfeer onder deze matrozen terwijl ze zich
voorbereiden op hun reis, de opwinding,
vrees en kameraadschap gaf hem het idee
om een trans Atlantische reis te organiseren.
Het moest een evenement worden die zich
onderscheidde van andere oceaanwedstrijden.
Het moest een wedstrijd worden gericht op
het plezier van deelnemen, met veel aandacht voor veiligheid en comfort, zeker voor
zeilers die aan hun proefstuk waren.
Zeilers en media waren zo positief in hun reactie op dit idee dat het duidelijk was dat de
tijd rijp was voor dergelijk evenement.
Zo was de ARC 1986, de Atlantische Rally
for Cruisers, geboren.
Zodra deze Rally werd gelanceerd, begon-
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nen de inzendingen binnen te rollen vanuit
alle hoeken van de wereld.
Na een paar maanden moest de lijst van inzendingen worden gesloten en werd begonnen met een wachtlijst.
Op 25 november 1986 werd, met een kanonschot vanop een Spaans fregat, het
startsein gegeven. 204 jachten vanuit 24
landen vertrokken vanuit Las Palmas, Gran
Canaria, voor de grootste transatlantische
reis ooit georganiseerd. Hoewel gepland als
een leuk evenement, werd al snel duidelijk
dat veel bemanningen wilde racen in plaats
van gewoon cruisen.
In 1989 werd een Race divisie ingevoerd om
iedereen in staat te stellen hun vaardigheden te toetsen aan gelijkgestemde zeilers.
Inzendingen in deze divisie volgens de IRC
rating, vormen ongeveer 15% van de vloot
elk jaar.
De organisatie probeert iedereen tevreden
te stellen door het verstrekken van prijzen
voor de prestaties, hetzij op snelheid of
handicap,maar ook door het invoeren van
andere prijzen, zoals deze voor de beste
familieprestaties, de oudste boot, de laatste

ces met 1999 als voorlopig hoogtepunt.
Toen verschenen er 235 yachten aan de
start. Met de bijkomende keuze ARC +
Kaapverdië varen er nu meer dan 250 boten
richting Caraiben.
De ARC 2014 kende dus 2 start datums:
op zondag 9 november vertrokken de ARC
+ deelnemers voor etappe 1 tot in Mindelo,
Sao Vicente Kaapverdië, een afstand van
ongeveer 850 Nm.
Etappe 2, van Mindelo Kaapverdië naar

Groot en kleinhandel
aankomst, enz.
Tijdens een bepaalde editie was er zelfs een
prijs voor de meest lastige schipper!
Eén Rally, 2 Routes met de ARC + Cape
Verdes.
In 2013 werd een nieuwe route keuze geïntroduceerd waardoor nog meer zeilers de
Atlantische Oceaan met de World Cruising
Club kunnen oversteken.
De ARC + Cape Verdes vertrekt twee weken
voorafgaand aan de traditionele ARC start
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en ziet een kleinere vloot van maximum 75
jachten vertrekken vanuit Las Palmas de
Gran Canaria, via Sao Vicente in Kaapverdië. De 3-5 dagen tussenstop in de betoverende stad Mindelo geeft de bemanningen
een kans om de betoverende lokale cultuur,
het bruisend nachtleven en het prachtig
landschap te ervaren, om daarna hun overtocht naar Rodney Bay, Saint Lucia, verder
te zetten. Sedert de introductie in 1986 kende dit evenement een steeds groeiend suc-

Vanhooren Franky
Oostendesteenweg 99
8000 Brugge
Tel: 050/31.68.99
Email: franky.vanhooren@skynet.be
www.vosschemie-brugge.com

Rodney Bay, St Lucie: afstand 2150 Nm. De
start van de gewone ARC werd door weersomstandigheden met 1 dag uitgesteld.
Op maandag 24 november begonnen zo’n
170 boten aan de non stop race richting
Saint Lucia een afstand van ongeveer 2700
zeemijl of 4345 km.
Op 2 december 2014 finishte Leopard by
Finland (een 100 voet super maxi met kantelkiel) als eerste in een nieuwe recordtijd:
8 dagen 14 uur 39 minuten en 51 seconden.

VOSSCHEMIE
Verkoop van:
Polyester
Epoxy
Glasmat
Carbon
Kevlar
Yacht Lak
Antifouling
& Toebehoren

UW boot ..... Onze zorg!

Bezoek onze showroom!

Inkoop - Verkoop - Reparatie - Onderhoud - Onderdelen - Service

U

Ook op
locatie!

Onderhoud en reparatie

Inboard & outboard service
Wij repareren alle merken
boten en motoren. We zijn
dealer en servicecentrum van
onder andere:

Kalf boottrailers

Werkplaats

Huysman Yacht Insurance & Yacht Financing
Stationstraat 83, B-9900 Eeklo
Tel. +32 (0) 9 376 14 51
huysman@huysmansverz.be
www.huysmanyachtverzekeringen.be
Kantoor: van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

Informeer naar onze prijzen!
Zeeland Boten B.V.
Uijterschootweg 22
4338 PN Middelburg
Tel. (0118) 613659
info@zeelandboten.nl
www.zeelandboten.nl

Kijk ook op onze webshop: www.watersportline.nl
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w passie verzekeren is een vak appart. Huysman
Yacht Insurance & Yacht Financing kan op veel
van uw vragen een passend antwoord geven. Dankzij
onze meer dan 30 jaar ervaring, ook als zeezeilers,
zorgt Huysman Yacht Insurance & Yacht Financing
voor een waterdichte polis en financiering op ieders maat. We werken heel nauw samen met
gevestigde maatschappijen. Uw investering is
bij ons in goede handen. Ook op zoek naar
persoonlijk advies en zekerheid voor uw
passie? Zet vandaag nog koers naar ons
kantoor!

ZORGZAAM

VOOR UW
PASSIE

info
W

at zet een mens aan om een nieuwe
boot te kopen?
Tot vorig jaar kon ik zeggen dat ik op 56 jaar
op brugpensioen zou kunnen gaan.
Chris en ik hadden ons voorgenomen een
andere boot aan te schaffen tegen de tijd dat
we op pensioen zouden gaan. ”Een maatje
groter”.
Met de nieuwe maatregelen is brugpensioen
wel héél ver weg.
Spaarcentjes op de bank, rekening houdend
met de inflatie, is achteruitgaan.
Botencrisis ,einde nog niet in zicht, wat in het
voordeel van de koper zou kunnen zijn.
Dit alles zet een mens aan tot nadenken.
Van maart tot half oktober zijn we minstens
3 dagen per week aan boord dus stelden
we ons de vraag waarom wachten tot we in
eventueel in pensioen zouden gaan. Laat
ons genieten van “nu” !
Als we ons “Wishje”, een Beneteau Oceanis
37 van het bouwjaar 2010, tegen een redelijke prijs verkocht wilden krijgen, was het nu
wel het moment. Elk jaar zakt de prijs en er
is zoveel keus op de 2de handsmarkt.
Boot op 2 verkoopsites geplaatst en na 2
maand géén enkele reactie. Dus vergeten
we heel die handel en beslissen we op verder te zeilen met de Beneteau en we zien
wel………
Op een bepaald moment staat er een gezin op de steiger die interesse heeft in onze
boot.
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Vanaf dit moment ging het heel snel en de
verkoopsdeal werd beklonken.
We zijn nu in blijde verwachting van een
Hanse 415, hopelijk werfklaar einde januari.

O

nze club neemt deel aan de Bloso Watersportdag van 10 mei 2015. Bedoeling
van de dag is om mensen te laten proeven
van het zeezeilen en hun wat theoretische
en praktische info mee te geven. Schippers
die gedurende die dag een tweetal tochten op zee willen maken met watersporters in spe, kunnen dit via mail laten weten
(zeilwedstrijden@scarphout.be). Er zal nog
een nieuwsbrief en een briefing volgen.

O

ns clubhuis is tijdelijk gesloten wegens
renovatiewerken. Meer info over de
openingsdatum volgt.

D

e aanpassingswerken aan de haven
gaan in gestaag tempo verder. De werken moeten Blankenberge mee beschermen
tegen de gevolgen van de duizendjarige
storm.

E

r zijn al wat evenementen gepland voor
het jaar 2015. De lijst is te vinden op pagina 26. Natuurlijk wordt ieder lid hier vóór
elk evenement nog eens per nieuwsbrief
aan herinnerd.

O

ok voor de wedstrijdzeilers onder ons
zijn er in 2015 voldoende mogelijkheden om zich uit leven. Zowel in IRC als CR
zijn er leuke regatta’s. De volledige kalender
is te vinden op www.blanksailing.be

O

ns voormalig secretariaat is niet meer.
Na jarenlange dienst, is het vervangen
door het nieuwe exemplaar. Op 22 oktober
2014 ging het onherroepelijk tegen de vlakte. Einde van een tijdperk.

O

p maandag 11 januari, vroeg in de ochtend, kregen wij een telefonisch bericht van onze havenmeester Antony, met
het droevige nieuws dat zijn moeder, Mevr.
Marie Christine Molderez, onverwacht overleden was. Deze mededeling heeft ons in-

tens geraakt en is voor Antony en zijn dierbaren een drama dat moeilijk te verwerken
is.
Aan hem, zijn vader en de gehele familie
bieden wij dan ook ons diepste medeleven
aan.

Self-Service Wassalons
Wassen - Drogen - Strijken*
(*enkel in Uitkerke & De Haan)

Mr.

Eco Wash
Blankenberge • De Haan • Oostende By Dekempe

Blankenberge, hoek Serg. de Bruynestraat - Mametstraat
Uitkerke, Kerkstraat 364
De Haan, Koninklijke baan
Oostende, Troonstraat

DEKEMPE
PROFESSIONAL
Blankenberge

BRUGGESTEENWEG 55
8370 BLANKENBERGE
TEL. 050/41 11 05

Open: ma./vr. 9.30 - 12.00 u
		
13.30 - 18.00 u
zat.
10.00 - 12.00 u
Dinsdag op afspraak

100% gespecialiseerd in MIELE toestellen
verkoop & herstellingen
huishoudelijk & professioneel gebruik
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Wittevrongel
Sails & rigging

When sailing
becomes a passion
Blankenberge - Belgium
Tel: 050/41 18 63 - Fax: 050/41 80 48
info@wittevrongel.be

GROEP MAES
GROEP
ELEKTRO

Onderhoud en nieuwbouw openbare verlichting
Luchtnet onderhouden en slopen betonpalen
Overkoppelingen
Industriële verlichting, verlichting sportterreinen, aanstralen gebouwen
Manipulatie transformatoren
Snoeien bomen
Groep Elektro - Boudewijnlaan 5, 2243 Pulle
+32 (0)3/484 62 60
www.maeselektro.be

SAFETY-PRODUCT

Fabrikant van palen voor weginfrastructuur

Openbare verlichting, verkeerslichten, verkeersborden, we hebben ze nodig
voor de verkeersveiligheid, toch zijn ze een gevaarlijk obstakel naast de
weg. Bij een aanrijding vallen er nog te vaak zwaargewonden of dodelijke
slachtoffers. Maar er is een oplossing:

De ZIPpole zal in geval van een aanrijding zijn vorm verliezen en de
snelheid van het voertuig op een gecontroleerde manier afremmen.
De ZIPpole redt mensenlevens!
Safety Product – Beverlosesteenweg 100, 3580 Beringen - +32 (0)473 71 20 24 – www.zippole.com

