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omp, luidruchtig, lelijk en lamlendig; is de titel van de zomercolumn van Marc Didden in de bijlage
van de krant de Morgen van begin juli.
Prachtig geschreven over zijn jonge jaren in de Brusselse wijken tussen het
Noord en het Zuidstation, en de vergelijking met de huidige situatie. Als geboren
Brusselaar heb ik de sfeer van destijds
in mijn jonge studentenjaren ook mogen
beleven. Mijn slaapkamer bood immers
uitzicht op het kerkhof van Molenbeek.
Tijdens de schoolvakanties kwam de gehele familie steeds naar de grootouders
in Blankenberge. Eerst gebeurde dat
met de trein. Vanaf 1958 met de auto,
want mijn pa had er dan één gekocht en
de autosnelweg naar de kust werd dat
jaar in gebruik genomen.
Na een korte ochtendwandeling met
bompa gingen wij tijdens de gehele
zomer elke dag naar het strand. Blijkbaar was het in die jaren nog elke dag
“strandweer”. Voor mijn leeftijdsgenoten
was een zomer aan zee een hele luxe,
maar soms kwam ik er toch schoolkameraden tegen.
Als puber slenterde ik dan dikwijls alleen
op de zeedijk tot aan de haven. Ik volgde er vanaf de barcadère geboeid en
nieuwsgierig het vertrek met toeristen
van de Marie Jose. Vanop het staket6

sel keek ik naar de veelvuldige tochten
van de gebroeders Wittevrongel die met
hun zeilsloep uit de geul laveerden, en
naar de toeristen die met kruisnetten wel
eens een krab konden vangen.
Zo is mijn interesse in (zeil)boten ontstaan. Meer dan 40 jaar geleden kocht
ik mijn eerste zeilboot en maakte er al
gauw vrienden tussen mijn leeftijdsgenoten. De tijden zijn, zoals Marc Didden
schrijft, niet alleen in Brussel, maar overal, en dus ook in Blankenberge veranderd. Het is hier nu zeker beter dan lang
geleden, maar wordt het nog beter?
Meer en meer is toerisme aan de Belgische kust afhankelijk van het weer. Dat
merken we aan de opgang van betaalbare mooiweervakanties in het buitenland, ten nadele van het verblijfstoerisme aan onze kust en ook in onze haven.
Het slechte weer van het voorjaar, met
juni als uitblinker, lokte weinig schippers naar hun boot. Ook bezoekers bleven afwezig, de dalende tendens van
de laatste jaren wordt verdergezet. De
overdreven controles en administratieve verplichtingen, opgelegd door politie,
douane en FOD mobiliteit, zijn ook geen
troef om bezoekers naar Blankenberge
te lokken.
Mooi weer kunnen we niet maken, dus
moeten andere troeven aangeboord

worden, en daar is nog werk aan de
winkel.
Tot onze spijt hebben wij moeten vaststellen dat jongere sportieve zeilers en
wedstrijdzeilers andere oorden hebben
opgezocht. Zij willen bij laagwater niet
met hun kiel in het slib zitten en wensen ten allen tijde de haven te kunnen
in- en uitvaren. De gemiddelde leeftijd
stijgt dus en die mensen wensen meer
comfort en faciliteiten: uitvaren bij minder goed weer hoort daar zelden bij,
dan maar liever thuis blijven.
Om deze dalende tendens te keren zijn
dus dringende maatregelen nodig en
we beseffen dat het comfort voor schippers en bemanning beter moet.
Prioritair hierbij is een gegarandeerde
diepgang van de havengeul, in plaats
van de huidige “streefdiepte” van 3 meter. Frequent en efficiënt baggeren is
hierbij de enige oplossing om zandsuppleties op het strand toe te laten, in afwachting van beschermende strekdammen en een bredere toegangsgeul.
Het baggeren van de haven zelf is er
de laatste jaren niet op verbeterd, integendeel. Na de vorige baggercampagne is amper een derde van de haven
op streefdiepte, en dit na meer dan 7
maanden hinder.
Andere belangrijke verbeteringen zijn

de laatste jaren door de club gerealiseerd met forse investeringen in de
nieuwe haven en in nieuw sanitair. Wifi
werd vlak voor de zomer vernieuwd.
Hopelijk wordt er nu snel werk gemaakt
van de reeds lang beloofde heraanleg
van het havenplein. In plaats van enkel
parking met te smalle parkeerplaatsen
zonder doorgang, moet dit plein effectief “havenplein” worden, zoals de
naam het zegt. Naast parkeerplaatsen
is een vlotte, veilige en permanente toegang, plaats voor fietsers, een gepaste
en kindvriendelijke omgevingsaanleg
met geschikte afvalfaciliteiten voor havengebruikers en toeristen, prioritair. Ik
ken geen havens in Engeland, Frankrijk
of Nederland waar men moet betalen
of een heel eind lopen voor men afval kwijt kan, als dit dan al werkt. Daar
wordt afval ook nooit in plastic zakken
op straat gezet, ter beschikking van de
meeuwen.
De bevoegde overheden spelen bij de
verdere ontwikkelingen uiteraard een
cruciale rol. In ieders belang dienen investeringen goed overwogen en efficiënt te zijn. Wij hebben geen boodschap
aan een “goednieuwsshow” of aan nutteloze, niet rendabele prestigeprojecten.
Jan Soete, voorzitter
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Scarlet Sails in Flanders Fields
Foto’s en tekst: Herwig Evenepoel

“In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.”

H

et voorjaar en vaarseizoen 2016
begon veelbelovend, met de
zonnige Havenfeesten in Blankenberge tijdens het Hemelvaartweekend. De overvloedige regen in juni veroorzaakte op sommige plaatsen veel
ellende, maar beïnvloedde ook onze
vaarplannen. Een weekendje in Brugge
bijvoorbeeld, met vertrek vanuit Blankenberge, via de Visartsluis in Zeebrugge recht naar de verbindingssluis
in Brugge, en dan via paar bruggen en
een sluis naar de passantenhaven Coupure, was niet direct mogelijk wegens
het vloedregime en aangepaste bediening op de waterwegen, om al het water
zo snel mogelijk naar zee te krijgen.
Dus de eerste maidentrip van Scarlet
Sails viel letterlijk en figuurlijk in het water en een plan B werd opgesteld, in juli
dan maar vijf dagen naar de Westhoek
en Flanders Fields. De toeristische
vaarkaart op waterrecreatie.be diende
als inspiratiebron, aangevuld met eigen
interesses.
Voor alle duidelijkheid, onze boot Scarlet Sails is een Bavaria 33HT motorboot.
Blankenberge - Veurne
Zondag 17 juli was het dan zover. Vertrokken om 09u00 richting Nieuwpoort,
met een eerder krachtige 4-5 Bft die
voor de nodige golven zorgde, kwamen we na 2 uur aan in de haven van
10

Nieuwpoort. We voeren door de lange
havengeul direct naar het sluizencomplex Ganzepoot, achteraan de haven
aan het WO I monument van Koning
Albert I en dus ook de start van onze
Flanders Field tocht, waar de “Groote
Oorlog” centraal staat.
De Veurnesluis richting het kanaal
Nieuwpoort - Duinkerke was onze eerste uitdaging, want de eerste maal door
een sluis met Scarlet Sails. Dit viel goed
mee, maar we leerden onmiddellijk dat
de volgende keer onze stootwillen toch
hoger moeten hangen om de boot beter
te beschermen.

Tijdens de voorbereiding hadden we
wel naar het tijdstip gekeken om deze
sluis te nemen, nl. 3 uur voor en 3 uur
na hoog water, anders is het waterpeil
te laag en kan je gemakkelijk vastlo-

pen. Op een rustig tempo (max. vaarsnelheid is 7 km/u) kwamen we aan bij
de Florizoonebrug, de eerste brug met
bediening. Oproep op VHF 20 en onmiddellijk antwoord dat we 20 minuten
moesten wachten.
We lagen tegen een soort hoge steiger
en vlakbij een café met terras, maar helaas geen tijd om iets te drinken, want

daar was reeds de sluiswachter. Vriendelijk en behulpzaam gaf hij ons meer
uitleg over de verdere bruggen richting
de jachthaven van Veurne, onze eerste
stop. Alles verliep vlot, enkel aan de
spoorwegbrug moesten we even wachten voor een passerende trein. En dan
nog langer wachten want de spoorwegen hadden de vraag van de sluiswachter om de spoorwegbrug te openen…
vergeten.

Iets verder kwamen we aan in de jachthaven van Veurne waar we gemakkelijk een plaats konden kiezen. Een lege
box voor mij alleen was dan ook de ideale gelegenheid om het achterwaarts
parkeren nog eens te oefenen en nu
weet ik ook waar “driemaal is scheepsrecht” vandaan komt... Via de telefoon
de havenmeester (niet altijd aanwezig)
verwittigd, maar elektriciteit of water is
enkel via een badge (op het stadhuis
te verkrijgen) beschikbaar en dit vonden we te omslachtig. Eens al het werk
klaar op de boot, togen we naar de kleine maar gezellige markt van Veurne,
met vele historische huizen. Eerst een
koel biertje en dan hop naar het museum “Vrij Vaderland” dat verwijst naar het
laatste stukje vrij België tijdens WO I.
Veurne was toen de “onofficiële” hoofdstad van ons land. Na het avondmaal
op de markt was het dan tijd om het logboek bij te werken en de volgende dag
voor te bereiden.
Veurne - Ieper
De volgende dag vertrokken we reeds
om 08u00 en na contact met de sluiswachter passeerden we alle drie de
bruggen op het Lokanaal, zonder stoppen. En hij verwittigde ook reeds zijn
collega voor de volgende bruggen en
Fintelesluis. Direct deze sluis zijn we
aangemeerd aan de passantensteiger

op de IJzer en hebben we even tijd genomen om iets te eten en drinken op
het terras van de Hooipiete, met zicht
op de polders en koeien, en dit in alle
rust en stilte.

Verder de IJzer op tot voor de Knokkebrug
waar we rechts het kanaal Ieper - IJzer
opdraaiden richting Ieper, onze volgende
stop. Maar vooraleer Ieper te bereiken
nog door de twee Boezinge sluizen waar
we telkens 3,5 m stegen. Voor de sluiswachters op deze kanalen, niets dan lof!
In de jachthaven van Ieper wachtte de
havenmeester van de VVW Ieperlee ons
reeds op en kregen we een ligplaats vlak
voor het nieuwe clubhuis, gelijkvloers
van een appartementsgebouw. Het sanitaire gedeelte, toegankelijk met een
badge, was mooi en proper. Dus na een
verfrissende douche was het tijd om ook
de markt van Ieper (op 500m) te verkennen. En hoe kan dit beter dan vanop een
terras met een plaatselijke Sint-Bernardus Triple.
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Een vroeg avondmaal en dan naar “de”
attractie van Ieper: de Menenpoort, voor
de Last Post om 20u00. De havenmeester had ons getipt om er ten laatste om
19u00 te zijn. We hebben deze goede
raad dan ook opgevolgd en inderdaad
er was reeds veel volk, veel Britten, veel
Britse schoolkinderen. Eindelijk was het
zover, op 3m van de klaroenen die de
Last Post speelden als herinnering aan
de gruwel van WO I, een moment van
bezinning en ingetogen stilte. Na deze
onvergetelijke ervaring terug naar de
boot om van het laatste zonlicht te genieten met een glaasje Lillet met tonic
en ijsblokjes.
Ieper - Diksmuide
’s Anderendaags was het dan tijd om het
museum “Flanders Fields” op de markt
van Ieper te bezoeken. Hier waren weer

veel Britse schoolkinderen op zoek naar
de antwoorden op hun vragenlijst. Het
is een interessant museum dat het leven toont tijdens de oorlog meer dan
100 jaar geleden en hoeveel comfort
en luxe we vandaag wel hebben. Dan
was het tijd om onze tocht verder te zetten naar Diksmuide, de volgende halte.
Toch even vertellen dat de jachthaven
een tankstation heeft voor diesel en
benzine, maar er is geen tanksteiger.
Het tankstation is letterlijk om de hoek
op 150m, dus zonder jerrycan geen
tankbeurt.
Na het verlaten van Ieper hebben we
direct de sluiswachter opgeroepen en

de service was er weer. Bij aankomst
aan de eerste sluis stond deze open
en konden we er onmiddellijk in om opnieuw 3,5m te dalen, en ja de volgende

sluis op 1 km was ook al klaar voor ons.
Na drie kwartier naderden we de Knokkebrug op de IJzer, zoals beloofd stond
deze reeds klaar open bij het naderen.
De IJzer, een mythische rivier in WO I,
heeft eerst een lang recht stuk waarop
een paar stevige kronkels volgens. En
dan in een van deze bochten zie je dan
het symbool van Diksmuide verschijnen, de IJzertoren, als een baken in de
IJzervlakte. Vlak voor aankomst de havenmeester gebeld en deze heeft ons
twee mogelijkheden aangeduid, ofwel
tussen de spoorwegbrug en autobrug in
het centrum, ofwel gans achteraan. Al
gauw kwamen we de eerste parkeermogelijkheid tegen en was de vraag “krijgen we de boot daartussen”. Ondanks
1m voor en 1m achter verliep dit vlot en
zonder incidenten. Bovendien was het
een ideale ligging aan de voet van de
IJzertoren, symbolischer kon niet. Na
het aanmeren en een verdiend biertje gingen we naar het havenkantoor.
Vriendelijk onthaal, goede douches (2
Euro voor 5’) en toiletten (met een sleutel voor toegang). Na de administratie
stapten we dan naar goede gewoonte
naar de markt van Diksmuide. Helaas
was het hier kermis met veel lawaai en
teveel drukte. Na deze ontgoocheling
dan maar iets gaan zoeken om te eten
kortbij de haven.

Diksmuide - Nieuwpoort
De dag erop maakte alles goed. Een
frisse start in de douches, geen volk ondanks de vele boten in de haven. Dan
was het tijd voor het derde museum,
het Museum aan de IJzer of beter gekend als de IJzertoren. Bij het binnenkomen op het domein passeerden we
eerst langs de PAXpoort en de crypte
ter nagedachtenis aan de Vlaamse gesneuvelden voor het vaderland, dan
de restanten van de eerste, gedynamiteerde toren om aan te komen aan de
IJzertoren zelf, die 22 verdiepingen telt.
Gelukkig start het bezoek direct met de
lift naar de 22e verdieping, na nog twee
verdiepingen met de trap, komen we
aan op het dakterras dat een prachtig
360° zicht geeft op de polders, de IJzervlakte, de Westhoek. Daarna begon het
eigenlijk bezoek aan het museum. Met
de trap naar beneden, en per verdie-

ping is er telkens een thema met duidelijke uitleg, veel foto’s en materiaal.
Vooral de animatiefilmpjes geven mooi
aan hoe het allemaal verlopen is, vanaf de Triple entente (Frankrijk, Rusland,
Engeland) tegen Duitsland, de moord
op Frans Ferdinand van Oostenrijk,
de inval van Duitsland in het neutrale België. Het museum is meer leerrijk, duidelijker, interessanter dan bvb.
het Flanders Fields museum in Ieper.
Onderaan de IJzertoren is er ook aandacht voor de Vlaamse ontvoogding
die deels meegaat met de sociale veranderingen.

Na dit bezoek was het dan tijd voor de
volgende etappe, Nieuwpoort. Bij vertrek in Diksmuide even de bolfender
achteraan vastgemaakt en in de achterspring varen en hop weer weg. Na
een uur bereikten we de Tervaetebrug.

Sluiswachter opgeroepen op VHF maar
geen antwoord, dan maar via GSM.
Even later werd deze brug dan vanop
afstand bediend. Vervolgens bereikten
we het spaarbekken van Nieuwpoort
met rechts de surf- en zeilschool van
Bloso. Langzaam naar de Sint-Jorissluis, als eerste van de twee sluizen
om richting zee te kunnen. Oproep via
VHF, maar geen antwoord, ook geen
wachtsteiger te zien, dan maar proberen om vast te leggen aan paar grote,
witte palen. Slecht idee want de koord
zit volledig vast wanneer we besluiten
om ergens anders te wachten op de
sluisbediening. Slechts een oplossing:
kalm bijven en rustig maneuvreren om
de koord los te maken. En kijk, plots
staan de sluislichten op groen, dus direct de grote sluis in die we voor ons
alleen hadden. Na het verlaten van de
sluis komen we op het Kanaal Plassendale - Nieuwpoort en we gaan direct bakboord richting de Gravensluis.
Tweemaal VHF oproep en dan pas een
antwoord “maken toegang klaar”. Goed
nieuws dus want dit betekent boot even
stilhouden en dan invaren. Na tien minuten wachten toch weer VHF oproep
met vraag wanneer de sluis opengaat.
Tot onze verbazing krijgen we dan het
14

antwoord “Toegang is niet voor u, eerst
paar boten vanuit zeetoegang”. Dan
toch maar naar een wachtsteiger zoeken. Dit leidt me tot de bedenking dat
de radioprocedure eenvoudig en helder
is, maar niet wordt toegepast door de
personen die het het meest gebruiken.
Een basisregel is het gebruik van de
roepnamen, dan weet iedereen wie tegen wie spreekt, bvb “Gravensluis hier
Scarlet Sails, over”.
Wanneer de eerste boten dan uit de
sluis voeren, kwamen de sluislichten
op rood-groen, dus klaarmaken en dan
eindelijk bij groen-groen de sluis in en
daarna verder naar de KYCN in Nieuwpoort. Eerst even aanleggen op de bezoekersplaats voor alle administratie
en dan door naar de ligplaats. Ideaal
gelegen aan de promenade, kortbij alle
winkels en restaurants maar ver (600m)
van het sanitair gedeelte en clubhuis.
Nieuwpoort - Blankenberge
De volgende ochtend nog even langs
de tanksteiger die 24/24 open is en
dan op weg naar RSYB Blankenberge.
Na een ontspannende en aangename
tocht met onze tweetjes was het toch
goed om weer aan te komen op onze
(voor de insiders) “vaste” ligplaats in
Blankenberge.
Het begrip “thuishaven” heeft nu meer
betekenis gekregen.

U

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!
Huysman Yacht Insurance & Yacht Financing
Stationsstraat 83, B-9900 Eeklo, België
Tel. +32(0)93761451, Fax +32(0)93761481
Mail: yacht@huysman.be
Website: www.huysman.be
Kantoor: van maandag tot en met vrijdag
van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
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el mundo y todavía, a día de hoy, aún
no paró.

Beste Antony,

Beste bestuur van de Royal Scarphout!
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e zijn weer veilig aangekomen in
onze thuishaven Scharendijke. De
vakantie van 7 weken in Blankenberge
zit er weer op. Donderdagmorgen zijn
we om 08u30 vertrokken en ‘s avonds
om 19u30 meerden we weer aan. De
reis verliep voorspoedig en we hebben
nergens oponthoud gehad. Dat is natuurlijk heel prettig als je door kunt varen,
maar het was helaas louter op motor,
want er was nauwelijks een spatje wind.
De zon stond hoog aan de hemel en het
was heet. Op zee een beetje verkoeling,
maar op de Oosterschelde was het praktisch windstil.
Mede namens Ellen wil ik jou en al je
hulphavenmeesters hartelijk bedanken
voor het fijne onthaal in jullie mooie
jachthaven. Het heeft ons aan niets ontbroken. De voorzieningen bij jullie zijn
“top”.
Nogmaals hartelijk dank aan jou en je
crew. Je hebt een prima team om je
heen geformeerd. Als er volgend jaar
een paar vacatures komen zul jij die uitstekend kunnen opvullen, daar ben ik
van overtuigd. Heel veel succes daarbij.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer
genieten van de mooie jachthaven van
RSYB en de stad Blankenberge.
Vanzelfsprekend danken wij ook het bestuur die dit alles mede mogelijk maakte.
Hartelijke groeten,
Bert en Ellen Jonkers
SY Massada
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edankt om plaatsen vrij gehouden te
hebben voor de Draken dit weekend
in Blankenberge. Het spijt ons dat we
met de boten niet uit Oostende zijn kunnen overvaren op zaterdag, maar er was
voor onze bootjes net iets teveel wind en
dus vonden we het allemaal veiliger om
in de haven te blijven. We hebben toch
een fantastisch weekend gehad en zijn
op zaterdag avond allemaal naar Blankenberge afgezakt, waar we een hele
gezellige avond beleefd hebben.
De commentaren van de deelnemers
waren lovend en we hopen in de toekomst alvast nog dergelijke trips te kunnen organiseren. In de hoop om dan wel
degelijk tot in Blankenberge te geraken.
Bedankt alvast namens het bestuur van
de Belgische Draken klasse om mee gedragen te hebben in dit fijne weekend en
hopelijk tot binnenkort!
Met vriendelijke groeten,
Anne Vanneste
Secretary Belgian Dragons

O

nderstaand artikel verscheen in de
Spaanse pers. Ook wie geen spaans
begrijpt zal wel door hebben dat het over
Jean Heylbroeck gaat, die met zijn Chartist Lady de wereld rondzeilde.
Con 45 años Jean Heylbroeck compró
un viejo velero sin motor lo arregló,
comenzó a surcar los mares de todo

de Barcelona, él navegaba por el Océano Indico. “Sobreviví a un ciclón. Durante dieciocho días estuve sin dormir
hasta que llegué a Sri Lanka. Allí
permanecí durante tres meses recuperándome, sobre todo, mentalmente para poder continuar mi
aventura alrededor del mundo”,
narra el belga.
“No tengo planes de futuro, mañana
ya se verá lo que se hace. Hay que
vivir el presente”. Heylbroeck partió
de Baiona con su viejo velero hasta Lisboa, donde piensa llegar los
próximos días y, quien sabe, si continuará su viaje hacía ninguna parte
o se quedará allí para siempre.

Ya dio una vuelta al mundo en el Chartist Lady, su casa flotante. Este belga
de 72 años sabe cinco idiomas, incluido
el español. Recuerda con tristeza como
era Baiona hace 22 años, la última vez
que estuvo en la villa marinera. “Casi no
había nada, ahora está todo invadido de
edificaciones y de un montón de barcos”
comenta el navegante desde su velero
fondeado en medio de la bahía de Baiona.
El Hemingway belga, como le gusta que
le llamen, trabajó en España. En 1969, en
plena dictadura franquista, fue detenido
durante tres días y torturado por cantar
“Franco es muerte”, una canción revolucionaria contra el régimen. “Estaba en un
bar con un amigo, tenía 25 años y mucho
alcohol” relata con melancolía al recordar
los viejos tiempos.
El marino va de puerto en puerto y sobrevive gracias a una pequeña pensión
y a los intereses que le reporta la venta
de tres libros que ha escrito. “El mundo
es redondo” que es la primera de sus
obras y del cual ya ha vendido más de
35.000 ejemplares. “Terra Incógnita” una
carta romántica y “El aire que viene de la
profundidad”, un cuento infantil que relata
la vida de unos seres submarinos.
En septiembre de 1992, cuando el mundo
se recuperaba de los Juegos Olímpicos

N

og steeds laten heel wat schippers
diverse dingen op de steigers slingeren als ze gaan varen. Ons reglement van
inwendige orde (artikel XI) en het gezond
verstand zegt dat dit uiteraard niet kan.
Wees dus niet verwonderd dat elektrische
kabels (zelfs onder spanning), fenders,
waterslangen enz. wel eens verdwenen
kunnen zijn bij terugkomst vanop zee. De
havenmeester en jobstudenten hebben
hiertoe immers opdracht gekregen.

D

eze bezoeker heeft een nieuwe manier van aanmeren bedacht. Gelukkig zonder schade aan boot of steiger.

V

reemde vogel gespot op één van
onze steigers.

O

V

anaf het moment de zomerzon
scheen, was het terras van ons
cluhuis goed gevuld. Spijtig genoeg was
het niet elke dag mooi weer!
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P zaterdag 10 september hadden
we de VBZR te gast in ons clubhuis. Aan de hand van een Powerpoint
presentatie werd de werking van deze
reddingsdienst, die enkel met vrijwillgers werkt, haarfijn uitgelegd. De filmpjes over de diverse reddingsacties en
andere interventies toonden aan dat de
VBZR niet meer weg te denken is.

Credits: Jasper Van Staveren/Red Bull

“Hierdoor is er bijna geen weerstand en halen de boten snelheden tot wel 65 kilometer per
uur”

D

e zeilcompetitie Red Bull Foiling
Generation meerde aan in Knokke-Heist. Olympische zeilkampioenen
Roman Hagara en Hans-Peter Steinacher trainden er 32 jonge zeiltalenten
in de snelste tweemanszeilboten ter
wereld: de Flying Phantom. Na twee
dagen races via een knockout-systeem claimden Alec Bagué (Gent) en
Morgan Wirtz (Brussel) de eindover20

winning. Zij mogen België vertegenwoordigen op de wereldfinale van
Red Bull Foiling Generation in Newport later dit jaar. “Een fantastisch
gevoel”, zeggen winnaars Alec en
Morgan.
“Het was vier dagen keihard werken,”
weet een dolgelukkige Alec Bagué. “We
hadden nog nooit met een Flying Phantom gevaren. Gelukkig werden we constant bijgestaan door Roman Hagara
en Hans-Peter Steinacher. Een fantastische ervaring, want niet iedereen krijgt
de kans om gecoacht te worden door
twee Olympische kampioenen.
Het was trouwens nodig, want die boten
vliegen aan 65 kilometer per uur over de

Noordzee! We kijken nu al uit naar de
finale in Amerika!”

en gingen verdiend met de overwinning
aan de haal.”

Belgisch talent

Flying Phantoms

“Er loopt flink wat zeiltalent rond in België,
zoveel is duidelijk”, vinden Olympische
zeilkampioenen Hans-Peter Steinacher
en Roman Hagara. “Het was een erg sterk
deelnemersveld, met een spectaculaire finale als resultaat. Alec en Morgan verdienen het om naar de wereldfinale te gaan.
Ze leerden erg snel, niet vanzelfsprekend
in de supersnelle Flying Phantoms. Bovendien staat er op de Noordzee een erg
sterke stroming. Moeilijke zeilcondities
dus, maar deze jongens hielden zich sterk

Tijdens Red Bull Foiling Generation vlogen
de deelnemers in Flying Phantomboten
over het water. Deze tweepersoonscatamarans zweven op zogenaamde foils,
kleine vleugels die aan de romp bevestigd
zijn, aan een hoge snelheid boven het water. Juist ja, boven. Want door de enorme
druk die de foils produceren, wordt de
romp van de Flying Phantom uit het water
getild. Hierdoor is er bijna geen weerstand
en halen de boten snelheden tot wel 65
kilometer per uur.

UW
VEILIGE
HAVEN

WATERPROOF

Een polis, gemaakt
door watersporters
voor watersporters.
Vraag uw offerte
op maat voor een
maximale dekking.
22

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

M

ijn Spirit 28 'Duende' voer op de
kar. Ik stond op de wal, afstandsbediening van de kar in de hand.
Het begon flink wat te regenen. De kar
komt omhoog op zijn helling, traag en gestaag. Af en toe stopt dat ding eens, zomaar, want ja, een te goedkoop gekocht
radiobestuurd systeem. De kiel raakt de
houten steunbodem van de kar, de waterlijn wordt rood... De antifouling verf is nu
zichtbaar. De heren vrienden op de boot
hadden alles voorzien om de 'Duende' op
zijn plaats te houden, ttz. de neiging om
op zijn neus te vallen op te heffen met touwen achter op zijn spiegel, en naar beneden rond de stalen ligger op de kar. Dus
ik was 'bijna' zeker van het succes. Maar,
na wat hoger te zijn gekomen, hoor ik het
pijnlijk hard kermen van een touw, of iets
anders, eerder zelfs gekraak. De boot begint voorover te hellen, dus zijn neus omlaag. Hoe meer de kar omhoog rolt en de
boot uit het water wordt getild, hoe luider
dat gekraak en hoe meer schuinte van
de boot t.o.v. het draagvlak onder de kiel.
Tot ze plots op 45° schuin staat op haar
kiel. Geen leuk zicht. Mijn hart klopt snel,
mijn adem stokt even. Ik stop de kar. Aan
de vraag een extra touw op haar poep te
bevestigen, wordt prompt gevolg gegeven. Ik til de boot verder uit het water. Ze
blijft in haar schuine 45° positie. Ok, we
laten de kar stoppen. Iedereen klimt langs
het super smal laddertje omlaag en kijkt
verbaasd de schuine stand aan. Guy (die
zelf een Spirit 28 bezit en het euvel kent),
neemt de hogedrukreiniger en spuit al dra
het onderwater schip af. Op het schroef
allemaal pokken! Aan de romp slechts hier
en daar een beetje. Op het roer ook wel
wat. Onderaan de kiel een klodder pokken.
Verder wat slijm, maar niets van mosselen of zo. Na anderhalf jaar zonder varen,
eigenlijk nog best goed. Ik spuit de andere zijde af en dan beslissen we de boot
toch maar terug te water te laten want, in
die positie een nacht langer laten staan,
zou wel eens fout kunnen gaan. Dus kar
in achteruit en boot naar het water toe. Ik
deed het met een bang hartje, want stel
dat die touwen toch knappen achterop,
24

dan valt de neus tegen de harde metalen
liggers van de kar, en dus is er schade onder de waterlijn, met een groot risico op insijpeling in het materiaal onder water. De
boot drijft. De motor wordt gestart, alles
normaal. Alle bindtouw wordt losgemaakt
en ze gaan de kar uit, om terug naar box
(14/44) te varen. Ik ben druipnat van de
regen en smerig door het afspuiten van de
boot. Maar toch happy dat ik haar romp
onder water zag (al vind ik mijn ex-Horizon ‘Avalon’, toch een stuk eleganter!).
Ze is plots veel mooier dan ik dacht, en
helemaal niet lomp of zo. Gesmeed op
prestatie als wedstrijdboot, en ja, een kiel
die daarvoor ook zo enorm schuin afhellend naar achteren is geplaatst. Daarom
sukkelt ze voorover op haar neus als ze
droog wordt gezet. Wat echter het ware
euvel was, was het kraken van het houten steunvlak waarop de kiel van de boten
staat. Deze brak door onder het gewicht
van de punt van de kiel, en zo zakte de
boot voorover. Gelukkig was er een metalen steun die alles op zijn plaats zou hebben gehouden, maar het was even adem
inhouden en zien wat er verder zou of kon
gebeuren. De houten vlakke steunplaten
zijn al erg oud, flink ontzet in al hun vezels
en allicht rot...
Toen de ‘Duende’ uit het water omhoog
kwam, en naar voor begon te kantelen,
leek het alsof ze me nederig begroette.
Wanneer ze weerom met haar kiel het water raakte, boog ze als het ware voor mij
om zo, trouw haar dienstbaarheid aan mij
te betuigen. Oh, jawel, boten krijgen de
ziel mee van hun captain, voor zover deze
in ruime mate zeezeilen gezind is! De ‘Duende’ ligt nu vredig in haar box, en vaart
weer volkomen normaal zoals het moet.
De schroef werkt perfect en er is geen vuil
meer onder water. Klaar voor haar nieuwe leven op open zee. Ik ga er alles aan
doen om mijn reeds gevaren tochten dit
jaar (28…!), weerom tot op een respectabel getal te verheffen, want P.R. ben je
pas, als je zelf ‘t voorbeeld geeft!
Huub Onzia Derdeyn
P.R. RSYB -Duende-
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PARKING

DB
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PARKING

DB

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:

Tarieven parking 2:

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

6 euro
5 euro
60 euro
90 euro
180 euro

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

dag/jour
dag/jour abonnement
14 dagen/jours
maand/mois
juli + augustus/juillet + août
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TOERTOCHT NAAR BRESKENS
Foto’s Nadine Sterck
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HOCKS Alain



®
by

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

Laagspanningsverdeelkasten
Waterdistributie
Signalisatie
Verlichting
Ligplaatsbeheersoftware
Betaalsystemen met munt of kaart
Toegangssystemen
ON-OFF-mobi = individueel zelf
schakelen
Marina Management: Mijn Jachthaven

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

Met Boontje
naar Parijs
Reisverslag door Jean-Marie Desseaux

G

oed nieuws! Eindelijk tot de jaren des verstands gekomen besloot ik met zeezeilen te stoppen en voortaan kalmpjes de
binnenwateren te bevaren met een motorboot.
Na belegging van mijn zuurverdiende centen bij
Fortis en de KBC bleek er nog voldoende geld
beschikbaar voor de aankoop van een schip
van 495 cm lengte.
Mijn lief Danielle was van deze lengte weinig
onder de indruk en, erger nog, ze liet op voorhand weten niet mee te gaan op langere tochten en zeker niet aan boord te willen slapen.
Gelukkig bleek mijn kameraad Jo Geleyn
minder veeleisend, als ik naar Parijs voer
ging hij wel een eindje mee. Met Jo was
ik naar Groenland gevaren, naar Kaap
Verdië en naar Rusland, dus die kon wel
tegen een stootje.
Ik had besloten dat ons eerste reisdoel
Parijs zou zijn, om een foto te maken
van ons twee met de Eifeltoren op de
achtergrond, en dan recht terug naar
huis.
Jo moest nog met het gezin op
verlof en zou mij wat later vervoegen.
Zo vertrok ik vrijdag 15 juli om
08u15 vanuit Temse naar Parijs, met Danielle die een
eindje mee zou varen. Om
15u00 lagen we vast bij
de jachtclub van Merelbeke, na de sluis.
Mijn dochter Caroline
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die in Gent woont kwam ons ophalen,
Danielle zou dus in een echt bed slapen
en we hadden een ontspannen avond
bij Caroline en haar minnaar die luistert
naar de ongebruikelijke naam Benedict.

Zaterdag 16 juli voeren wij verder de
Schelde af, en na de sluizen van Asper
en Oudenaarde bracht ik Danielle naar
het station. Ik voer nu alleen verder.
De brug in het centrum van Oudenaarde moest voor mij niet omhoog want ik
had nog 5 cm speling om er onderdoor
te varen. Om 17u40 lig ik vast in Kerkhove, een mooie passantenhaven. De

volgende dag lig ik om 13u50 voor de
stoplichten bij de passage van Doornik.
Je moet hier op toestemming wachten,
omdat de stenen boogbrug in het centrum van Doornik zo smal is. De doorvaart is wel mooi, maar ik snap niet
hoe die vrachtschepen tot 2000 ton
die je ziet, hier door kunnen varen.
Volgens de kaart zou je in de jachthaven van Antoign na de sluis benzine
kunnen kopen + lekker eten + douche. Daar lig ik vast om 16u00. Maar
er is geen benzine en het lekker eten
beperkt zich tot de kleinste mosselen
ter wereld, waarbij klein niet altijd fijn
betekent.
Maandag 18 juli sta ik om 07u40 op,
nergens water te krijgen en de douche gesloten. Bah! Dan maar terug
naar het dorp Antoign om benzine en
kaarten te kopen. Maar ik mag niet
mee in de sluis, het vrachtschip voor
mij, en ook het volgende is te groot,
zodat ik pas met de derde schutting
mee kan. In Antoign leg ik aan langs
een bevoorradingsschip voor de binnenvaart. De kaart van Noord Frankrijk is
uitverkocht en voorlopig niet in herdruk.
Merde! Na het kopen van benzine vaar
ik Frankrijk binnen. Bij de sluis van Fresnes leg ik aan langszij een wachtponton.
Het is er onrustig door de golven van de
stuw, er is geen verbinding met de wal
en er is geen bord met het op te roepen

VHF nummer. Ik vaar naar de betonnen
rand van de sluiswal, die begroeid is met
onaangenaam struikgewas, en hijs me
naar boven. Daarbij word ik aangevallen
door een nieuw soort insekten waarvan
de beten één maand later nog te zien
zijn. Bij de sluis geen levend wezen en
een hek dat degelijk op slot zit. Maar wel
(hoera) een telefoonnummer. Ik ploeter
terug aan boord om mijn gsm en (weer
hoera) er zal iemand komen. Wat een
puinhoop die eerste kennismaking met
de Franse binnenwateren. De sluismeester laat me binnen
varen en dan
moet ik naar zijn kantoortje voor een vignet, een soort vaarbelasting. Maar mijn
Boontje is slechts 495 cm lang en zou
vrijgesteld moeten zijn. De sluismeester
weet het ook niet meer en belt naar een
slimme van het regionaal kantoor, die
het ook niet weet en laat bellen naar een
nog slimmere die beslist dat ik 63 Euro
moet betalen in de sluis van Thirt, omdat
de motor 15 pk is, 5 pk teveel voor vrijstelling. Bij de volgende sluis schoof ik
uit beleefdheid zo ver mogelijk naar voor
op om een vrachtschip ruimte te geven.
Maar de sluiswachter hield geen rekening met mijn bescheiden mogelijkheden en zette de schutting in volle gang.
Ik kon Boontje niet meer houden en werd
van de ene naar de andere kant gekatapulteerd. Bedankt sluismeester!
Om 16u30 leg ik aan in de mooie
jachthaven van Valenciennes, liggeld voor Boontje 9 Euro. Ik sliep
er lekker in een goedkoop hotel bij
het station en ik at er een tarbot de
luxe in een goed restaurant.
Een mooie stad Valenciennes!
Dinsdag vertrek ik om l0u00 naar
Bouchain of Arleux, vandaag zou
Jo aan boord komen. In de sluis
van Thirt moet ik in het kantoortje
komen, hier begint het vignet gedoe opnieuw en de sluismeester
eist mijn e-mail adres, een adres
dat ik niet heb omdat ik niet meer
mee ben met de flow. Na veel aandringen aanvaardt hij een fictief e-mail adres,
zodat we godzijdank weer administratief
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100% in orde zijn. Ik betaal de gevraagde 63 Euro en verwerf zo het recht één
maand in Frankrijk rond te varen met
schip Boontje.

er veel opgelegde schepen, maar geen
mensen. Veel schepen maken een verwaarloosde indruk. Om 16ul5 lig ik vast
in Arleux bij twee vrachtschepen, ik ga
een café zoeken voor een Perrier met
zeer veel ijs.
Want de afgelopen dagen is het gloeiend heet geweest, ik zat te bakken achter mijn stuurwieltje. Om 17u30 heb ik
life kontakt met Jo en zijn chauffeur Wim.
Hoera, niet meer alleen. We slapen en
eten alledrie erg goed in Cambrai, alles
gesponsored door Jo. De volgende morgen rijdt Wim, goed voorzien van spijs
en drank, terug naar België en wij varen naar Peronne. Alles valt mee, alle 7
sluizen waren klaar voor ons en sluis nr.
zeven kostte zelfs slechts achteneenhalve minuut. In de namiddag moeten we
stoppen voor een tunnel van 4,5 km.
Aan de ingang staat een soort lichtkrant
met aanwijzingen, ook in een soort Nederlands dat waarschijnlijk van de computer geplukt is.
Het varen door de tunnel was een speciale ervaring, eindeloos nat gewelf dat

De tocht naar Bouchain en Arleux is nogal saai. Onderweg geen mooie aanleg-

plaatsen of cafeetjes en 0 tankstations.
Hoewel dit voor de beroepsvaart de route naar Parijs is, is het niet druk. Wel zijn

flauw verlicht is, niet geschikt voor lijders
aan claustrofobie.
Na de tunnel doen we nog 5 sluizen en
om 18u30 maken we vast in Peronne,
nadat we vandaag in totaal 12 sluizen
hebben gedaan, plus één tunnel.

In Peronne was de passantenhaven
verboden gebied wegens “ontbinding
der steigers”. Lulkoek, gewoon herstellen is de oplossing. We aten er goed,
maar de garçon weigerde het 100 Euro
biljet omdat ie geen 20 Euro kon teruggeven, want “iedereen betaalt hier met
de kaart”. Klootzak! Daarna zette Jo zijn
tent op buiten de zone “van ontbinding
der steigers” en dan witte wijn aan boord
en daarna slapen.
Ik mis Danielle nu al, want alle muggen
komen nu op mij af.
Donderdag 21 juli vertrekken we om
07u30 uit Peronne. Om 10u10 geven wij
nautische ondersteuning bij het redden
van een hert dat niet meer op de kant
kan komen.
Om 12u00 zijn we bij de tunnel van Panneterie. Het licht is rood, maar een uitvarende schipper roept dat er geen probleem is om door te varen. Nog voor ons
geduld op is doen we dat dan maar en
zien we aan de andere kant dat het licht
op groen staat. Maar ondanks de videobewaking hebben we op de VHF geen
opmerking gekregen.
In Noyon stoppen we voor een
lekkere vissalade. Met apero Vittel
met veel ijs + pint + koffie 35 Euro
voor ons twee. Dan gaan we terug
naar de sluis. Maar die is geblokkeerd omdat een dubbele spits
tegen de muur is gevaren en zijn
neus heeft beschadigd. Spitsen
zijn vrachtscheepjes van max 40m
en 380 ton, die veelal gedubbeld
varen om over een groter tonnage te beschikken. Alle papierwerk
moet in de sluis ingevuld worden,
dus wachten wij maar. Tot Compiegne moeten we nu nog 4 sluizen
doen en 28 km, maar om 19u30
stoppen we voor sluis Janville 4.
We kunnen niet verder want deze
sluizen stoppen om 18u00. De Oise en
het kanaal van de Oise komen hier samen. In het café bij de sluis brengt een
vriendelijke gast ons naar een pizzeria.
Daarna lopen we op eigen kracht terug
langs het kanaal. Jo installeert zijn tent

op het grasveldje onder het controletorentje van de sluis. Maar de volgende
morgen om 07u00 verscheen de sluis-

wachtster en ze was erg overstuur te
zien dat Jo haar grasveldje had gebruikt
als camping. “Zoiets doe je toch niet”
enz. enz. Ik was bang dat ze in tranen
zou uitbarsten of de Polizei zou bellen.
Later draaide ze gelukkig bij en mochten
we van het toilet gebruik maken. Ik
vond haar erg lief.
Bij de plaatselijke traiteur hadden
we twee flessen water afgegeven
die we nu diepgevroren terughaalden, zodat we koeling hadden.
Want het bleef gloeiend heet. Nadat we eten gekocht hadden bij
de traiteur, waren we om 08u00
op weg. Even later voeren we de
Oise op, een pracht van een rivier
en geschikt voor een honeymoon
light. Op 88 km voor Parijs zien we
voor het eerst een restaurant aan
het water, met aanlegmogelijkheid.
Maar het is l0u00, te vroeg voor
diner.
Het alternatief is een koude pint
dank zij onze koeling. Schol!
Bij sluis Boran 5 steekt de sluismeester
zijn hoofd uit het raam en roept ons boos
toe onze reddingvesten te dragen tijdens
het schutten. Omdat bij ons de jaren des
verstands zijn aangebroken gingen we
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niet met hem in discussie.
Bij sluis l’Isle Adam mengt Jo frisse rosé
met lauwe witte wijn tot Cuvé Rosé Light
en zo hebben we weer een volle
fles in de koeling.
Terwijl we op schutting wachten
praten we met een binnenschipper met dubbele spits. Business
is moeilijk voor het moment, er is
concurrentie van vrachtwagens en
spoor. Voor een reis Parijs - Antwerpen krijgt hij 7 à 8.000 Euro
voor een week van 12 tot 14 uur
per dag varen + onkosten.
We stoppen in Auvers-sur-Oise.
Hier liggen Vincent Van Gogh en
zijn broer Theo begraven. Ook
Corneille ligt hier.
Voor ons ligt een mooi motorjacht
uit Rotterdam. Na wat babbelen
bieden ze ons koffie aan. Maar ze
hebben geen walstroom, en dus geen
koffie. Een zeiljacht of motorboot moet
toch maximaal selfsupporting zijn. En
dat zijn wij dank zij de bergbeklimmersminikeuken, gesponsored door Jo. Dat
is een opvouwbaar vuurtje dat met ta-

bletten werkt als brandstof. Werkt prima!
Vandaag hebben we 4 of 5 sluizen gedaan en 77 km. Jo krijgt een aanval van
hogere wiskunde en deelt mee dat we
1,16 liter benzine per uur verbruiken en
dat onze gemiddelde snelheid 7,33 km/u

is inclusief sluizen, en 9,4 km/u zonder.
Jo slaapt vanavond op een camping
vlakbij en ik weer aan boord. Dat slapen
ging trouwens steeds beter, het bed is
groot genoeg.

Zaterdag 23 juli drinken we om 07u45
koffie aan boord en dan zijn we op weg
naar Pontoise, de laatste sluis op de
Oise. Om 10u30 varen we de Seine op,
nog een flink stuk te doen tot de Eifeltoren. En door een vergissing weer geen
kaart.
‘s Middags eten we goed in de cafetaria van een tennisclub, voor sluis 1 op
de Seine. 35 Euro inclusief voorgerecht,
Leffe Blond en gratis fris water.
De Seine viel goed tegen, hoe meer we
Parijs naderden, hoe minder geschikte
aanlegplaatsen om van cafés of tankstations aan het water maar te zwijgen.
We namen een zijarm die vol lag met
omgebouwde woonschepen in allerlei
stijlen, van Mississippi raderboot tot Le
Corbusier.
Uiteindelijk vonden we een bescheiden
haventje met bootrestaurant ernaast.
En dat het hek niet op slot was en niet
omwikkeld met prikkeldraad is het ultieme bewijs dat God bestaat. We waren
nu in Parijs. Waar in Parijs? Geen idee,
maar eerst lekker eten in het bootrestaurant en dan naar bed.
Jo ging naar een hotel vlakbij in een

buurt die weinig geschikt is voor kamperen, en ik ging weer plankjes leggen,
plankjes die de solide basis vormen voor
een bed van 135 x 200 cm, een bed dat
ondanks deze afmetingen door Danielle gemeden wordt. Juist voor het
slapengaan kwam een motorboo
tje aanvaren en zijn kennis van
havenmanoeuvres was nog bescheidener dan de mijne, zodat
ik hem hielp aanleggen. Hij vroeg
of hij mij ergens mee kon helpen
en hoewel ik maar één flesje bier
van het hotel van Jo had meegenomen, vroeg ik om benzine. Want
stations die aan het water liggen of
vanaf het water zichtbaar zijn bestaan in Frankrijk niet, om reden
die ons boven de pet gaan. Mijn
sympathieke buurman had 10 liter
over en ik gaf hem dankbaar een
vel van 20 Euro. Maar hij wilde
maar 10 Euro, toen gaf ik hem alle
blik uit mijn broekzak en zo waren wij allebei tevreden. Welterusten! Zondag 24
juli zijn we om 08u45 op weg naar de
Eifeltoren. Er is weinig verkeer op het
water. Verbazend zijn de enorme hoeveelheden oude vrachtschepen langs
de kaden, bewoond of niet bewoond, en
veelal verwaarloosd.
Tijdens de tocht naar de Eiffeltoren bij
de Peer Gynt suite op de radio (ja, wij
konden niet alleen koffie zetten) voer ik
volgens aantekeningen van Jo bijna een
van de vele roeiers op de Seine omver,
maar daar herinner ik mij niets van.
Bij de Eiffeltoren aangekomen maakten wij snel wat foto’s. De zon stond pal
achter de toren, slechter kon niet. Jo
had een tamelijk geniale oplossing gevonden om foto’s te maken: het toestel
op de kaasplank vastgesnoerd en de timer ingeschakeld. Natuurlijk had ik een
halve dag moeten wachten op betere
zonnestand en had ik een bootje moeten aanroepen om foto’s van afstand te
nemen, maar mijn ongeduldig karakter
is zeker schuldig aan de matige kwaliteit
van de foto’s.
Meteen na de foto’s voeren wij terug

naar Belgie. Een dagje Parijs zat er niet
in, want na een week op het water is de
drukte van zo’n stad met z’n zoef zoef
autoverkeer onaangenaam. Nu had ik
voor het vertrek gepland door te varen
naar Epernay en ons met de trailer te laten terugvoeren. Maar dat plan was in
het water gevallen. Ik vond het niet aangenaam om alleen de lange weg terug te
varen dus stelde ik Jo voor dat hij mee
terug zou gaan zolang hij tijd had.
Die zondag meerden wij twee keer aan
bij een restaurant waarvan de keuken
gesloten was. Ook hadden wij twee keer
moeite om met onze vellen van
100 Euro te betalen.
Het is een mooi land, Frankrijk,
maar een overname door Belgie
zou niet misstaan. Langs de Seine hing nog veel plastic afval in de
bomen, het restant van de overstroming van enkele weken geleden. ‘s Avonds zijn we weer op
de Oise en om 22u40 leggen we
aan in Cergy, een luxe marina die
me doet denken aan de Gestapo
jachthavens aan de Middellandse
Zee. Dat zijn havens voor rijken
die niet varen en waar hun bezittingen bewaakt worden met camera’s, personeel en hekken. En dit
was precies zo’n soort haven. Niemand van de feestenden wist waar
de capitainerie was en toen ik hem
vond was hij natuurlijk gesloten. Jo kon
hier zijn tent niet opzetten dus ging hij
maar slapen op de beton naast Boontje.
Maandag 25 juli heb ik Jo misschien licht
geïrriteerd, want hij schrijft in het logboek: “opstaan 06u45, foto 06u46, weg
06u47.”
In Beaumont hebben we kunnen tanken
en we aten goed bij een Japanner die
ook onze pinten liet koelen in zijn ijskast.
Om 17u50 liggen we vast in Creil waar,
we de dinsdag om 08u15 vertrekken.
‘s Middags zien we een restaurant aan
het water en mogelijkheid aan te meren.
Dat doen we maar de bolders zijn volledig overdekt met zand en de toegang tot
het restaurant is afgesloten met een hek.
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Ik klim erover, Jo komt aan via een korte
wandeling en we vragen aan de patron
waarom er geen rechtstreekse toegang
is. “Omdat jullie de enigen zijn die het
restaurant via het water bezoeken”.
Woensdag 27 juli zijn we rond 15u00
terug in Peronne, waar een tankstation
is op 200 meter van het kanaal. Er drijft
veel rommel, onder meer door het grove
snoeiwerk langs de oever. Die middag krijgen we nog een geblokkeerde
schroef door ronddrijvend plastic. Dat
snijden we los met een scherp mes en
hop, dan verder naar 5 sluizen op 7 km

lengte. We stoppen voor de tunnel van
Ruyaulcourt, vandaag 58 km gedaan, inclusief 10 sluizen.
Voor donderdagmorgen stond de wekker op 05u45, maar dat was niet nodig
omdat de eenden ons al gewekt hadden
met hun uitbundige conversatie. Zo zijn
we om 06u30 als eerste door die tunnel die 4400 meter lang is. Om 11u00
stoppen we in Marquion waar volgens
de kaart “toutes magasins” beschikbaar
zijn. Dat had moeten zijn: “toutes magasins fermês”.
Omdat niemand ons belt hoe het met
ons gaat, sturen wij Wim een bericht
met het verzoek ons te bellen. De trouwe vriend belt ons even later en vraagt

hoe het met ons gaat. Vriendelijke gast
die Wim!
Ik had inmiddels besloten via Duinkerken terug te varen en dan over zee naar
Temse, met een tussenstop in Blankenberge. Jo zou dan in Duinkerken van
boord gaan omdat hij zijn dochter nog
een paar dagen verlof samen had beloofd.
Om 12u32 komen wij aan de splitsing
in Arleux: rechtsaf naar Cambrai/Valenciennes, linksaf naar Douai/Lille/
Duinkerken. De toekomstige ellende
in de haven van Duinkerken kon ik niet
voorzien, maar ik was toen toch beter
rechtsaf gevaren. Volgens de lichtbak
van Jo is hier een restaurant + 1 frituur.
In werkelijkheid zijn er meer, doch allen
gesloten. In de Carrefour kunnen wij
toch nog voldoende voedsel kopen.
Vrijdag 29 juli zijn we om 06u30 weg,
de eerste sluis door. Het doel vandaag

is Duinkerken halen, met of zonder restaurantstop. Om 17u00 liggen we voor
de eerste sluis van Duinkerken “Ecluse
du jeu de mail”. Via de VHF volgt er een
serieuze ondervraging: naam, nummer
etc. Blij dat ik die permis betaald heb
en leve de vrije zee! Als zeiler ken ik
de buiten-jachthaven van Duinkerken
goed, maar om daar te komen was
een ander paar mouwen. We hebben

geen kaart en verdwalen grandioos.
Via een geheime automatische spooksluis komen we in grote binnenhavens
met veel zeilboten en zeeschepen en
0 mensen. Geen weg naar zee te zien
en het non stop gewauwel op de VHF
helpt ons ook niet. We varen onder een
zware ophaalbrug en leggen aan bij
de zeilschepen. Een zeiler zegt dat we
niet onder de ophaalbrug door mogen
varen, maar dat we moeten wachten
tot hij één keer per half uur open gaat.
En dat we na de brug rechtsaf moeten,
dan zouden we de sluis naar zee moeten zien. We varen terug en wachten
braaf tot die enorme massa staal voor
ons omhooggaat. Zelfs met de parasol
in de hand tijdens een vreugdesprong
hadden we de onderkant van de gesloten brug niet kunnen raken. We varen
rond, geen mens te zien. Bij een grote zeesluis staan lichten, moeten wij
hierdoor? Ik weet niet welk
VHF kanaal van toepassing
is, ik voel me onzeker, ik wil
een glas wijn en wég hier. Om
18u22 geschiedt het wonder:
de zeesluis opent zich en wij
rap naar binnen, helemaal alleen in die grote sluis. Ik klim
naar de wal, er staan verschillende gebouwen en kantoren
langs de sluis, allemaal zonder personeel. Kafka!
Waarschijnlijk zit ergens ver
weg een ploeg beambten op
tv schermen naar ons geknoei
te kijken. Ja, want het wonder
geschiedt: de sluis opent zich
en de weg naar zee is vrij.
Jo wilde liever geen zee zien
omdat Boontje gecatalogeerd is in klasse D. Zoals u weet is klasse A alle zeeën en dat een zo lage klasse als D bestond wist ik niet. Maar met rustig weer
zal Blankenberge wel te doen zijn.
Om 19u30 liggen we vast in die mooie
buitenhaven van de jachtclub. Het restaurant van de club waar ik zo graag
eet is ook al gesloten. Daarna worden
we geweigerd in een restaurant vlakbij.

Ze beweren volzet te zijn maar misschien gaven wij de indruk oud, vies en
arm te zijn. Dat oud en vies kan kloppen maar, arm zijn we zeker niet. Onze
zakken zitten vol vellen van 50 Euro die
we nergens konden uitgeven.
Jo neemt een hotel, om morgenvroeg

naar de sluis van Merelbeke en dan
de Schelde afvaren. Maar bij de middensluis van Terneuzen moesten we
zo lang wachten dat we besloten via
Antwerpen te gaan. Later zag ik dat we
voor de verkeerde van de drie sluizen
hadden gewacht maar de juffrouw van
de VHF had dit niet gezegd. Enfin, we
zijn nooit te oud om te leren.
Tegen de avond hadden we niet veel
benzine meer en was de stroom tegen. Ik betwijfelde of we Temse zouden
halen. Daarom, en omdat het donker
werd, stopten wij in Rupelmonde, want
het alternatief was een nacht in het riet
langs de oever, als de motor stopte
met pruttelen. En daar waren de meisjes weer om ons af te halen. Ze verwenden ons met opwekkende dranken
in het lichtschip van Rupelmonde en
‘s avonds stopten ze ons warm onder
in bedje terwijl onze oogjes langzaam
toevielen.
Einde van een mooie reis.
Conclusie:

fris de weg naar huis aan te vatten.
Ik ben blij dat hij er zo lang bij was want
alleen zou het erg saai geweest zijn.
De volgende morgen, zaterdag 30 juli,
ben ik om 06u15 over zee op weg naar
Blankenberge. Het waaide wat te hard
voor Boontje, de neus groef zich nog
net niet in als we een golf afsuisden en
ik overwoog in Nieuwpoort te stoppen
om aktie van het stoere reddersvolkje
te vermijden, maar gelukkig zwakte de
wind en wat af stopte zodat ik reeds om
11u50 Blankenberge binnenvoer. Danielle haalde mij af en stopte mij thuis
in bad. Dat was voorlopig het einde van
de reis naar Parijs die heen en terug
twee weken geduurd heeft.
Een week later ging ik met kameraad
Serge Oris terug naar Blankenberge
om Boontje naar zijn thuishaven Temse
te varen. We wilden via het zeekanaal
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• Varen op de binnenwateren zonder
kaart is af te raden. Ik had daar vantevoren meer moeite voor moeten
doen.
• Als zeiler met grote reizen op de Atlantic achter de rug is het tuffen met
zo’n motorbootje mij goed bevallen.
Maar vaargebied Noord Frankrijk
valt tegen.
• De romp had ik beter moeten beschermen met stootkussen voor
zo’n reis met 80 sluizen en veel
slechte aanlegplaatsen. Hoewel
Boontje nieuw is ziet ze er al uit als
tweedehands.
• Aan allen die zich ergeren aan bepaalde passage gegroet! En ik erken nederig dat de beste stuurlui
aan wal staan, zoals dat ook in de
zeezeilerij het geval is.

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

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

Tel. 050/42 42 69

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

Kalf boottrailers

Inboard & outboard service

Werkplaats

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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•

Informeer naar onze prijzen!

VERWARMING

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

VENTIL ATIE

•

Onderhoud en reparatie

KOELING

•

Ook op
locatie!

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

Inkoop - Verkoop - Reparatie - Onderhoud - Onderdelen - Service

•

SOLAR
Bezoek onze showroom!

SANITAIR

UW boot ..... Onze zorg!

COSMO
CHARTERING

Opleidingen praktijk & theorie
25 jaar professionele ervaring
Master STCW Commercial Yachting
Leraar nautische technieken en
GMDSS

Korte zeetochten
vanaf
€ 30 pp.
Chartering van luxe yacht met schipper
1/2 of 1 dag
(1 dag met 12 personen:
€ 700 incl. schipper)
Verhuur op maat
Maximum 12 passagiers
Teambuilding
Overnachting voor 6 personen

CHARTERING
TEAMBUILDING
FAMILY EVENTS
EXCURSIONS
MEETINGS
DRINKS
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Voor meer informatie:
www.yachtchartering.be
info@yachtchartering.be
Tel: 0494/085 184
Facebook:
yachtchartering en opleidingen Cosmo
Thuishaven: Zeebrugge

Foto’s: Anke Herreman - Sabine Vermeersch
Tekst: Alain De Meulenaere

O

p zaterdag 3 en zondag 4 september ging de 10de CR Trophy
door. Of beter gezegd op zaterdag 3 september, want door
de stormachtige wind die er op zondag
stond, werd besloten om geen wedstrijden te laten doorgaan. Een beslissing
die door niemand werd tegengesproken.
Op de eerste wedstrijdag waren er twee
manches voorzien, ééntje van 8 zeemijl
en ééntje van 15 zeemijl. Er kwamen
een 25-tal boten aan de start, een status quo ten opzichte van vorige jaar. Het
werd een prachtige zeildag, aan wind
geen gebrek. Omdat de tijdslimiet was
vastgelegd op 17u30, nam Stijn Reunis
de beslissing om de tweede manche van
CR 1 en 2 in te korten, omdat hij vreesde
dat niet alle boten op tijd zouden binnen
zijn. Aangezien we met de Steppe aan
de leiding zeilden, kon ik deze beslissing
enkel maar betreuren. Iedere deelnemer
was dus op tijd binnen, zodat we in het
clubhuis van de RSYB de Straffe Hendrik konden laten vloeien. Nadat er twee
vaten werden geledigd, was het tijd voor
het aperitief en ribbetjes a volonté.
De weersvoorspellingen voor de zon46

dag zagen er niet rooskleurig uit, zodat Rob en Stijn een kijkje namen aan
de ingang van de havengeul. Er stond
toen al een dikke zes. Mede door het feit
dat de wind zou draaien en recht uit zee
dreigde te waaien, zodat er grote golven
de verwachten waren, werd er contact
opgenomen met MRCC. We kregen wel
toelating om te starten, maar dit leek
ons niet zo opportuun voor de kleinere
boten. Uitstellen was geen optie, enkel
klasse 1 en 2 laten vertrekken evenmin.
Op de briefing viel de reeds aangehaalde beslissing, zodat we reeds om 12u00
aan de overige vaten Straffe Hendrik
konden beginnen. Stijn en Rob namen
de honeurs waar om de de uitslag bekend te maken, we hadden een geldig
kampioenschap omdat er op zaterdag
twee manches werden gezeild.,Iedere
schipper mocht een prijs in ontvangst
nemen, de wisselbeker voor de club met
de meeste punten ging naar VNZ.
Afspraak volgend jaar voor de Blank Races en de 11de CR Trophy.
Uitslagen en foto’s: www.blanksailing.be

n
e
v
r
e
w
s
e
p
e
m
e
Sch andam
V
n
e
a
g
J
g
u
r
b
e
Ze

WATER-TAXI

Zeetochten
Avondtochten langs de kust
Varen & gastronomie
Varen op maat
Asverstrooiing op zee
Gecertificeerde schippers

BOOTTRIPS OP DE NOORDZEE
ZEETRIPS VANAF

€20

*

PER PERSOON
(*MIN 4 PERS)

+32 (0) 489 51 88 45
+32 (0) 477 61 23 14
info@water-taxi.be

www.water-taxi.be
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SARGO THE ALLSEASONBOAT
RAIN OR SHINE, IT’S JUST FINE

Self-Service Wassalons met
professionele wasautomaten tot 16 kg*
Wassen - Drogen - Strijken**
(*enkel in Uitkerke)
(**enkel in Uitkerke & De Haan)

Mr.

Eco Wash
Blankenberge • De Haan • Oostende

Blankenberge, hoek Serg. de Bruynestraat - Mametstraat
Uitkerke, Bruggesteenweg 55 (naast Lidl)
De Haan, Koninklijke baan 21
Oostende, Troonstraat 4
Wassalons open 7/7
Van 07u00 tot 20.00u

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

