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e winter staat voor de deur en allicht zal dat zoals steeds gepaard gaan met wat stormweer.
Het is dus belangrijk dat de schepen goed afgemeerd zijn met de nodige landvasten.
Dikwijls stellen wij vast dat dit beter kan, en dat de kennis van heel wat schippers over knopen
leggen en touwen splitsen beperkt is.
Daarom organiseren wij op 31 oktober om 17.00 uur in het clubhuis een les in schiemanswerk.
Geïnteresseerden brengen liefst wat touw mee om zelf te kunnen oefenen.
Wij sluiten af met Vol au Vent met friet aan de prijs van 14.00 € per persoon. Wenst u aan
het eetmaal deel te nemen, schrijf u voor 28 oktober in via evenementen@scarphout.be met
vermelding van naam, naam van de boot en aantal personen.
Iedereen welkom!
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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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Parking Jachthaven
Havenplein 2
8370 Blankenberge
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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
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e zomer is alweer voorbij, de winter staat
voor de deur met misschien nog wat mooie
najaarsdagen. Een terugblik op afgelopen zomer leert ons geen pieken of dalen. Het weer
was zoals meestal: gemiddeld. De enen vonden
het goed tot behoorlijk, anderen vonden het wat
minder. Als we een evaluatie maken moeten we
helaas wel vaststellen dat de opkomst van bezoekers minder was dan vorig jaar en dat de ontvangsten hierdoor iets lager waren. In juli waren
vorig jaar meer bezoekers, in augustus was het
net omgekeerd en ik denk niet dat het weer hierbij een grote rol gespeeld heeft. De behoorlijke
maand september van vorig jaar kreeg echter
geen navolging.
Deze mindere resultaten zijn in tegenstrijd met
de gunstige beoordeling over het zomertoerisme, zoals gehoord en gelezen, waarbij verkondigd werd dat de zomer 2015 een topseizoen
had opgeleverd. Wel opvallend: toch weer wat
meer Engelse bezoekers, niettegenstaande de
4

nog steeds heersende dreiging met de rode
diesel. Verder een stijging van het aantal grote
motorjachten.
Wij konden al deze mensen dus steeds een geschikte plaats toewijzen, met dank aan havenmeester, jobstudenten en een goede samenwerking met VNZ. Zoals steeds komen vele bezoekers gaarne terug naar Blankenberge omdat het
er goed vertoeven is. De klacht voor 2015 was
wel: waarheen met vuilnis? Ook opmerkingen
over het regelmatig uitvallen van de douches en
de slechte leesbaarheid van de bediening van
de elektrische kasten was een egelmaat, maar
datwordt volgend jaar zeker verholpen. De zomer werd afgesloten met een geslaagde Blankenberge Onder Zeil, dat voor herhaling vatbaar
is. In tegenstelling tot Nieuwpoort hebben wij
geen last gehad van vandalisme, enkele in de
haven achtergelaten fietsen niet meegerekend.
Waar wij wel mee geconfronteerd werden is assistentie bij drenkelingen. Gelukkig zijn de drie

ons bekende gevallen goed afgelopen, mede
dankzij ons snel ingrijpen. Het laatste voorval
waarbij een oude man, die wegens de onveilige constructie van de nieuwe glooiingen in het
water terechtkwam, had anders kunnen aflopen.
Ook het eerste ongeval, waarbij een baby met
buggy, gevolgd door de moeder en de oma in
het water terechtkwamen deed ons flink schrikken. Alle drenkelingen werden voor verzorging
van snijwonden vlot opgehaald en naar het ziekenhuis gevoerd.
Als we dan Blankenberge met Nieuwpoort vergelijken, dan krijgt Blankenberge, in tegenstelling tot Nieuwpoort, zeker geen goede beoordeling wat de veiligheid van de havenomgeving
betreft. Het plaatsen van markeringen en wat
bloembakken, waarover men dan nog kan vallen
wegens het versmalde wandelpad, is beschamend. In Nieuwpoort daarentegen is de lange
wandelweg van Nieuwpoort bad tot Nieuwpoort
stad over de gehele lengte beveiligd. De recent
gebouwde en doodlopende dijk voor de uitbreiding van KYCN, waar niemand komt, is zelfs
voorzien van RVS leuningen. In de havengeul
werd de oostzijde van de glooiing ter hoogte van
de overzet vernieuwd en eveneens voorzien van
RVS leuningen, met bovendien trappen naar het
water, voorzien van…..leuningen!
Tijdens de wintermaanden is er zoals steeds
heel wat werk aan de winkel. Denk maar aan
de baggerwerken waarvoor wij gaarne een beroep doen op vrijwilligers om boten en catways
te verplaatsen. Enkele investeringsprojecten zijn
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marine electronics for sail& power
www.etbpauldelange.be

eveneens aan de orde: behalve vuilnisfaciliteiten
willen we ook investeren in zonnepanelen, afwerking zone vlaggenmast, opkuis en renovatie
van de gevel van het clubgebouw, en belangrijk
item: de botenkar. De nadelen van dit systeem
zijn genoegzaam bekend en een goede en betaalbare oplossing is niet meteen in zicht.
In tegenstelling tot Nieuwpoort en Zeebrugge
beschikt Blankenberge nog steeds niet over
een goede en reglementaire afspuitplaats. De
meest logische locatie voor kort uithalen, afspuiten en antifoulen is de omgeving van de rechte
kaaimuur. Daar staat sedert een aantal jaren de
piloonkraan die echter bepaalde nadelen heeft.
Een mobiele botenlift naar een afspuitplaats met
vuilwateropvang zoals in andere jachthavens, is
niet beschikbaar.
De zomer 2015 werd afgesloten met onze jaarlijkse toertocht, ditmaal naar Nieuwpoort, en in
schitterend weer. Opvallend hierbij was dat de
nieuwe kandidaat-leden die het lieten afweten!
Reeds tijdens de ontvangst nieuwe leden alsook
op de doop was hun opkomst gering. Evenmin
mochten wij enige bijdrage voor ons clubblad
van hen ontvangen zoals gevraagd. Voor actieve schippers kan toch niet zo moeilijk zijn om
iets te schrijven over de eerste ervaringen in
onze haven of de eerste belevenissen met de
boot. Uiteraard verspelen zij hun kansen om
snel effectief lid te kunnen worden en alzo aanspraak te kunnen maken op het voordeeltarief.
Jan Soete, voorzitter

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
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Kathy, David en Bo op reis met hun “Sea You”

“21 juli, nationale feestdag. We zitten al 3 dagen op onze boot
in Blankenberge. We zijn uitgerust en afgekickt van de wekelijkse drukte, hebben genoten van de zon, maar na enig getwijfel en
mede dankzij het feit dat wij geen zonnekloppers zijn en dus ook
geen zittend gat hebben, besluiten we toch te vertrekken richting
Nederland”
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Tekst: Kathy Van Loon
Foto’s: Kathy Van Loon, David Deckers

21

juli, nationale feestdag. We zitten al 3 dagen op onze boot in
Blankenberge. We zijn uitgerust
en afgekickt van de wekelijkse drukte,
hebben genoten van de zon, maar na enig
getwijfel en mede dankzij het feit dat wij
geen zonnekloppers zijn en dus ook geen
zittend gat hebben, besluiten we toch te
vertrekken richting Nederland. Eerste
stop: Breskens. Daar zijn we al geweest
met de club, het is ons daar dus niet onbekend, en van daaruit zien we wel verder.
Onze dochter is bijna 20 maanden en al
veel beweeglijker dan vorig seizoen. En ja,
zij heeft overduidelijk dezelfde genen als
mama en papa en dus ook geen zittend
gat. We moeten dus afwachten of zij het
allemaal wel leuk zal vinden. Haar gemoedstoestand zal die van ons bepalen,
en daarmee ook het verloop van onze reis.
We vertrekken om een uur of twee in de
namiddag, na een last-minute stop bij
North Sea Boating voor zeekaarten van
Zeeland en een Nederlandse gastenvlag.
Ik monteer nog snel de kinderstoel met
spanbanden op de kuipbank aan bakboordzijde en “off we go”! We worden bij
het uitvaren net buiten de havenkoppen
begeleid door een escorte van een tweetal bruinvissen. Jammer genoeg zijn ze
even snel gegaan als gekomen, maar een
mooiere uitzwaai kunnen we ons niet wensen. Met 20 knopen wind in de poep en
enkel een comfortabel fokzeil varen we
noordwaarts. Het is al snel duidelijk dat
Bo liever binnen zit, maar met deze koers
en deze zeilvoering is dat geen enkel probleem en kan ze naar hartelust spelen
zonder om te vallen en zich te bezeren.
We meren aan aan de passantensteiger in
Breskens en krijgen meteen van de hulpvaardige havenmeester een plaatsje in
een hoek, vlakbij de jachtclub. “Parkeren”
op een ander blijft voor mij en mijn stuurman toch nog steeds een stressvolle aangelegenheid. Na 3 seizoenen moeten we
nog veel leren en zijn we vooral onze oude
vertrouwde box bij Scarphout gewoon. Bovendien durft onze ongeduldige dochter
8

wel eens haar keel openzetten tijdens een
manoeuvre, omdat ze de kinderstoel of de
boot uit wil, en nog niet snapt dat mama en
papa even met andere belangrijke dingen
bezig zijn. Als de boot dan eindelijk vast
ligt, en Bo is bedaard, geeft dat dus voor
ons nog steeds een sterk gevoel van voldoening. We trakteren onszelf op een fris
pintje en een lekker dineetje, en vallen als
een baksteen in slaap. De volgende dag
worden we gewekt door de ochtendzon.
Nu de tocht naar hier rimpelloos is verlopen, willen we natuurlijk verder Zeeland
in, langs het Kanaal door Walcheren. We
hebben gelezen over de “blauwe golf”, die
de Provincie Zeeland er sinds 2013 heeft
ingesteld voor een betere doorstroming op
de weg en op het water: driemaal per dag
van april t/m september heeft de recreatievaart vrij baan door het kanaal. D.w.z. dat,
indien je op tijd door de sluis Vlissingen
of in de andere richting door sluis Veere
bent, de 5 bruggen over het 6 km lange
kanaal onmiddellijk opengaan, en je er
aan een gemiddelde snelheid van 8 km/h
of 4 knopen op een uurtje doorheen bent.
We kiezen ervoor om in de namiddag de
derde blauwe golf te nemen, maar omdat
we de oversteek van de Westerschelde in
tijd hebben onderschat, komen we te laat
in Vlissingen aan. Gelukkig is het niet druk
op het kanaal, en worden de bruggen snel
bediend na onze oproep via de marifoon.
Stadsgezichten zoals Middelburg wisselen
zich af met lange rijen bomen waartussen
koeien en schapen staan te grazen. Een
stralende zon en een verkoelende bries
maken het geheel af. Dit is genieten! We
beslissen om te overnachten in Veere. De
smalle ingang naar de historische stadshaven schrikt ons in eerste instantie een
beetje af, maar de havenmeester staat
ons al op te wachten. “Draai maar al om”,
zegt hij. Wat? Waar? Er liggen al veel boten en het is er erg smal. Door ons te concentreren op ons manoeuvre hebben we
hem uit het zicht verloren. Plots horen we
hem achter ons: “Hey! Hierheen!” “Achteruit!” zeg ik tegen David. Ik hoor de haven-

meester tegen een koppel op een andere
boot zeggen dat ze ons moeten helpen.
Ik werp hen de touwen toe. Gelukkig zijn
zeilers onder elkaar heel hulpvaardig, en
na wat verontschuldigende woorden over
ons geklungel, die met veel begrip worden
weggewuifd, liggen we eindelijk vast, vier
dik, met de boeg naar de havenkoppen
gericht, zoals iedereen. Achteraf blijkt dat
deze parkeerrichting hier verplicht is, en
dat je vóór het aanmeren dus al moet keren, om de aftocht in de smalle havengeul
zonder scha of schand te laten verlopen.
Veere is idyllisch en gezellig. Met dochter,
spullen en buggy over 3 zeiljachten kruipen
om op de kade te geraken voor een korte
wandeling, nemen we er met plezier bij.
Een potje Zeeuwse mosselen later kruipen
we terug onze kajuit in. Op de slagen van
de kerkklokken knikkebollen we in slaap.
‘s Ochtends worden we begroet door 2 witte zwanen en zeggen we Veere vaarwel.
Er is weinig wind, maar de zon schijnt en
het is vakantie. Tijd zat dus! We rollen het
fokzeil uit en laten ons dobberen richting
Kortgene. Het is lekker druk op het Veerse
meer. Boten in allerlei maten en gewichten
varen ons uit alle richtingen voorbij. Iedereen knikt vriendelijk goeiedag, alle stuurlui
zijn merkbaar gelukkig. Jammer genoeg
valt de wind ‘s namiddags volledig weg, en
zijn we opnieuw genoodzaakt om de motor aan te zetten. Delta Marina in Kortgene
is een grote jachthaven met meerpalen.
Gelukkig houdt de havenmeester rekening
met onze kleine meid en krijgen we een
plaatsje in een hoek, met een steiger aan
boeg en bakboordzijde, wat met een kind
en bijhorend, al dan niet rollend, materieel
altijd meegenomen is. Het is duidelijk dat
hier veel meer jonge gezinnen met kinderen een boot hebben. De haven is er ook
volledig op ingericht, met een grote speeltuin en zelfs een mini-kinderboerderij. Bo
is in haar nopjes! Maar de volgende dag
hebben we afgesproken met vrienden, die
een boot hebben liggen in Bruinisse, dus
we moeten verder. Bovendien wordt er
slecht weer voorspeld, dus willen we veilig

beschut liggen tegen dat de wind opsteekt.
Onze vrienden hebben reeds een plaatsje
voor ons gereserveerd, en staan ons na
de Grevelingensluis al op te wachten om
ons onze plek te wijzen. Wsv Bruinisse is
een kleine haven met, opnieuw, meerpalen. Maar met de hulp van onze vrienden
en de havenmeester lukt het ons om redelijk deftig aan te meren op een plaats die
eigenlijk te groot is voor ons, wat wil zeggen dat de meerpalen, waar onze landvasten zijn overgeworpen, zich een heel eind
voorbij de achtersteven bevinden. Om op
de steiger te geraken moeten we sowieso
over de punt klimmen. We genieten van de
zonsondergang en een aperitiefje op het
dek van onze vrienden, en sluiten met z’n
allen de avond af met een diner op het terras van een plaatselijk visrestaurant. Het
is zo gezellig dat we zelfs een laatste afsluiter in het clubhuis niet afslaan. Ook al
steekt er langzaam maar zeker een frisse
wind op, deze zomeravond kan niet meer
stuk! Als ik Bo in haar kajuit te slapen heb
gelegd, loop ik nogmaals het dek rond en
controleer alle touwen en fenders. Als we
‘s ochtends wakker worden, blijken deze
voorzorgsmaatregelen gegrond: onze Sea
You krijgt al zware windstoten te verduren. We zien vanuit onze ramen zeldzame
schuimkoppen op het Grevelingenmeer.
Deze storm moeten we hier even uitzitten.
De wind fluit tegen de middag onophoudelijk door de masten. Later blijkt dat het
van mei 2000 geleden is dat Nederland
nog zo’n zware zomerstorm heeft moeten verduren. Aan Hoek van Holland worden winden van 108 km/h gemeten en in
IJmuiden zelfs een uurgemiddelde van 10
Beaufort. De enkele ongeruste telefoontjes die we op 25 juli van het thuisfront ontvangen, worden snel gesust. “Nee hoor,
we zijn niet gaan varen. Daar moet je goed
gek voor zijn!”. De volgende ochtend is de
wind afgezwakt naar zo’n 20 knopen. Een
ideaal zeilweertje dus! Het is even geleden
dat we nog eens met volle zeilen hebben
kunnen varen en ik voel me dan ook helemaal in m’n sas! Met soms scherpe en

10

12

Vandewalle nv • Vlamingveld 19 • 8490 Jabbeke • tl 050 81 45 21 • fx 050 81 39 67 • info@vandewallenv.be

SOLAR
•

SANITAIR
•

KOELING
•

VENTIL ATIE
•

beslissing, en op motor zijn weg verderzetten. Onze eigen 16 paardjes moeten
opboksen tegen een krachtige wind met
snelheden tussen 35 en 45 knopen, en
tegen de golven die hij veroorzaakt op de
Oosterschelde. Andere boten met sterkere motoren varen ons voorbij, maar
we volharden in de boosheid en willen
sowieso de Zeelandbrug voorbij. Ons Bo
deert het niet; zij laat zich in slaap wiegen
door de golven en zit het overgrote deel
van de tocht in dromenland. We voeren
echter wel een kleine wijziging door in de
plannen, en slaan achter de Zeelandbrug
meteen linksaf, voor een overnachting op
Colijnsplaat. We slaken een kleine zucht
van verlichting als we de havenkoppen
tussendoor zijn. Maar bij het aanmeren
aan het ons toegewezen plekje, onderschatten we de wind die in de havenkom
nog sterk aanwezig is, en hebben we alweer 2 pogingen nodig om mooi tussen,
en dus niet tegen, boot en steiger te geraken. We moeten onze bocht heel ruim
en niet te traag nemen, omdat de wind
bij het draaien meteen op stuurboord
slaat. Gelukkig blijkt onze buurman een
zeer hulpvaardige Belg te zijn. Zijn even
vriendelijke vrouw helpt ons met de touwen. Oef! Dit was een lange, zware dag,
maar we zijn er, dus een drankje en een
deugddoende maaltijd op het terras van
de jachtclub hebben we wel verdiend!
We kruipen vroeg onder de wol, want de
volgende dag moeten we er bij dag en
dauw uit om op tijd bij de Roompotsluis
te geraken en de stroming mee te hebben naar onze thuishaven Blankenberge.
Bij een prachtige zonsopgang boven de
Zeelandbrug laten we Colijnsplaat achter ons. Ook de wind is gelukkig geluwd,
maar nog voldoende om te zeilen. De
Roompotsluis voorbij kunnen we dan ook
alle zeilen hijsen, en bij halve wind en volle zon een zalig ontspannen terugtocht
inzetten. Dit is een fantastische afsluiter
van een leuke, en vooral leerrijke, zeilvakantie!

VERWARMING

dan weer halve wind over bakboord snijdt
onze boot door het kalme water van het
Grevelingenmeer, richting Scharendijke. Een zeemeeuw nestelt zich ongegeneerd op de reling van het achterdek en
houdt ons een heel eind gezelschap. We
krijgen zelfs wilde paarden te zien! Net
als we de haveningang van Scharendijke naderen, begint het helaas opnieuw
te regenen. We krijgen weer een plaatsje in een hoek aangewezen, en wringen
er ons met enige moeite achteruit in. Als
‘s anderendaags de hemelsluizen terug
openstaan, en de wind terug is aangewakkerd, geeft de havenmeester ons
enkel gelijk als we ons verblijf met nog
een overnachting verlengen. Omdat we
aan lagerwal liggen, wordt onze boot
stevig tegen de steiger aangeduwd. We
steken er bijna al onze fenders tussen.
Het constante gefluit van de wind begint
te gewennen. Ook de dag erna geeft de
havenmeester ons negatief advies om uit
te varen. In totaal zitten we hier dus 2 dagen en 3 nachten vast. Tussen de buien
door wandelen we naar het centrum, dat
2 cafés, een kleine supermarkt en een
huishoudwinkeltje rijk is. We vullen onze
dagen met lezen, filmpjes kijken en Bo
entertainen. Na de derde nacht, als het
weer er wat beter uitziet, en de voorspellingen op Windfinder gunstiger zijn, willen we er dan ook vandoor. Toch duwt de
wind ons nog steeds met enige kracht tegen de steiger, en hebben we 3 pogingen
nodig om ons uit onze hoek te wringen.
Om terug zuid- en dus huiswaarts te keren, moeten we dezelfde weg afleggen,
maar dan in tegenovergestelde richting.
Er is hier geen uitweg naar zee. Ons plan
is om op de terugweg te overnachten in
de Roompot. Als we de Grevelingensluis
uitvaren, krijgen we door het Mastgat de
wind pal op kop. Ondanks de voorspellingen van afnemende windsnelheden,
blijft het hard waaien. De enkeling, die
na de sluis besloot om alle zeilen te hijsen, en door het Mastgat op te kruisen,
zien we na een tijd toch afzien van zijn

Tekst: Karolien De Belser
Foto’s: Nadine Sterck
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aar jaarlijkse gewoonte vierde Scarphout op de laatste zaterdag van augustus de doop van haar nieuwe leden. En jawel, ondanks een donkere voormiddag was
in de namiddag de zon van de partij! Van
de 24 nieuwe leden, namen slechts 7 leden deel… 12 Van onze leden ruilden hun
schip in voor een ander exemplaar, hiervan
werden er 6 gedoopt. De dopelingen van
dit jaar waren: Toekan, Wishje, Cheyenne,
Pasja (+ Louise), Wing, Dashing II, Pirani,
Mistral Gagnant, Deserteagle, Vanessa II,
Utopia, Living en Vadderik.
Samen met Neptunus, de aalmoezenier
14

en enkele helpers uit het bestuur en leden,
konden we er ook dit jaar een spetterende
namiddag van maken! Het bier en de wijn
vloeiden rijkelijk in de oude haven, gelukkig waren er ook frisdrank en versnaperingen aanwezig! ’s Avonds kon iedereen
aanschuiven voor het mosselsouper in
onze Seven Seas. Dat de afwezigen ongelijk hadden kunnen deze sfeerbeelden
bevestigen. Voor een uitgebreider beeld
kan u (binnenkort) terecht op onze website,
www.scarphout.be
Karolien
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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
D

e Lizzy is verkocht, wij hebben onze ligplaats gisteren 15/07/2015 verlaten en
komen niet meer terug.
Daarom zeg ik onze ligplaats en lidmaatschap op.
Bij deze wens ik het bestuur, havenmeesters, vrienden en kennissen te bedanken
voor de 17 jaar die wij lid van de club zijn
geweest, maar hebben besloten dat het tijd
is voor iets anders.
Wij wensen alle leden nog vele jaren veilig
varen toe.
Lizzy
Antoine & Graziella

G

eert en Sophie Devriendt-Vermeersch,
schipper en schipperin van de Bling
Bling melden ons de geboorte van hun eerste spruit. Van harte gefeliciteerd en hopelijk
wordt het een goed bemanningslid.

ren. Korte tijd nadat ik op mijn ligplaats was
beland, kreeg ik, van zodra de boot ietwat
naar bakboord neigde, water binnen. Ik zag
het binnenlopen onder de budding in mijn kajuit. Helder zout smakend zeewater. De motorruimte in een Dufour 31 kun je via een luik
van 1 m op 50 cm aan stuurboordzijde bereiken. Ik heb er in vaak onmogelijke houdingen uren doorgebracht om te zien van waar
het water binnensijpelde. Motor aan, motor
uit, schroef in vooruit, schroef in achteruit:
de motorruimte was droog en bleef droog.
Van zodra de wind ietwat krachtiger waaide
uit het zuidwesten, kwam er water binnen in
de kajuit, maar niet in de motorruimte.
Ik werd er bijna krankjorum van. Mijn maat
Johan begon te twijfelen aan mijn geestelijke
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Folia
Freddy Decanq, steiger 14, box 47

H

ilde en Jesse van de Toekan hebben de
Dune de Pyla (Arcachon) beklommen
en daar onze clubvlag geplant.

O

A

ls het water uit de hemel valt en het dak
van je huis is dicht: geen probleem.
Als het water rond je boot kabbelt en het blijft
buiten: geen probleem.
Als het water echter in je cabine loopt: dan
heb je een probleem.
Toen ik begin augustus van Nieuwpoort naar
Blankenberge zeilde, vreugdevol gestemd
over mijn knapperige nieuwe zeilen en nieuwe motor, kon ik niet vermoeden dat de komende weken een nachtmerrie zouden ba-

rie….miserie, miserie, miserie….
Ten einde raad ben ik op vrijdag 25 september op de bootkar gevaren. Eens droog getrokken zag ik…. een geboord gaatje van 2
mm, 2 cm boven de waterlijn, waar perfect
een houten tandenstokertje in paste.
De romp is daar 2 cm dik, dat weet ik nu!
En het gaatje waterde af, net in de verbindingsbuis tussen de motorruimte en de kajuit, zodat ik de oorzaak van het lek niet kon
waarnemen. Robert heeft het gaatje gedicht
met een twee componenten polyester.
Dank u Robert.
Ik ben toch wel even moeten bekomen van
dit vrijwel ongelooflijk verhaal.
Wie boort er nu gaatjes in de romp van een
boot 2 cm boven de waterlijn?
Wie doet dat ?

vermogens. (Er zijn nog mensen binnen en
buiten de club die daar aan twijfelen). Yves
De Coninck, die de nieuwe motor had geplaatst, is ook twee uur bezig geweest om
alles na te zien.
Zonder resultaat. Mysterie, mysterie, myste-

p 26 juni 2015, belde mijn oudste broer
dat hij vanuit de Ryco in Oostende, naar
Blankenberge zou zeilen. Ik was toen in de
club, maar ik ging pas na de middag de zee
op. Allicht zou ik hem dus wel ergens tegenkomen op zee. Maar geen zeilboot te zien onder de kust, niet richting Oostende of vanuit
Oostende. Ik belde hem op. Hij was al terug
naar zijn thuishaven gevaren, omwille van de
aangekondigde 5 Bft Westzuidwesten wind,
die er inderdaad kwam. Ik voer toen al een
75 minuten op zee, op zoek naar hem. Koers

dieper in zee, want ik kan niet recht in de wind
varen hé….. Enfin, ik vaar verder, maar nu alweer onder een andere hoek, richting Klemskerke, keer daar om en vaar, evenwijdig aan
de kust, terug naar onze thuishaven, de wind
pal in de rug. Mijn boot giert dan wel. Daarbij moet ik opletten dat de giek niet overslaat,
van stuurboord naar bakboord of omgekeerd.
Het gaat allemaal goed tot aan Den Haan,
maar daar vaart volle petrol, een motorboot
in mijn buurt voorbij en die maakt extra hoge
golven, dus ik schommel en gier nog meer.
De dwarsboom vliegt plots van rechts naar
links. Ik grijp de schoten die hem in zijn positie houden, doch nu even los hangen en volg
die met mijn arm over mijn hoofd mee naar de
andere kant, om het lummelbeslag te ontlasten bij de schok. Meteen voel ik een gruwelijke pijn in mijn elleboog, los de touwen, en ga
beduusd gebogen zitten. Ik dacht meteen aan
een subontwrichting. Met een emmer schep
ik zeewater, steek er geplooid mijn elleboog
in, en stuur verder naar de haven. Ik zag sterretjes! Maar ok, ik hou me sterk, en doe wat
moet, om geen verdere averij op te lopen,
voor mezelf of andere boten in de buurt. Ik
heb even overwogen om de reddingsdienst
te bellen, maar bleef sterk en ging door. In
mijn box aangekomen, verhaal verteld aan de
havenmeester, een pil genomen, platte rust
om te bekomen. Ok, thuis alles uitgelegd aan
mijn schatje, Catje, en op tijd gaan slapen.
Die nacht had ik echt veel pijn in elleboog,
schouder en pols. De dag erop naar spoed
in St. Jan Brugge. Ik was er om 10u15. Een
spoedarts kwam vrij vlug langs, doch wilde
dat een orthopedisch chirurg mij zag en onderzocht. Die kwam tegen 15u (!!!), testte me
helemaal en zei geen foto's of MR te nemen
of ook geen Echo. Rust, immobiliteit, pillen
nemen en niets meer heffen. Voila, ik bleek
toen gerust gesteld. De dagen erop beterde
dat, maar ja, ik heb een erg hoge pijndrempel
en zeilde dus verder zonder die arm te belasten. Ik liep ook al enkele weken rond met
een erg pijnlijke achillespees ontsteking links
onder achter in mijn hiel. Mankend, maar ik
weet dat dit me soms overkomt, want die
pees werd vroeger ooit eens gescheurd tijdens een dansoptreden, en het is dus een
oude broze plek. Met pijn leer je leven, maar

risico’s ontwijken lukt mij wel minder. Ik geef
me niet graag gewonnen, want opgeven is in
mijn ogen een vorm van je laten gaan…, en
je laten gaan is vaak vlugger oud worden. En
ouder worden is toch leuker me dunkt, als er
wat avontuur in zit.
Zondag 12 juli 2015, zeewijding op zee, ook
onze koningin was daar. Gek genoeg zijn er
niet zoveel boten die bij die gelegenheid op
zee gaan, maar dit jaar was dit helemaal anders. Wij waren als eerste buiten, op een Hollandse zeiler na, die eigenlijk enkel op motor,
vlak voor ons dik in de weg lag en geen moer
opschoof om ons, onze route vrij te laten zeilen. Enfin, ik loste dat op met ook wat motor
bij te zetten en zo een aanvaring te vermijden.
We gingen goed wat dieper op zee, en zagen
intussen ook andere boten naar buiten gaan,
dus draaiden we uiteindelijk terug. Ik had alleen mijn voorzeil open, daar er een erg zware zeegang stond met diepe putten en bergen
en heel veel wind, maar ook om mijn Catje
gerust te stellen dat ik alles onder controle
had. Bij terugkeer richting haven, lag die Hollander weer op onze route, en schoof nu toch
wel weerom in onze richting zeker… Ik moest
reageren en mijn koers bijsturen. Catje had
het voorzeil strak aan getrokken, maar onvoldoende, dus zij ging aan het roer zitten en ik
zou het zeil verder dichtrekken, om scherper
aan de wind te kunnen varen, en alzo die kerel te ontwijken, met nu ook onze motor erbij
op vol vermogen. Toen ik de genua de eerste
keer aantrok, bleek dit nog niet voldoende,
dus ik trok nog eens uit alle macht en dan
gebeurde er iets ergs. Ik voelde een enorme
messteek in mijn elleboogplooi, verloor even
alle kracht, schreeuwde heel luid, ging zitten
en wist dat een pees in mijn arm ingescheurd
was. Catje, geheel verbaasd, keek toe, maar
deed verder niets. Ik nam het roer weer over
en zeilde later de haven in om mijn de schade
na te gaan, met bewegingstesten bij mezelf
(ik heb een universitaire opleiding als Kinesitherapeut en was jarenlang beroepsdanser- choreograaf hedentijdse toneeldans…).
Alles leek tot zover functioneel in orde, maar
ik had erg veel pijn bij bepaalde bewegingen,
dus allicht een scheur in de korte biceps pees
op mijn onderarmbeen. Toch heb ik dan wat
op en neer gevaren in de haven, om uitein24

delijk even terug op zee deel te nemen aan
de zeewijding. Daarna zijn we op de boot
gebleven, en heb ik alles in mij wat laten bezinken. De dag erna ging ik naar de huisarts
(zijn zoon en dochter namen ooit dansles bij
mij…. Dat kwam nu pas uit…, na 23 jaar..). Ik
werd naar de echo verwezen in St. Jan Brugge, en jawel, de aanhechting van de distale
pees van mijn biceps is over een centimeter
afgescheurd. Dokter Bruno Vandekerckhove,
die mij kent als danser en oud patiënt van
hem, onderzocht me en plande een operatie op diezelfde dag. Doch, de neuroloog die
mijn TIA opvolgt (die ik op 22 april voorhad),
weigerde dat, omdat ik een bepaald medicijn
dat mijn bloed verdunt, verder moest nemen
van hem. Enfin, op 22 juli mocht ik dan die pil
stoppen, en op 28 juli gingen ze mij opereren
en die pees terug vastzetten. Twee maal drie
weken gips, de hand dus in twee standen,
draagverband erna, en een lange revalidatie. En dat in Catje haar verlof (week eind juli,
eerste twee weken augustus..). Het is nu zo!
Is zeilen nu iets waar je slechter van wordt?
Neen, alleen wel slimmer als je eruit leert! De
krachten die op een zeil zitten zijn immens! Ik
had nu al 64 zeiltochten dit jaar. Ik kan moeilijk stilzitten, heb nog teveel adrenaline van
mijn vorig dansleven in mijn bloed, en wil niet
oud worden zonder mijn eigen grenzen verkend te hebben. Dynamisch ouder worden?
Het heeft zo zijn lol, en scheeps tol... !
We zijn donderdag 30 juli 2015. De operatie van de 28ste verliep optimaal, naar Dr.
B. Berghs (chirurg), me meedeelde. Ik ben
thuis sinds dinsdagmiddag. De pijn is draaglijk, maar soms toch vrij intens aanwezig, als
schroeiend stuwend… , soms snijdend vurig,
maar ik verbijt wat ik door mijn eigen passie
mezelf aandeed.
Men stelde vast dat ik intussen 4 weken rondliep en ook zeilde, met volledig afgescheurde
distale bicepspees.
Mijn gemoed is hoopvol, al besef ik dat de
weg naar normale functionaliteit van de elleboog, pols en schouder nog lang is. Immobiliteit doet spieren vlug atrofiëren, de opbouw
daarvan dient heel precies te gebeuren. Het
is een uitdaging om je pijngrenzen goed te
kennen, en daar met de nodige omzichtigheid
mee om te gaan. Oefenen binnen de bewe-

gingsbanen is voor de heropbouw van spiergroepen binnen de spierkettingen van buigen of strekspieren, ook heel erg belangrijk.
Alert zijn dus bij alles wat je doet! Als kinesist,
danser-choreograaf, en deskundige in bewegingsleer- en opbouw, zal ook die kennis me
toelaten dit weer goed te doen komen… .
Op 10 augustus kreeg ik een nieuwe afneembare gips, zijn de draadjes verwijderd en vat
de oplettendheid aan. Op 7 September gaat
de draaggips er af, en begint een nieuwe
fase van bewegen zonder gips, maar vooral zonder enige belasting op de biceps zelf.
Dat betekent, constant alert zijn om onder de
pijngrens te blijven. Het normale zeilen komt
toch stilaan weer in het zicht, al blijft het dragen van de gipsgoot om de arm gespannen,
een verplichting, gedurende nog zes weken
lang. Dan pas kan ik echt beginnen de spier
opnieuw op kracht te trainen. De 100 zeetochten halen dit jaar, lukt me sowieso, al heb
ik er toch wel een zekere prijs voor betaald!
Niet het aantal zeiltochten op zee zijn voor mij
van tel, dan wel het gevoel, te dansen, op dit
golvend water!
Na deze honderd (of wie weet zelfs meer nog
dit jaar 2015, zal de boot van naam veranderen in: “Duende”…
Er zit meer passie en ongrijpbare creatieve
dans in mij, dan een legendarisch heroïsch
Koningsverhaal…!
Huub Onzia Derdeyn (‘Avalon’)
De schipperse zee

D

e schipper op zijn schip,
schippert met de wind,
de wind schippert met de schipper,
scheeps zoals de wind altijd is,
neemt hij de schipper mee,
in zijn stream.
Stromend gaan zij,
hellend soms, vooruit,
maar ook vaak niet,
omdat de stroom,
tegen hen in zit… .
De schipper, schippert,
zoals hij is,
zo naakt als hij is geboren,

want niets, niets meer,
kan hem zoveel, of,
zelfs niet eens bekoren,
dan zijn zee…!
Huub Onzia Derdeyn (‘Avalon’)
Bezoekers schrijven

G

oedemorgen Antony,
Vrijdagavond om 19.00 uur zijn we weer
gezond en wel aangekomen in Scharendijke, onze thuishaven.
We hadden een goede overtocht, alleen
echter de hele reis op motor. Er was nauwelijks wind, maar ook dat was toch wel fijn.
We hebben weer genoten van ons aangename verblijf in Blankenberge.
Volgend jaar komen we weer graag terug.
Het tanken ging overigens prima, samen
met Ellen. Er was woensdag ook nauwelijks
wind, zodat het aanleggen geen enkel probleem was.
Hartelijke groeten ook aan al je medewerkers en hopelijk tot volgend jaar.
Bert Jonkers, mede namens Ellen

B

este Anthony,
Ik wil je via deze "onpersoonlijke" manier
hartelijk danken voor de prima ligplaats en
de fijne tijd die wij hebben gehad bij Scarphout. Dit mede door de fijne manier waarop
jij en jouw medewerkers met de haven omgaan. We zijn door familieomstandigheden
helaas niet meer in de gelegenheid geweest
om nogmaals naar Scarphout te komen. Wij
hopen volgend jaar weer te gast mogen zijn
in jullie haven,
Groeten,
Koos en Ina van Duijn
SY Celebra
Hellevoetsluis

HOCKS Alain

VIS-SPECIAALZAAK

AZUUR

Dumonstraat 36
8370 Blankenberge
Tel: 050/41.62.96

de Smet de Naeyerlaan 55 • 8370 Blankenberge

www.alainhocks.be

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

Vishandel Gino
0475/78 79 03
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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Lid Brut
Wekelijkse Markten
Blankenberge op vrijdag

(Tijdens het seizoen ook op maandag)

Brugge op woensdag en zaterdag

•
•
•
•

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

Nieuwpoort
Toertocht

28

Foto’s: Nadine Sterck

30

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

Tearoom

Nominoë

fullservice drukkerij

grafisch ontwerp
digitaal & offset druk
verzending

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

OST E N

onafhankelijk verzekeringsmakelaar
bank, leningen en beleggingen
www.adviesburohosten.be

ADVIESBURO

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

UW VERTROUWEN WAARD

Heiststraat 2 I 8380 Zeebrugge
T 050 55 16 16

Je Makelaar
Je beste
Verzekering

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

V.V.C.
EQUIPMENT

Leopoldstraat 32
8370 Blankenberge
0494/876338
benjamien.smash@gmail.com
Gedurende de wintermaanden
maandag en dinsdag gesloten

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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Tekst: Bart Van Hoye
Foto’s: Chris Franken en Bart Van Hoye

NURSE-IT

OP WEG NAAR HUIS

Van de Portugees Atlantische kust naar Blankenberge
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S

ines. Het is goed ankeren in de vissershaven met zicht op het geboortehuis van Vasco de Gama. Ooit was het
een toeristische trekpleister aan de Portugese westkust. Nu de mooiste vergezichten
verstoord worden door kranen, opslagtanks
en diens meer, blijven de toeristen weg. De
Algarve is een te grote aantrekkingspool
geworden. Als we het bijbootje klaarmaken
voor een overzetje naar de wal blijkt ons motortje geen koeling te hebben. Eén keer op
en neer roeien kan nog, maar dan moet er
toch gesleuteld worden. Het staartstuk moet
open om bij het kleine impellertje te komen.
Dit had ik nog nooit eerder gedaan, maar met
een beetje Youtube als ondersteuning is alles een paar uurtjes later dik in orde.
We krijgen slecht nieuws van onze zeil makker Carl. Hij zou eind Juli in Bilbao opstappen om Chris af te lossen die dan thuis de
opvang van de kleinkinderen kan doen. Bij
een ongeval met zijn motor heeft hij breuken opgelopen aan een bovenbeen en een
hand. Hij zal het laatste eind van de Spaanse
Noordoost kust naar Blankenberge dus niet
kunnen meezeilen. Resten twee mogelijkheden: of Chris doet de volledige terugreis
mee en moeten we vroeger thuis zijn, of ik ga
solo. Beslissen doen we nog niet. De volgende dag gaan we ‘s ochtends om 6u30 ankerop richting Sesimbra. De meteo is niet echt
positief. De wind staat erg scherp, en zal tegen de avond (te) hard worden. We benutten
elke kleine windshift om hoogte te winnen.
Na een aantal uren krimpt de wind en besluiten we Sesimbra voorbij te zeilen. We
denken nog tijd genoeg te hebben voor het
weer zal omslaan. De koers wordt verlegd
naar Cascais. Aan Cabo Espichel bij Sesimbra krijgen we het even moeilijk. We zeilen
vlakbij een erg diepe trog van 1200m en die
geeft warrig water en vrij sterke stroming, die
op enkele minuten 180° draait.
Bij aankomst in de baai van Cascais is de
Nortada toch al flink aangetrokken. We zoeken een beschutte plaats op en laten het anker vallen. De schipper van een zeiljacht een
beetje verderop komt ons waarschuwen om
toch maar een beetje verder van het strand
te ankeren. Hoewel deze plaats in pilots en
kaarten gemarkeerd staat als ankerplaats,
36

deelt de lokale politie hier dikke boetes uit
voor “foutparkeren”. 400 tot 600 €!
We verleggen ons de volgende dag toch
maar... better safe than sorry.
Er staat een daguitstap naar Sintra op het
programma. Dat hadden we overgeslagen
bij onze reis zuidwaarts.
We vertrekken met een bus die kriskras zowat de gehele kustlijn en achterliggend land
aandoet, om na anderhalf uur in Sintra aan
te komen. Het gehele cultuurlandschap en
voormalig vakantieverblijf van het Portugese
koningshuis is sinds 1995 Unesco werelderfgoed. Het staat werkelijk vol met paleizen in
alle soorten en maten. Prachtig om te zien,
nu. Je mag er niet aan denken hoe Jan met
de pet hier destijds moest leven.
Tijdens de lunch op het terras van een Indisch restaurantje maken we kennis met een
paar Mexicaanse meiden. Zij hebben een
auto gehuurd, en bieden ons een lift aan. We
trekken samen de namiddag op. We bezoeken het palacio Nacional en het romantische
palacio de Pena.
Daags nadien rust aan boord. Een oude
kwaal steekt de kop op. Mijn knieën zijn geblokkeerd door het vele op en neer lopen bij
Sintra... We krijgen een telefoontje van thuis.
Onze dochter Nele is opgenomen op spoed.
We willen nu zo snel mogelijk bij haar zijn.
‘s Anderendaags vertrekken we al vroeg
naar Lissabon en van daaruit naar de luchthaven. We kunnen gelukkig direct een ticket
voor Chris kopen, en een paar uur later is ze
op weg naar huis.
Ik neem de trein terug naar Cascais.
Nurse-IT wil ik nu zo snel mogelijk noordwaarts krijgen. Zo dicht mogelijk bij huis.
Mocht Chris binnen enkele weken terug kunnen komen, dan kunnen we samen de Golf
van Biscaje oversteken. Anders doe ik de terugweg alleen, in dagtochten.
Ik slaap slecht en ben wakker nog voor de
zon opkomt. Het is mijn eerste ankerop maneuver alleen en ik doe alles doordacht traag
en voorzichtig. Ik prijs me gelukkig dat ik de
bediening van de ankerlier aan de stuurstand
heb geplaatst.
Het is nog duister en het is uitkijken om tussen de vissersboeitjes bij Cabo Corvoeira te
laveren, maar het lukt me aardig.

Er zijn ook veel vissers bezig met cirkelnetten, en het is niet evident om de netten en
boten te ontwijken. Ik kom ogen tekort.
Het traject naar Nazaré (een kleine 60 mijl) is
maar voor de helft bezeild, en de motor moet
uiteindelijk bijgezet worden.
De aanloop gaat goed. Het is wel wennen
om alles alleen te doen bij aankomst in een
vreemde haven. Nazaré is een klein, traditioneel vissersdorp, met vissersvrouwen in een
traditionele klederdracht. Ik doe de broodnodige boodschappen en ga dan terug naar de
boot. Geen zin om te flaneren. Eigenlijk wil ik
direct weg. Het volgende traject moet me in
Figuera-da-Foz brengen.
Al bij de eerste mijlen op zee wordt ik gepraaid door de Portugese kustwacht. Vriendelijk zijn die jongens niet, maar ik mag toch
gewoon verder zeilen.
Het binnenvaren in Figuera gaat prima. Er
staat een sterke dwarsstroom, maar ik was
er goed op voorbereid. Been there.
Rust is me hier niet gegund. De ganse nacht
is het een feestgedruis met boenkeboenke “muziek”. Om 03u00 is er dan nog een
gigantisch vuurwerk en tegen 06u00 druipt
iedereen af. Ik heb het hier wel gezien, en
ga er ook vandoor, … met slaap in de ogen.
Leixöes is mijn volgend doel. Weer 60 mijl
naar het noorden toe.
Ook nu weer een strakke (ware) wind op 60°.
De laatste uren wordt het ruw en ik krijg bakken water over de boeg.
Ook in Leixöes is me geen rust gegund. De
marina is omringd door een containerhaven.
Het lijkt wel of er om de paar minuten een
container van een schip wordt gegooid!
Ik ga de wal op en vind een piepklein restaurantje vlakbij de haven. Iets bestellen blijkt
moeilijker. Mijn Portugees is, zeg maar, “beperkt” en van Engels, Frans of Duits hebben
ze hier nog niet gehoord. De andere gasten
worden erbij gehaald, en ik krijg zowaar een
superlekker maal voorgeschoteld voor weinig geld. De wijntjes en de babbel met de andere klanten doen me m’n zorgen voor thuis
wat vergeten.
Van Leixöes gaat het verder naar Viana do
Castello. De meteo ziet er nog redelijk uit,
dus … vertrekken maar.
De zee is supermooi. Bijna glad met een heel

langzame deining van zo’n anderhalve meter. Jammer genoeg staat er maar een zwak
achterlijk windje, en dat betekent motoren. Al
vroeg in de namiddag loop ik Viana do Castello aan.
Ankeren zit er niet in, en ik krijg een plaatsje
in de haven. ‘s Avonds word ik getrakteerd
op een “processie” met tientallen vissersschepen die “Nossa Senhora do Fátima” vieren. Een prachtig spektakel dat een massa
volk op de been brengt.
Het weer dwingt me om enkele dagen te blijven liggen. Het wordt dus... wassen geblazen. Nurse-IT krijgt linnengoed rondom.
De gribfiles geven een redelijk beeld voor de
volgende dagen. Bayona komt eerst na 55
Nm. Dan een ankerplaats in de Ensenada
del Langoustieres, daarna Camariñas en als
laatste A Coruña.
Als dit lukt heb ik nog voor het weekeinde
de Atlantische westkust achter de rug en dus
geen last meer van de Nortada.
De start naar Bayona is in volle mist, maar
vanaf 10u00 kan ik zeilen, en dat blijft zo
de ganse dag. Eens aangelegd is het racen
naar een telecomshop, om zo snel mogelijk
een Spaanse simkaart te kopen. Het contact
met thuis is toch wel heel belangrijk nu.
Ook het volgende traject naar de Ensenada
del Langoustieres start onder zware bewolking. Aanvankelijk kan ik met achterlijke wind
en uitgeboomde zeilen varen, maar geleidelijk draait de wind tot scherp aan de wind.
Onderweg zeil ik door enorme velden kleine
zwemmende krabbetjes. Een feestmaal voor
de vele meeuwen.
‘s Avonds, in de Ensenada, ga ik voor anker
in de beschutting van een heuvelrug. Er komen nog meer zeilboten ankeren en dat zal
ik geweten hebben.
Als ik de volgende ochtend wil vertrekken is
de wind volledig gedraaid en ligt er een boot
bovenop mijn anker. Het is moeilijk om ankerop te gaan. Ik moet van kleine windshifts
gebruik maken om snel het anker op te halen
en weg te varen. Maar, ...het me lukt zonder
blutsen.
Voor de etappe naar Camariñas geeft de
meteo 20 Kn ruime wind. De deining is
groot, maar ik heb geen last van windgolven.
heerlijk zeilen, en ben in record tempo in
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Camariñas. De golven zijn ondertussen nog
meer opgebouwd en er staan nu grote brekers op de rotskust.
Eens afgemeerd in het kleine haventje ga
ik de wal op. Ik heb zin in lekkere tapas, en
daar weet ik een prima stekje voor. Een dik
jaar geleden was ik hier met Chris.
Bij het uitvaren, de volgende ochtend, wordt
ik vergezeld van een groep dolfijnen die een
hele tijd blijven spelen rond de boot. Een
prachtig begin van de dag, maar... geen garantie op zeilplezier. Er staat nagenoeg geen
wind. Misschien wel best bij het ronden van
de Cabo del Muerte, maar het wordt zo wel
een saaie trip naar A Coruña.
Het is een beetje zoeken, maar ik vind toch
een goede ankerplaats helemaal achterin de
Ria, aan de Rio de Coruña. Bij opkomend
water is het wel bumpy. Zoet vecht dan tegen zout. Niet echt aangenaam, maar toch
beter dan onbeschut te liggen voor de wind
die vanaf vannacht zou aantrekken.
Voorlopig is dit mijn einddoel. Chris komt een
paar dagen later terug met een “RyanAirtje”
in Santiago de Compostella. Ik haal haar op
met de trein.
Het is natuurlijk geweldig om bij te praten.
We maken ook plannen voor een snelle trip
richting Blankenberge.
Twee dagen later hebben we een redelijk
weer window voor de oversteek van de Golf
van Biskaje.
Het begin is niet echt ideaal, de wind zal iets
te scherp staan, maar als we langer wachten
krijgen we weer een depressie over en zullen
we minstens een week verwaaid liggen.
De eerste 10 uur moeten we een paar lange rakken tegen de wind maken. Maar vanaf
dan gaat alles prima.
Midden op de golf krijgen we bezoek van een
walvis. Hij (of zij?) zwemt eerst rustig een
kwartiertje mee en verdwijnt dan in ons zog.
Fantastisch gevoel dat zo’n geweldig beest
nieuwsgierig is naar ons bootje!
We krijgen meer last van de grote deining. Ik
voel me wat katterig en ben blij dat Chris (zoals altijd trouwens) haar beste kooktalenten
bovenhaalt.
Bij nadering van de Franse kust wordt het
zicht slecht, en het aanlopen van Camaret
doen we puur op GPS en AIS,... en op zeil
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natuurlijk.
Het weer zit ons niet mee en de uitstapjes
aan wal moeten we doen tussen de buien.
Gelukkig zijn de terrasjes overdekt en blijven
we droog bij het aperitief.
De volgende trip moet ons in l’Aber Wrach
brengen. Om 14u00 vertrekken we om “La
Pointe du Raz” op het goede moment te passeren, maar eerst moeten we nog uitwijken
voor een duikboot met begeleidend konvooi.
Dat wordt blijkbaar een gewoonte; bij ons
vertrek naar het zuiden hadden we dat hier
ook al.
In het “Canal du Four” zit de stroom al goed
mee. Er is minder wind dan voorspeld en
de motor moet bij. Het naderen van l’Aber
Wrach is indrukwekkend. Tussen de vele
rotsformaties speuren we naar de monding
van de Aber. Eens binnen staat er behoorlijk
wat stroom, en we moeten een paar jachten
helpen bij het aanleggen.
We kunnen zowaar een wandeling maken
door het dorp zonder regenbuien. Veel heeft
het niet om het lijf. Enkele restaurantjes, cafeetjes en een paar huizenrijen. Maar wel
echt Bretoens!
Het is ons toch een beetje te kalm in l’Aber
Wrach en we zeilen de volgende middag door
naar Roscoff. We zeilen net buitenom Île de
Batz als een onweer opsteekt. In de harde
windvlagen tussen de wal en het eiland komen een paar bootjes in moeilijkheden en
horen we een Pan-Pan. Er wordt direct op
gereageerd door de Cross. We hoeven geen
assistentie te verlenen.
Het stadje lost zijn verwachtingen in. Voorlopig geen regen, dus is het heerlijk fietsen
door het oude centrum en aan de rotskust,
waar we een prachtig uitzicht hebben over
de baai van Morlaix.
Veel tijd willen we niet verliezen, en zodra
het weer het toelaat zeilen we door naar
Guernsey. Om 06u00 varen we in de schemering de haven uit. Het grootste deel van
de trip (74 Nm) kunnen we uitgeboomd zeilen, maar in de late namiddag moet de motor
bij.
Regelmatig doe ik onderweg check-ups.
Meestal is dan alles ok. Nu niet. Er staat water in de boot tot aan de vloerdelen. Zout!
De oorzaak is snel gevonden. Het blijkt de
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zeewaterpomp van de motor te zijn die lek is.
De bilgepomp moet stevig werken, maar we
halen St Peter Port zonder verdere problemen.
De volgende dag: 21 Juli. M’n schipperse’s
verjaardag! Toch kan ik het klussen niet laten.
De pomp wordt gedemonteerd en uit elkaar
gehaald. Ik vind de juiste pakkingen en asdichtingen en een halve dag later is alles
weer als nieuw.
Nu vlug nog een restaurantje boeken, en
Chrisje’s verjaardag kan gevierd worden.
Onze trip van Guernsey naar Cherbourg
wordt puur zeilplezier. We vliegen met dik 12
knopen door de Raz de Blanchard. Op het
eind hebben we eigenlijk teveel zeil staan, en
maken we een paar schuivers. Maar het is
gewoon te leuk, en we zeilen gewoon verder
zonder reven.
In de haven krijgen we een plaatsje vlakbij
een RSYB-bv: Jean Heylbroeck. Lekker bijpraten over de club, zeilen, bootjes, … en
vissen. Iets wat hij zienbaar beter kan dan ik.
De meteo belooft niet veel goeds meer. Een
diepe depressie ligt op de Atlantiek te wachten terwijl onze kust en vooral de Nederlandse kreunt onder een zware storm. We zien
toch nog een window van anderhalve dag,
en vertrekken dan maar direct. De baai van
de Seine over en meteen door naar Dieppe,
zo’n 110 Nm oostelijk. De start is vrij onstuimig en we zeilen enkel op genua. Nadien
bomen we uit en gaat het grootzeil bij met
de giekrem op. We gaan stevig vooruit. Zo’n
7-8 Kn.
Tegen de nacht neemt de wind af. Wat later
horen we een “plonk” ergens onder de kuip.
We zijn niet erg gerust en controleren alles.
We vinden niets, maar toch lijkt de automaat
trager en minder accuraat te zijn dan normaal. Bij het manueel sturen merk ik niets.
Ik breek me de hersens, maar kan niets bedenken.
Het wordt licht als we Diepe binnenvaren en
duiken na het afmeren direct ons bed in.
Een paar uurtjes later zijn we alweer paraat,
en het achteronder wordt nog eens helemaal
nagezien.
Nu kan ik de oorzaak duidelijk zien. Eén van
de twee bouten van de bevestiging stuurau-

tomaat-stuurkwadrant is losgekomen, en ligt
gewoon onder ons bed.
Het is niet echt gemakkelijk klussen in die
beperkte plaats, maar een uur later is de
boel zo vast als...
Nu is het wachten tot de storm die vanaf het
westen inkomt, overwaait. Twee dagen...
Onze neus staat nu echt naar huis, en we
vertrekken direct nadat de wind aanvaardbaar is om naar Boulogne te zeilen. De meteo geeft halve wind 15-20 Kn. Het zal wat
meer worden...
Het eerste uur is het gewoon verstand op nul.
Er staat een erg hoge deining uit het westen.
Restant van de storm. Iets langer wachten
zou toch wat meer comfort opgeleverd hebben. Maar goed, … we zijn onderweg, en
kunnen nog zeilen ook, … dubbel gereefd en
met een klein voortipje.
Al bij al wordt het een ruige tocht. We lopen
geen schade op, maar andere zeilers die met

ons opvaarden krijgen schade aan de zeilen
en afgebroken leuvers.
We maken goede voortgang, en ik wil eigenlijk direct door naar Calais. Het zou nog net
kunnen met de stroming rond Cap Gris Nez.
Maar Chris heeft het gehad. Ze wil Boulogne
binnen. Achteraf maar goed. De haven van
Calais wordt de volgende dag compleet gesloten door de problemen met de asielzoekers.
Vanaf dan kan ik wel met ogen dicht varen.
Terug in bekend water. Het “kanaal” voor
Duinkerke, Trapegeer, Nieuwpoort, Oostende, en... Blankenberge.
Blij dat we zoveel bekende gezichten zien bij
aankomst.
Zo komt aan onze droomreis naar de Med
een einde.
We kunnen het iedereen aanraden. Zeilen
naar de roots van onze cultuur...

Groot en kleinhandel

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

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

Onze havenmeester en zijn assistenten sloten het seizoen 2015
af met een etentje en een drankje!
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Afsluiting

wedstrijdseizoen

Blank Sailing
D

e laatste twee wedstrijden, resp. Blank
Race #3 en de 9de CR Trophy, konden
rekenen op een mooi deelnemersveld. We
hadden beslist om voor ieder deelnemend
jacht van de Blank Races een mooie prijs te
voorzien, waar iedereen dolenthousiast over
was. In plaats van de uitslag te respecteren,
hadden we er voor gekozen om eerst de
schippers van de kleinste jachten uit het prijzenaanbod te laten kiezen, waarna tenslotte
de schippers van de grootste jachten naar
de prijzentafel konden afzakken.
Waar Blank Race #3 te kampen had met
weinig wind, dan was er bij de CR Trophy
weer te veel. Er kwamen 30 boten aan de
start. Om de veiligheid van de deelnemers

niet het gedrang te brengen, werd er op de
eerste wedstrijddag reeds afgekort na negen
mijl. Deze beslissing werd niet in dank afgenomen door de zeilers uit CR 1-2 en 3-4.
Zodoende was iedereen binnen om 14u00
en was het wachten tot 18u00. (Aan boord
van de Steppe, waar ik voordekker was, had
schipper Jan Maes een BBQ met bijhorende
wijnen in petto). 18u00 was het tijdstip waarop de uitslagen werden medegedeeld en
de Brugse Zot begon te stromen. Na deze
aperitief hadden we een Paella avond voorzien in de lokalen van VVW Blankenberge.
Iedereen was positief over dit initiatief, maar
toch heerste er wat ongenoegen over het afblazen van de wedstrijd. Omstreeks 23u00

Tekst: Alain De Meulenaere
Foto’s: Anke Herreman, Sabine Vermeersch, Alain De Meulenaere
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was iedereen huiswaarts of bootwaarts getrokken.
‘s Anderdaags werd er tijdens de briefing
eerst een uitstel afgekondigd en een half uur
later werd door de wedstrijdleider besloten
om maar ineens alle nog te zeilen manches
af te lasten. Door deze beslissing was er,
conform de Sailing Instructions, geen geldige totaaluitslag mogelijk. Iedereen kon
vroegtijdig naar huis, wel met prijzen en een
T-shirt voor elke opvarende.
Hopelijk heeft de invloed van het weer dit
jaar, de jubileumuitgave van volgend jaar
niet gehypothekeerd. Ik vrees er wel een
beetje voor. Aan de wedstrijdzeilers onder
ons om het tegendeel te bewijzen.
Alain De Meulenaere
Afgevaardigde van de RSYB bij Blank Sailing

We kunnen nog mededelen dat Koeketiene
van Jan Vandamme de Antwerp Race gewonnen heeft in CR 6.
Met Steppe eindigden we in verbeterde tijd
op de 6de plaats in CR 1. (Van alle in Breskens gestarte jachten, de maxi’s niet meegerekend, zeilden we de 8ste gevaren tijd).
Granko werd 5de in CR 5, en Jokken III 14de
in dezelfde klasse. Mahabharata verdedigde
onze kleuren in klasse IRC 3, en wist beslag
te leggen op de 8ste plaats.

Schilderwerk binnen & buiten
Kalei
Raamdecoratie
Interieurafwerking

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

www.wachtelaer-deco.be
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Foto’s: Nadine Sterck

oor allerhande werkzaamheden kunnen we steeds rekenen op een ploeg
vrijwilligers. Onder het toeziend oog van havenmeester Antony werden de elektriciteitskasten en kabels op de steigers vervangen.
Waren van de partij: Guy, Danny, Etienne,
Izaak, Wilfried, Jef, Michaël, Huub, Robert,
Jan, Bernard en Nadine. Zonder hun hulp
zou het kostenplaatje voor de RSYB veel
hoger liggen.
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Z

eilen in
New England
Stellwagen Bank

Cuttyhunk
Block Island
Shelter Island

Stonington

Martha’s Vineyard

Tekst en foto’s: Ben Geldhof

I

n 1998 vertrokken we als pasgetrouwd
koppel voor mijn werk naar Hartford,
Connecticut.
Voor we vertrokken zeilden we eerst met
een draak, Tyfoon, ooit een van eerste boten van Staf Versluys, later met de Swinger, een Commander 31 vanuit Blankenberge of met een oude Flying Junior op het
Veerse meer. Mijn band met Scarphout
was ook als instructeur aan de zeilschool.
Op dat moment voer ook grootvader Adolf
Geldhof met de Hetty, onder de vlag van
RSYB.
In eerste instantie hadden we geen idee
van de zeilscene in de VS of als we wel
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dicht bij het water zouden wonen. Al snel
bleek dat we in een zeil mekka beland waren.
Na een kustwandeling in Stonington, CT
stopten we even bij Don's Dock, een klein
jachtwerfje in Stonington, Ct. Er stond een
verlaten bootje te koop met een opmerkelijke lijn. Het bleek later een Bullseye uit
1960 te zijn, naar ontwerp van Nathanael
Herreschoff.
Voor we het wisten waren we eigenaar van
de Bullseye en een lekke rubberboot om
mee naar de mooring te varen. De mooring is een vaste boei in een baai, erg gebruikelijk in de VS, waar marinas met vas-

te dokken minder gebruikelijk zijn.
Op die manier begon er een belangrijk
hoofdstuk van ons leven in de VS. We hebben nog steeds een mooring in de haven
van Stonington, al wordt die al een paar
jaar niet meer gebruikt. De eigenaars van
het werfje zijn heel goede vrienden geworden, en een extra paar grootouders
voor onze zonen.
Na een lente van restaureren zeilden
we de hele zomer van 1999 met de Bullseye rond Stonington en Fishers Island
Sound. Ondertussen waren we met drie
want Kristien was in de lente zwanger
geworden van onze eerste zoon. De
Bullseye is een erg zeewaardig bootje,
maar aan de logge kant, wat sculling
met één roeiriem een vermoeiende bezigheid maakte als de wind weer eens
wegviel.
Vijf jaar en twee kinderen later was het tijd
om naar een andere boot te zoeken. De
Bullseye bleek een collector's item te zijn,
wat de verkoop makkelijk maakte, en werd
vervangen door een nieuw project: een

J24

verwaarloosde J24 uit 1981, naar ontwerp van Rodney Johnstone, eerste model in een lange lijn legendarische racers.
We vonden de boot in een ander fantastisch zeilcentrum, Marblehead in Massachusetts, vol water op een oude trailer.
Na een serieuze restauratie bleek het
bootje fantastisch om mee te zeilen en
verdere horizonten werden bereikbaar,
ook doordat we nu een motor hadden, in
de vorm van een 3 Pk buitenboord.
De beste herinneringen hebben we aan
trips naar Block Island, Rhode Island, waar
er in de zomer honderden boten ankeren in
de Great Salt pond. Het is zo een 15 Nm
zeilen vanuit Stonington, Connecticut. Ankeren in de Salt pond is een hachelijke onderneming, 30-50 voet diep met gras en

De Bullseye

schelpenbodem. Permanent twee ankers
uitzetten (Danforth en CQR) is standaardprocedure, en dan nog loop je risico's door
buren die op drift gaan. Zo was er een
nacht waarbij de J24 op haar zij werd geduwd door een 40 voets motorjacht dat op
drift was gegaan.
Van goed slapen is op Block island dan
ook zelden sprake.
De stranden van Block island zijn fantastisch. In de noordoostelijke hoek van
de Salt Pond kan je je dinghy achterlaten en 100 meter verder begint Crescent
Beach. Dit strand is beschadigd door
hurricane Sandy, maar is nog steeds
een van de mooiste stranden waar we
ooit geweest zijn. Ten westen zijn er salt
marshes waar de jongens urenlang op

exploratie gingen en er hermit, horseshoe
en blue crabs in overvloed vonden.
De J24 was een racemachine zonder echte
accommodatie en was niet altijd even veilig. Als jong koppel met twee
kinderen hadden we ook behoefte aan wat meer ruimte. De J24 werd na drie jaar
verkocht en vervangen door
een Tartan 34C uit 1969.
Ook deze boot was weer een
project. Toen we haar kochten was de boeg beschadigd
door een aanvaring, maar
voor de rest was de boot in
redelijk goede staat.
De zeven jaren met de Tartan waren vol exploratie, natuurlijk Block Island, maar
ook het oostelijke uiteinde
van Long Island, New York:
Tartan 34C
Orient point, Montauk, Three
Mile Harbor, Coecles Harbor,
Greenport, Shelter Island,... Fantastisch
vaarwater, mooie kuststadjes, weinig getij,
stroming of deining. Het is een prachtige
streek en heel bereikbaar voor beginnende
cruisers zoals onszelf. Het water was tamelijk ondiep, wat de Tartan schikte. De Tartan
heeft een vaste kiel van 1.1 meter met ingebouwd klapzwaard. Met dit zwaard neer
(2.5 meter) kon de boot ongelofelijk scherp
varen.
De mooiste trip die we maakten met deze
boot was naar Martha's Vineyard. We vertrokken bij zonsopgang uit Stonington en
na een dag van lui motorzeilen waren we
13 uur later bij de Vineyard. We ankerden
in Lake Tashmoo, enkel bereikbaar voor
boten met geringe diepgang, en een heel
rustige plek (een beetje zoals ankeren in
een kerk). De volgende dagen verkenden
we het eiland per jeep en te voet. Best indrukwekkend, en duidelijk een klasse duurder als Block Island.
Op de terugtocht van de Vineyard maakten we een omweg via Woods Hole, waar
Robert Ballard's oceanografisch instituut
is. Het is de doorgang naar Buzzards Bay.
Deze wordt gescheiden van Vineyard Sound
door de Elizabethans, een prachtige eilan54

dengroep met aan het westelijk uiteinde Cuttyhunk. We pikten een mooring op in de baai
van Cuttyhunk en de jongens en ik verkenden het eiland. Het is een prachtig natuurgebied en is grotendeels onaangetast door toerisme. Op
de terugweg stopten we op
Block Island waar we langszij gingen bij vrienden die er
een trawler op een mooring
hadden.
Na deze trips hadden we de
smaak goed te pakken. We
spendeerden meer en meer
tijd op de boot, en de Tartan
was meer dan eens krap.
Vooral het sanitair liet te wensen over. De watertank had
een geringe capaciteit, en de
WC tank was meestal vol. De
kinderen waren ondertussen
tieners geworden en sliepen
in de salon waar ze geen eigen plek hadden. We zetten de Tartan voor
een redelijk hoge prijs te koop in de hoop
dat niemand zou bijten, maar 5 dagen later
was hij verkocht tegen volle prijs, en met pijn
in het hart haalde ik de boot leeg voor de
volgende eigenaar.
De volgende boot moest goed zijn.
Wat groter, meer tank capaciteit, blue water
capable, geen vinkiel, roer op skeg, kleine
kuip, goede zichtbaarheid vanuit de kuip,
kleine vensters, goede zeileigenschappen,

Veela bij aankoop

aparte ruimte voor de jongens, geringe diepgang en betaalbaar.
Met deze parameters en een krap budget
wordt het lijstje van mogelijke boten wel erg

kort. Na lang zoeken vonden we een vijftal
kandidaten en gingen we op autotocht, via
Boston naar Maine. Drie boten later (één
met brandschade, één met rot dek, één
met een 2.3 meter kiel) waren we aangekomen op een eiland in Penobscot bay waar
een verwaarloosde boot zou moeten staan,
slachtoffer van een echtscheiding en transmissieschade. En jawel, een prachtig stuk
vergane glorie was weldra onze eigendom,
inclusief de oude motor die ergens in een
loods lag: Veela, een 1981 Albin Nimbus 42
uit 1981. De boot van het eiland krijgen was
een onderneming op zich. De motor werd
in de motorruimte gezet maar werkte niet.
Om correct te zijn: niks werkte, zelfs niet de
bilgepomp, die nodig was om de boel drijvende te houden tijdens de oversteek naar
het vasteland, want de schroefas lekte serieus. Al dit gebeurde tijdens een weekend
in januari, bij -10°C na een sneeuwstorm.
De vorige eigenaar had een werkboot om
kreeftenkooien mee op te vissen. Het plan
was om Veela naar het vasteland te slepen
met deze boot. Gelukkig was het een heldere rustige dag. Na 1.5 uur op sleeptouw
kwamen we aan in Rockland, Maine. Ik had
er afgesproken met een transportmaatschappij die de boot per truck naar Connecticut zouden brengen. Dit was op voorhand
bekeken want de boot was van kiel tot
preekstoel 11.5 voet hoog, en de minimum
brughoogte tijdens het transport was 12.5
voet.
We lieten de boot achter onder de bootlift
en een week later stond hij op de werf in
CT. Wat volgde was een winter van hard
werken. de motor werd op een nieuw bed
gezet, alle loodgieterij werd vervangen, er
kwam een nieuw plafond, een propaansystem met oven, een nieuw anker, nieuwe
transmissie, schroefas,...
In de lente bleek alle werk succesvol te zijn
en de boot werd naar Stonington gebracht
voor een voorzichtige eerste zomer.
Twee maand later was er van voorzichtig
geen sprake meer, want we zeilen in drie
etappes van Stonington via Block island en
de Vineyard naar Nantucket. Veela bleek
een uitstekende zwaarweerboot te zijn en de
jongens waren ondertussen uitgegroeid tot

eersterangs crew. Onze langste dagtrip dateert van die reis, 91 Nm in 15 uur, van Nantucket to Stonington, Ct. De hele tijd stroom
mee, tot we diep in de nacht in Stonington
aankwamen.
De volgende winter was tumultueus. Ik verloor mijn job en we beslisten om te verhuizen
naar Boston, waar ik een mooie aanbieding
had gekregen. De boot projecten werden
tot het minimum herleid want er moest verhuisd worden. Nu we een nieuw huis zochten kwam het idee op om aan het water te

Veela op de werf

wonen. Tot dusver was een trip naar de boot
steeds 1.5 uur enkele rit geweest en we waren dit gewoon geworden. In Boston bleek
alles erg duur te zijn met uitzondering van
Winthrop, een klein stadje aan het water bij

Veela in Boston

de luchthaven. We kochten al snel een huis
en konden nu wandelen naar de boot. De
ligplaats was gratis na installatie van een
mooring setup (boei met zwaar paddestoel
anker). Probleem was dat de boot 250 nautische mijlen verder lag, in Connecticut.
Eind mei 2014 werd de boot te water gelaten. We zeilden in één trip van

Middletown CT waar de winterberging was
naar Block Island, Ct. De tweede dag was
een zalige tocht, voornamelijk op spinnaker,
via Buzzards Bay naar het Cape Cod Canal,
waar we doorheen moesten.
Dit kanaal verbindt de Cape Cod Bay met
de Atlantische Oceaan. Een stroming van
6+ knopen is er niet ongewoon, dus wachten
op het tij is de boodschap. We kwamen aan
op het tij en konden onmiddellijk doorvaren
naar de andere kant. De grondsnelheid liep
op tot 11-12 knopen en het was indrukwekkend om de oevers van het kanaal te zien
voorbijschuiven.
We spendeerden de nacht in de haven van
Sandwich aan de oostkant van het kanaal.
De derde dag was stevig zeilen. Strakke
landwind, zonder deining, maar met regen.
De boot ging als op rails en zes uur later lagen we aan onze nieuwe mooring in Boston.
De rest van de zomer deden we het rustig
aan. Dagtrips in de buurt, vooral in Boston
Harbor zelf. De enige overnachting was in

Scituate, een havenstadje op zo een 15 Nm.
De mooiste herinnering van 2014 is een trip
naar Stellwagen Bank, een walvishabitat.
Na een uur of vijf zeilen vaarden we naast
een bultrugwalvis van een voet of 50. Erg indrukwekkend en voor herhaling vatbaar.
Tijdens de winter 2014-15 werd er zwaar gewerkt. Nieuw interieur, nieuwe zeilen, motor
revisie.
2015 tot dusver was dagtrips en een overnachting in Gloucester, Massachusetts.
Doordat we zo dichtbij de boot wonen zijn er
echter vaak avondtrips na het werk in Boston Harbor, waar de zonsondergangen best
indrukwekkend zijn.
Deze zomer zeilen we naar Casco Bay in
Maine via Isle of Shoals, Portland en Jewel
Island.
Als we zo verder naar het oosten blijven in
opschuiven komen we misschien ooit aan in
Blankenberge? Je weet nooit.

UW
VEILIGE
HAVEN

WATERPROOF

Ben Geldhof

SCHRIJNWERKERIJ
BVBA DE VRIENDT ROGER

DV
R
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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Een polis, gemaakt
door watersporters
voor watersporters.
Vraag uw offerte
op maat voor een
maximale dekking.

mb

Bouche
Kantoor

verzekeringen / beleggingen

Kerkstraat 448 I B-8370 Blankenberge
Tel.: +32(0)50 42 72 01 I Fax: +32(0)50 42 88 82
E-mail: kantoor@bouche.be

Marina Integrated Systems

R

by

Laagspanningsverdeelkasten
Waterdistributie
Signalisatie
Verlichting
Ligplaatsbeheersoftware
Betaalsystemen met munt of kaart
Toegangssystemen

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

Open: ma./vr. 9.30 - 12.00 u
		
13.30 - 18.00 u
zat.
10.00 - 12.00 u
Dinsdag op afspraak
Bezoek onze webshop: www.dekempe.be
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

TOTAALOPLOSSER VOOR AL UW HOOGTEWERKEN
Door een vooruitstrevende
aanpak op alle gebieden
(mensen, machines,
methodes) willen we een
toegevoegde waarde leveren
bij de uitvoering van Uw
hoogtewerken.
Maes Hoogwerkers
is gespecialiseerd in
hoogwerkers op vrachtwagen
tot 103 meter.
Montaco is gespecialiseerd
in mobiele torenkranen en
autolaadkranen.

Maes Hoogwerkers – Montaco
Boudewijnlaan 5
B-2243 Pulle
+32 (0)3/484 62 62
www.maeshoogwerkers.com

