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28/01/17

Nieuwjaarsreceptie

19u30 Clubhuis RSYB

18/03/17

Algemene ledenvergadering

16u00 Clubhuis RSYB

18/03/17

Etentje

19u00 Clubhuis RSYB

22/04/17

Ontvangst nieuwe leden +

16u00Clubhuis RSYB

WATERPROOF

Schippersvergadering
11/06/17

Veiligheidsdag van de pleziervaart Clubhuis VNZ

17/06/17

Basiscursus Meteo

14uOO Clubhuis RSYB

17/06/17

BBQ

19u30 Clubhuis RSYB

17/06/17

Blank Race #1

Blankenberge-Nieuwpoort

18/06/17

Blank Race #2

Nieuwpoort-Blankenberge

19/08/17

Blank Race #3

Blankenberge

26/08/17

Doop nieuwe leden

15u00 Oude haven

26/08/17

Varken aan ‘t spit

19u3O Clubhuis RSYB

09-10/09/17

11de CR Trophy

Blankenberge

23-24/09/17

Toertocht naar Nieuwpoort

07/10/17

Antwerp Race

25-28/05/17

Havenfeesten

02/07/17

Zeezegening

Breskens of Terneuzen

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

Royal
Scarphout
Yachtclub
Blankenberge vzw

magazine

Havenplein 1
8370 Blankenberge
Bateau Gourmand

Zeilwedstrijden Blank Sailing

16
Winter in de haven

4

Driemaandelijks tijdschrift
42ste jaargang
Nummer 166 - jan•feb•mrt 2017
Lay-out en prepress: Alain De Meulenaere
E-mail: tijdschrift@scarphout.be

32
Het voorbije jaar....

28

Tel: +32 50 41 14 20
GSM havenmeester: +32 476 97 16 92
E-mail: info@scarphout.be
BTW: BE 0408.714.646
IBAN: BE65 4727 1268 0196
BIC: KREDBEBB
Ondernemingsnummer: 0408.714.646

Werkten mee aan dit nummer:
Karolien De Belser, Alain De Meulenaere,
HLN regio, Jan Soete, Nadine Sterck, Eric Van
Renterghem, Sabine Vermeersch

En verder.....

36

Voorwoord voorzitter

06

Verslag vergadering RvB

08

RSYB info			

10

Man gered uit de zee

24

Foto cover: baggerwerken havengeul
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WATER-TAXI

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

BOOTTRIPS OP DE NOORDZEE
ZEETRIPS VANAF

€20

*
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(*MIN 4 PERS)

ooreerst wens ik jullie uit
naam van het voltallige
bestuur van onze club een
schit
terend 2017 met, naast
de klassieke wensen voor een
goede gezondheid, vooral veel
vaarplezier.

Ik heb op mijn vorige “woord
je van de voorzitter” heel wat
complimenten mogen ontvan
gen, zelfs van Burgemeester
Patrick Declerck. Ik kreeg ook
heel wat vragen van leden om
wat meer informatie omtrent
de stand van zaken in ver
band met afvalfaciliteiten en
toegang parking. Momenteel kunnen we
enkel stellen dat het bestuur zich hier
voor maximaal zal blijven inzetten en dat
2017 hopelijk een passende oplossing
zal brengen die iedereen voldoening kan
schenken.
In het vorig nummer had ik het ook over
de baggerwerken waarbij wij nu toch
kunnen vaststellen dat deze tot op he
den vlot verlopen zijn, in tegenstelling
met vorige jaren. Komt daarbij dat voor
komende baggercampagne, najaar 2017
een nieuw baggertuig voorzien is waar
bij de efficiëntie zal verhogen.
Er worden door de overheid dus inspan
ningen gedaan om onze vaarmogelijk
heden te verbeteren. Er mag van onze
schippers dan ook verwacht worden
dat zij er gebruik van maken. Varen, uw
schip onderhouden, meedoen met acti
6

SARGO THE ALLSEASONBOAT
RAIN OR SHINE, IT’S JUST FINE

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

www.water-taxi.be

Vishandel Gino
0475/78 79 03

viteiten, een babbel in het clubhuis enz.
is de opdracht voor 2017! Begin maart
start trouwens een nieuwe uitbater in het
clubhuis. Intussen zal Marc het clubhuis
ook in februari nog openhouden, enkel
voor een drankje. Voor een etentje en
een drankje is het dus nog even wach
ten.
Op 18 maart houden wij onze algemene
vergadering, waarbij de verkiezing van
bestuursleden op het programma staat.
Niet onbelangrijk voor de continuïteit van
onze vereniging is dat een actief bestuur
aan het roer staat. Mensen van goede
wil met tijd en ervaring zijn zeer welkom
om onze ploeg te versterken.
Tot dan,
Jan Soete, voorzitter

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

Verslag vergadering Raad van Bestuur van 09 december 2016
Aanwezig:
Jan Soete, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Huub Derdeyn, Robert De
Witte, Nadine Sterck, Bart Van Hove, Bernard Devos, Bernard Debouvries.
Uitgenodigd:
Antony Everaert.
1. Verslag vergadering RvB van 11 november 2016
• Goedgekeurd.
2. Uitbating clubhuis
• Stand van zaken, resultaten advertentie.
• Tot op heden zijn er 8 kandidaten die gevolg hebben gegeven. Er werd met hen
een afspraak vastgelegd.
• Beslissing zal vóór eind december 2016 worden genomen. Er moet nog onder
handeld worden over de voorwaarden.
3. Haven
• Baggerwerken nieuwe haven tussen steigers 13-14: zone vrij te maken vóór
week van 19 december. Catways steiger 15 terug te plaatsen week 12.
• Botenkar: Bart stelt een travellift van het Spaanse merk YPMARINAS voor.
Standaardprijs geraamd op +/- 90000 €. Presentatie zal naar ieder bestuurslid
worden gestuurd.
4. Stand van zaken penningmeester
• De rekeningen vertonen een gezonde situatie. De factuur voor de vergoeding
van de havenconcessie mochten we nog niet ontvangen.
• Uitgaande facturen voor elektriciteit werden vereffend en betalingen komen re
gelmatig binnen.
• De boekhoudkundige situatie van dit jaar zal negatiever zijn, vooral te wijten
aan de fiscale boete van 17500 € en de situatie betreffende de uitbating van
het clubhuis.
5. Evenementen: activiteiten 2017
• De lijst van de activiteiten en de datums zal door Nadine opgemaakt worden.
6. Varia
• Website, updating bezig. Voorlopige versie wordt nog aangepast.
• Fusie VYF met VVW Recrea: buitengewone vergadering met stemming voor
zien op 10 december.
• Bijeenkomst VNZ-RSYB voorzien op 12 december.
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Houten oprit

D

oor de werken aan de toegang van
het havenplein is er niet enkel hin
der voor voetgangers, maar het is voor
fietsen, buggy’s of rolstoelen ook niet
steeds gemakkelijk.
Het aangelegde opritje moet daaraan
verhelpen, maar er mogen dan uiteraard
geen auto’s geparkeerd staan.

Nieuwjaarswensen

Z

oals elk jaar mochten we heel wat
nieuwjaarswensen ontvangen, waar
voor dank. Ook van mensen uit onze
club die al heel wat jaren met hun boot in
verre oorden verblijven. Zo onder meer
van Bernard en Jeanne die met hun Asa
Branca ergens in de Caraïben of Brazilië
verblijven.

Nous vous souhaitons un joyeux noël et
une heureuse année 2017
Que les dieux de la terre du vent et de la
mer vous soient favorables.
Nous avons demandé au père noël une
année sans violence mais nous ne sommes pas certains qu’il possède un passeport lui permettant d’aller partout et
puis les cheminées se perdent...
Nous retrouverons Asa Branca à Grenade le 12 janvier.

kabel van op zijn boot al slingerend over
de ponton naar de elektrische kast gelegd. Dan was het oppassen vanaf het
begin van de ponton tot voorbij de elektrische kast om je voeten te plaatsen. Ik
hoop dat deze toestand zich volgend
seizoen niet meer voordoet en dat er zal
opgetreden worden tegen deze slordigheden.
Misschien meer controle op de steigers.
Is het op andere steigers ook zo? 0f
spant steiger 20 de kroon?
Ik wilde dit toch even signaleren.
Beste groeten,
André Lauwereyns

O

p het havenplein, achter het club
huis liggen nu al een tijdje grote
bergen aarde, afkomstig van de werken
rond de haven. Wij werden over deze
plannen niet geïnformeerd. Waren we
hiervan tijdig op de hoogte gesteld, dan
hadden we het volledig oppoetsen van
de gevel en de daken van het clubhuis
door een gespecialiseerde firma met,
een jaartje uitgesteld.

Zeehondenrustplaats gezonken
owat iedereen heeft via kranten en
zelfs TV nieuws kunnen vernemen
dat minister Ben Weyts op 27 november
het zeehondenponton plechtig heeft in
gehuldigd. Een weekje later verdween
het onder het water. Zelfs in het buiten
land wist de Telegraaf dit met onder
staand artikel te melden. Allicht hebben
ze er goed mee gelachen hebben, een
nieuwe Belgenmop.

Wanorde op de pontons
Beste Jan,

I
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Bergen aarde op de parking

Z

Amitiés J&B

n het laatste magazine van R.S.Y.B.
staat er op blz. 15 een foto van steiger
20. Op die foto is te zien hoe die elektrische kabels daar de gehele zomer gelegen hebben. De foto heeft daar niets
aan veranderd.
Temeer er in de hoek een tijdlang ook
nog een motorboot gelegen heeft, en de
eigenaar heeft dan ook zijn elektrische

vorige week opende, stelt 35.000 euro
beschikbaar voor een exemplaar dat
volgens hem niet kan blijven vasthangen.
Afgelopen zomer bleek dat de zeehonden het prettig vonden om bij te komen
op een drijvende baggerleiding, maar
toen het baggerwerk klaar was hadden
ze geen plek meer om uit te rusten. Een
bewoner van Blankenberg opperde een
ponton te plaatsen. Minister Weyts gaf
vervolgens de opdracht daar werk van
te maken, niet alleen uit het oogpunt van
dierenwelzijn, maar ook vanwege de
,,toeristische meerwaarde’’

Wij zullen dus kordater moeten optreden
tegen dergelijke toestanden en hiertoe
opdracht geven aan havenmeester en
jobstudenten!

05 december 2016. De eerste zeehondenponton in België ligt een week na de
officiële ingebruikname op de bodem
van de jachthaven van de kustplaats
Blankenberge. De rustplek voor zeehonden bleef afgelopen weekend bij laagwater steken in het slib en liep vol met
water.
De Vlaamse minister Ben Weyts (Dierenwelzijn en Toerisme), die de ponton

Baggerwerken

T

ijdens een vergadering baggerwerken
werd ons meegedeeld dat men vanaf
volgend jaar met een efficiënter bagger
tuig zou werken, waardoor de werken

sneller kunnen uitgevoerd worden. Dit is
natuurlijk goed nieuws, er moeten dan
echter meer steigers terzelfdertijd vrij
gemaakt worden. Afdeling Kust dringt er
daarom op aan om meer boten tijdens
de winter uit de haven te verwijderen. Dit
kan door de schippers te weren door bijv.
een extra wintertarief in te voeren.

Aanbrengen van anti-fouling

O

p de vraag naar de situatie betref
fend klein onderhoud met afspuiten
en aanbrengen van antifouling, zoals ve
len doen omdat hun boot het hele jaar
in het water blijft, wijst Afdeling Kust er
op dat dit niet mag zonder vergunning
en dus enkel mag gedaan worden door
een werf die hierover beschikt. Boven
dien bestaat het risico dat men een bo
demonderzoek kan uitvoeren waarbij,
de vervuiler zal moeten opdraaien voor
hoog oplopende kosten van de sanering
van de bodem.

VYF en VVW bundelen hun krachten!

waarmee onze sport geconfronteerd
wordt.
De fusiefederatie zal de komende twee
jaren geleid worden door een nieuw sa
mengestelde raad van bestuur met 7 be
stuurders, verkozen door VYF clubs en
5 bestuurders verkozen door VVW clubs.
Voorzitter wordt Bart Van Hooreweghe.
Alain Lescrauwaet zal als algemeen
directeur verantwoordelijk zijn voor de
goede werking van VYF-VVW en haar
ploeg medewerkers. (Contactgegevens
en taakverdeling vindt u binnenkort op
de website www.vyf.be)

Jean-Marie Desseaux

N

adat Jean Marie Desseaux zijn vo
rige zeilboot “Carrieres du Hainaut”
in 2000 in de Ierse zee, weliswaar on
gewild, tot zinken bracht, kocht hij een
tweedehands Bashford 40.

Jan Soete

De Ora Pro Nobis is nu verkocht. Wij zul
len mooie herinneringen van zijn avon
turen bewaren en wensen hem nog veel
vaarplezier op de Europese binnenwate
ren. Volgende zomer wil hij immers met

U

V
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de pas aangekochte tweedehands mo
torboot naar Berlijn.
Als blijk van erkentelijkheid heeft het be
stuur hem bij beslissing van 11 novem
ber de titel van erelid toegekend.

VYF-VVW heeft haar kantoren in het
Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 te Gent.

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 ze
kerheid voor uw passie? Zet vandaag nog koers naar
ons kantoor!

YF en VVW vormen vanaf 1 januari
2017 immers één federatie voor zei
lers, surfers, suppers, zeilwagenrijders
en hun clubs!

Dat werd in december door de leden
van beide sportfederaties beslist. Een
toekomstgerichte keuze! En ééntje die
kon rekenen op een zeer groot draag
vlak. De fusievoorstellen werden immers
door de leden na de nodige uitgebreide
toelichting bijna unaniem goedgekeurd.
Dat gebeurde op extra algemene verga
deringen van de twee federaties, waar
meer dan twee derden van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd waren.
Goed nieuws dus! Eén aanspreekpunt
voor de belangenverdediging en onder
steuning van alle zeil- en surfclubs en
hun leden. Eén -versterkt- team van wa
tersportexperten, samengesteld uit me
dewerkers van de twee federaties, ten
dienste van onze sporten. Alle krachten
gebundeld voor de vele uitdagingen,

gestopt en heeft hij de binnenwateren
leren ontdekken met zijn Boontje.

Hij heeft er heel wat mijltjes mee afge
legd, meestal alleen, bijna steeds non
stop, en wij hebben kunnen genieten
van zijn vele reisverhalen. De bestem
mingen logen er niet om. Ik ken niemand
die dergelijke afstanden met zijn schip
heeft afgelegd. Zoals wij in ons vorig
nummer konden lezen is hij met zeilen

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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Alles voor industrie,
bouw, offshore en
scheepvaart

info@vvcequipment.be

www.vvcequipment.be

Hendrik Baelskaai 47
8400 Oostende
+32 59 32 12 10

Kotterstraat 99
8380 Zeebrugge
+32 50 55 12 04

Al sinds 20 jaar is VVC Equipment, een vooraanstaande
leverancier van materialen voor de bouw, industrie,
offshore, yachting en professionele visserij, waaronder
staalkabels, touwen, verven, smeermiddelen
(plaatsing van) netten en (bedrukking van) kledij
& veiligheidskledij. Spring gerust eens binnen in
onze winkel te Oostende !
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ode aan onze kapitein

M

et drieën waren we dit jaar. Kapi
tein Gaar, Bart en ikzelf. Bart had,
zoals gewoonlijk, alles in zesvoud mee.
Onze zeilboot, een Contessa 32, leek
op een varende dressing. Een Con
tessa was een opleidingsschip van de
Britse Marine. Gebouwd in Lymington
naar een ontwerp van Jeremy Rogers.
Tijdens de dramatische Fasnet zeilrace

in 1979 bereikte een Contessa als eni
ge de meet in zijn klasse. Onze boot,
de Schedar, is van het bouwjaar 1976
en zoals alle oldtimers: iedereen ziet ze
graag, maar niemand moet ze hebben.
Gaar, onze 77 jarige kapitein, is een
echte zeebonk. In 2006 waren we het
16

kleinste bootje op Horta (Azoren). De
reis naar de Kanaaleilanden dit jaar was
dan ook pure fun.”Pillen blijven pakken
en voorzichtig zijn” was de laatste goe
de raad die we kregen voor het vertrek.
Onze eerste halte was Boulogne
sur-mer. Er zat wat zuid in de wind. Plat
te zee en 3BFT. Gaar had de koers uit
gezet en de volgende morgen waren we
net op tijd om de vissers
rechtover de yachtclub
hun dagvangst te zien los
sen. Gaar en Bart kochten
slibtongetjes op de vis
markt. De vissen stonden
stijf en krulden nog van
versheid. Ze namen ook
wat rauwe wulken mee
voor onderweg. Tong moet
driemaal zwemmen: in de
zee, in de boter en in de
witte wijn in je maag. Moe
van de nachttocht vielen
we na het eten alle drie in
slaap.
Tweede etappe: Dieppe.
Het begin of het einde van
zoveel zeiltochten. Hier
begint meestal het mooie weer tijdens
de heentocht of trekken we op de te
rugreis van hieruit rechtstreeks naar
Blankenberge. Het weer was wat koeler
geworden, de wind wat scherper. Doch
zonder onderweg te motoren, voerden
we binnen. Vlug de boot aangemeld op

de capitainerie en doorlopen tot aan
“Le Turbot” om een tafeltje te reserve
ren voor die avond. “Le Turbot” is een
typisch Frans restaurantje. Super lekker
verse vis, verzorgd en niet duur. Na een
ruime douche zaten we ’s avonds bruin
en fris klaar voor de apero. We kozen
alle drie voor dezelfde gerechten: Heer
lijk zacht gerookte jonge haring met lau
we aardappelen in de pel. Een smeltend
klontje boter op de aardappelen zorgde

voor de afwerking. Daarna volgde een
volledige turbotin in zoutkorst. Het wit
van de vis was licht gepekeld door de
zoutkost en perfect gegaard in de oven.
De maaltijd werd afgesloten met een
Colonel, of waren het er twee?
De volgende tocht bracht ons naar
Fécamp. De eerste regen en veel wind.
Tijd voor een hartige hap onderweg aan
boord. Eerst een court-bouillon getrok
ken: selder, ui, laurier, tijm, peper en
zout vlogen in een ruime pot water, sa
men met een grote greep cayennepe
per en een beetje van mezelf. Na een
uurtje zat iedereen te smullen van de
warme wulken. Het weer in Fécamp
bleef slecht. Dus het regenprogramma
en een bezoek aan het klooster van de
Benedictijnen. Op het einde van het
18

bezoek kan je enkele glaasjes van hun
kruidendrankje proeven en een gratis
alcoholtest uitvoeren. Preventie in een
klooster. Iemand moet me eens uitleg
gen waarom je op zee maximaal 0,8
promille mag blazen en op de weg 0,5
promille.
We waren net op tijd bij de monding van
de Seine om met volle stroming Hon
fleur binnen te spoelen, en spoelen was
het! Springtij gaf ons nog extra knopen
mee. We kregen van een uiterst vrien
delijk hulphavenmeesteresje een vrije
box van een local toegewezen. X-factor
Bart. We lagen recht voor het stadhuis.
Het rustige gedeelte van de vieux bas
sin met de kont van de boot in de zon
’s avonds. Beter kon niet. In de plaatse
lijke viswinkel bestelde Gaar een grote
plateau Fruits-de-mer. Kreeft, langousti
nes, oesters, krab, garnalen, kreukels...
De hele Noordzee lag er op. Zalig op
ons zonneterras met wat brood, algen

boter en een fles witte wijn. We
namen een dagje rust in het
mooie Honfleur. De dag daar
op trokken we met de stroming
mee naar St-Vaast-La-Hougue.
Zon, zon, zon. De sfeer was
opperbest. De achterlijke wind
noopte Gaar om te spinnake
ren. Zijn favoriete bezigheid
bij rustig weer. Het geel-witte
zeil trok zich prachtig open. In
St-Vaast is er een drempel voor
de haveningang en we waren
nog enkele uren te vroeg. Ruim
de tijd om de oesterkwekers
aan het werk te zien tussen het
vaste land en l’île Tatihou.
Deze mensen leven met het
getij. Telkens het laag water
is, kunnen ze hun oestertafels
bereiken om de met oesters ge
vulde netten te keren. Minimaal
drie jaar oud zijn de oesters die
op onze borden verschijnen.
Bootje vast en op naar het ge
zellig centrum met de delicates
senzaak “Gosselin” als doel.
Buiten het kopen van mossel
groenten namen we ruim de tijd
om alle eigenbereide produc
ten te bekijken. Een ongelooflijk
assortiment: rilettes, confit de
canard, cassoulet, coq au vin
en tientallen kruidenmixen en
confituren. Daarnaast vind je
er ook alle kaassoorten uit de
Normandië. Het water loopt je
uit de mond. Vlug naar de vis
winkel dan om een ruime portie
“Moules de Barfleur”. ’s Avonds
rook het hele ponton waar de
Schedar lag, naar de dampen
de mosselen.
Gaar, wellicht de oudste varen
de kapitein van onze club, stond
de volgende morgen als eerste
op, zette koffie en installeerde
de zelfgemaakte ontbijttafel
met windroos. Niets leuker dan
’s morgens uit je vlooienzak te
kruipen en van een uitgebreid

fish&chips. Hier komt de cod recht
streeks uit de diepe zee. Correct ge
batterd en gebakken en voorzien van
een portie dikke frieten en erwten. We
zetten ons met in krantenpapier gewik
kelde fish&chips op het muurtje van het
clubhuis in de ondergaande zon. Een
eerste Guinness maakte deel uit van
het gezelschap.
We bleven een extra dagje op Alder
ney. Het was er zo mooi. We huurden
fietsen en trokken het eiland rond. De
dag nadien was het weer varen. Gaar
kent het gebied op zijn duim, is hier
meermaals geweest, ook om te dui
ken. Zijn lievelingsbestemming bij mooi
weer. Het was ook mooi weer. Anke
ren voor Herm en later Sark was geen
probleem. Sark is autovrij en meer dan
het bezoeken waard. Je kan er mooie
wandelingen maken tot op Little Sark

ontbijt te genieten. Daarvoor doen we
het, pure vakantie. Daarna ging het
richting Cherbourg, net om de hoek. Na
enkele uren waren we al binnen. De
wind en de stroming zaten perfect mee.
Cherbourg is een uitstekende spring
plank naar de Kanaaleilanden. Het is
er goed toeven. De yachtclub beschikt
er tevens over en gezellig clubhuis met
een uitstekend restaurant. ’s Avonds
deelden we dan ook een ruime, gerijpte
côte à l’os uit de Limousin. Perfect saig
nant op houtskool gebakken. Tip: bestel
bij de reservatie je vlees. Ze zorgen er
dan voor dat het vlees op kamertempe
ratuur is voor het grillen.
We verlieten Frankrijk voor Engeland.
Uurwerken één uur terug en ponden op
zak. In de verte zagen we reeds Alder
ney. Halve wind, prima tochtje. In Alder
ney zijn er geen steigers, maar kan je
aan een mooring liggen of voor anker.
We kozen voor een boei.
Op het heuveltje achter het clubhuis
van de yachtclub is een take-away
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of langs de grindpaden door de
wijngaarden trekken. Deze zijn
pas de laatste jaren aangelegd.
Door het microklimaat is wijn
bouw mogelijk gebleken en een
meerwaarde voor de landbou
wers. Tip: als je ankert aan de
zuidkant kan je momenteel niet
naar boven. De betonnen trap
is weggespoeld en voorlopig
nog niet hersteld.
Onze laatste bestemming op
de Kanaaleilanden is Guern
sey. Voor we binnenliepen
in St-Petersport hebben we
eerst getankt. Rode diesel, er
is niets anders. Wie gaat me
eens vertellen wat we moeten
doen wanneer je rode diesel
tankt en terug in België komt?
St-Petersport is een levendig
stadje. Op de hellingen zijn er
enkele parken met uitzicht op
de haven. Ons laatste avond
maal. Morgen vatten we de
terugreis aan. We kiezen voor
“local crab”. Een reusachtig
perfect gekookt beest werd op
gediend met koolsla, tomaten,
mayo en krielaardappelen. Het
betrof een steenkrab, leeft op
een rotsbodem en dus zand
vrij. De krab zat reeds vol co
rail, ondanks de vroege periode
van het jaar (normaal oktober).
Voor een laatste keer rolden
we in onze kooi en vertrokken
’s anderdaags via de Race of
Alderney naar Cherbourg en
Dieppe. Eens in Blankenberge
bestelden we in het clubhuis
een grote Duvel. Bier maken
is niets voor Engelsen of Fran
sen. “Wat hadden we het weer
goed” zei Gaar en dat was ook
zo. Wat zouden onze eega’s
gekookt hebben na deze barre
tijden.
Eric Van Renterghem

E T B

Colorful surroundings
Modern & stylish
Classic
All styles, one painter.

Service dealer voor Raymarine,
Garmin, B&G, Simrad, Lowrance,
Eberspächer, Victron.

PAUL DE LANGE

marine electronics for sail &
power
www.etbpauldelange.be

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

Groot- en kleinhandel

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

Vanhooren Franky
Vanhoore
Oostendesteenweg 99
8000 Brugge
Tel: 050/31.68.99
Email: info@vanhoorenpolyester.be
Website: www.vanhoorenpolyester.be

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

Tearoom

Nominoë
0498/93.32.32 info@wachtelaer.be www.wachtelaer.be
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Zeedijk 37 • 8370 Blankenberge • Tel. 050 41 27 45

MAN (42) GERED UIT ZEE NADAT HIJ SURFENDE ZOON PROBEERT TE HELPEN
Jan Dessein is lid van
onze club, met zijn
boot Tybary.

Papa Jan Dessein (42) lag maandagmiddag een kwartier lang in het
ijskoude zeewater, nadat hij zijn surfende zoon had proberen te redden.
De man raakte zwaar onderkoeld en
moest samen met Tybo (16) uit het
water gehaald worden. Na een nachtje in het ziekenhuis mocht hij gisterenmiddag terug naar huis. "Voor ik
het besefte, sleurde een golf me in
het water. Ik vreesde even voor het
ergste", getuigt Jan.
Wilde stroming
Zijn zoon Tybo (16) was samen met en
kele vrienden gaan surfen aan het Oos
terstaketsel toen het plots fout liep. De
tiener, die al zeven jaar surft en zelfs
deelnam aan het Belgisch kampioen
schap, kwam in een wilde stroming te
recht en liet zich afdrijven naar een trap.
Toen hij die wilde opklauteren, merkte
hij dat de trap voor de helft weg was.
Tot overmaat van ramp kwam Tybo met
zijn leash (het touw aan de surfplank
die aan de voet van de surfer hangt,
red.) vast te zitten. Papa Jan Dessein
(42) zag hoe zijn zoon in de problemen
zat en snelde ter hulp.
“Op het moment dat ik bij de trap arri
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(Bron HLN regio • Mathias Mariën)

veerde en Tybo omhoog wilde helpen
sleurde een golf van twee meter hoog
me in het ijskoude water. Het was dus
helemaal niet mijn bedoeling om met
mijn gewone kleren in het water te
springen”, getuigt Jan. Samen met zijn
zoon klampte de man zich vast aan een
ijzeren leuning van de trap. Door de
sterke tegenstroming was het vrijwel
onmogelijk om nog met twee omhoog
te klauteren enkele meters verderop. Al
snel raakte Jan onderkoeld.
“In tegenstelling tot mij had papa geen
surfpak aan. Zelf kon ik nog lange tijd
zonder problemen in het koude water
blijven. Ik voelde papa verzwakken en
na een tijdje moest ik hem vasthouden
in plaats van omgekeerd. Hij antwoord
de ook niet meer op mijn vragen”, ver
telt Tybo. Zijn vader bevestigt de stel
ling. “Het mocht inderdaad niet veel
langer geduurd hebben. Dat voelde ik
aan alles”, aldus Jan. Toen de ijzeren
staaf van de trap afbrak en ze geen
houvast meer hadden, werden vader
en zoon verplicht om tussen de wil
de golven naar de rustige havengeul
te zwemmen. “Daar had ik echt schrik
voor. Het kon zomaar gebeuren dat we
meegesleurd werden tussen het staket
sel en met ons hoofd tegen een houten
pilaar aanvlogen”, vertelt Jan.

Zwemvest
Vader en zoon slaagden uiteindelijk
in hun opzet en zagen in de verte de
reddingsdiensten naderen. Een poli
tiepatrouille was als eerste ter plaat
se en wierp een reddingsvest in het
water. “Ik heb papa geholpen die
aan te trekken. Op die manier kon
hij - hoe verzwakt ook - toch nog net
zijn hoofd boven water houden”, zegt
Tybo. Twee surfvrienden van de tie
ner waren ondertussen toegesneld en
sprongen het water in om te helpen.
“Niet alleen de hulpdiensten, maar ook
zij verdienen alle lof. Ze hielpen ons
boven water te blijven in afwachting

van de komst van de reddingsdien
sten. Ook zij zijn helden”, zegt Jan.
In het ziekenhuis volstond voor Tybo
een warme douche om erbovenop te
komen. Zijn vader moest de nacht in
het ziekenhuis doorbrengen en mocht
gisterenmiddag terug naar huis om
verder te bekomen. “Of ik nu schrik
heb gekregen om te gaan surfen?
Zeker niet. Binnenkort sta ik gewoon
weer op mijn plank. Al is die nu wel
zwaar beschadigd”, besluit Tybo met
de glimlach.

zilt (bijvoeglijk naamwoord)
1. zoutachtig: het zilte nat de zee
de•sign (de/het; m en o)
1. vormgeving
zilt design (bvba)
1.

uitnodiging, raamsticker, responsive website,

beursstand, webhosting, spandoek, mailing,
digitaaldruk, enveloppe, emailmarketing,
placemat, bus-aan-bus bedeling, farde ...
WWW.ZILTDESIGN.BE



050 320 330



PIET@ZILTDESIGN.BE
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Winter in de haven
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HOCKS Alain
Dumonstraat 36
8370 Blankenberge
Tel: 050/41.62.96
www.alainhocks.be

U kunt bij ons terecht voor:

O ST E N

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

ADVIESBURO

UW VERTROUWEN WAARD

Je Makelaar
Je beste
Verzekering
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Heiststraat 2 I 8380 Zeebrugge
T 050 55 16 16
Kerkstraat 323 I 8370 Blankenberge
T 050 42 87 77
Onderneming 0446 930 666 I FSMA12390 A-cB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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!

We hebben onze koppen samen gesto
ken en het programma voor het volgende
zeilseizoen opgemaakt.
Het seizoen wordt aangevat met de
Blank Races. De succesvolle tweedaag
se wedstrijden van de voorbije drie ja
ren, hebben we vanzelsprekend weer in
de agenda opgenomen. Aangevuld met
een wedstrijd in augustus zijn er dus drie
Blank Races voorzien.
Blank Race #1 gaat op 17 juni
van start in Blankenberge,
om te eindigen in Nieuw
poort, waar we te gast
zijn bij VVW. ‘s Avonds
voorzien we weerom
een etentje in het club
huis. Deelname hier
aan is niet verplicht.
Blank Race #2 zal op
18 juni een vroege start
kennen, om van de stro
ming te profiteren en op te
tijd te eindigen te Blanken
berge. Kwestie van niet met pal
laag water de haven te moeten binnen
lopen.
Voor de beginnende wedstrijdzeilers on
der ons, of zeilers die de sfeer eens willen
opsnuiven, is deze tweedaagse wedstrijd
naar Nieuwpoort zeker een aanrader. Er
worden wedstrijdbanen gemaakt die re
kening houden met de stroming en de
weersvoorspellingen. Alles verloopt in
een gemoedelijke sfeer. Het is in feite
een toertocht in een wedstrijdjasje.
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Blank Race #3 heeft Blankenberge als
start- en finishplaats. Deze is gepland
op 19 augustus.
Net als vorige jaar voorzien we na deze
wedstrijd gratis drank en braadworsten
voor iedere deelnemer. Tevens wordt
dan het overall klassement bekend
gemaakt, en mogen de deelnemende
schippers aanschuiven aan de prijzen
tafel. Aangezien we de Blank Races
inrichten om zoveel mogelijk nieu
we deelnemers aan te trekken,
houden we het low level. De
laatsten van de uitslag
mogen zodoende als
eerste hun prijs uitkie
zen.
De wedstrijden staan
open voor alle CR
gemeten jachten. Wie
geen meetbrief heeft,
kan bij de inschrijving
een voorlopige rating
bekomen. Voor de deel
name vragen we € 7,50 per
wedstrijddag. Bij Blank Race
#1 en #2 wordt iedere deelnemer een
gratis drankje aangeboden, na Blank
Race #3, is er, zoals reeds vermeld,
gratis eten en drank voorzien.
Op 9 en 10 september zijn we aan onze
11de CR Trophy toe. Om deel te nemen
aan deze wedstrijd is er een CR meet
brief nodig en dient men te beschikken
over een geldig zeilnummer. Voor € 30
kan men zich twee dagen meten met

andere CR jachten. Inbegrepen zijn:
een drink op het einde van elke wed
strijddag en talrijke prijzen.
Een CR meetbrief kan aangevraagd
worden via www.cruiserrating.be. Voor
een zeilnummer kan men terecht op
www.belgiansailing.be
Meer info over de wedstrijden op onze
site: www.blanksailing.be
We hopen jullie in grote getale aan de
start te mogen verwelkomen.
Alain De Meulenaere

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

SOLAR
•

SANITAIR
•

KOELING
•

VENTIL ATIE
•

VERWARMING
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Uitbreidingsmodule als retrofit op bestaande elektrazuilen om
afstandsbediening mogelijk te maken . Remote switching en remote
metering.
Vanuit een interactief havenplan verzorgd de meegeleverde i-Marina
Management software een gecentraliseerd beheer van uw haven;
aan / uit schakelen van de stopcontacten , centraal uitlezen van de
individuele verbruiken. Facturatie, reservatie, dagverslag …..
Via laptop, tablet of smartphone.
Met de optionele app www.on-off.mobi kan de booteigenaar zelf
zijn stopcontact sturen !


ARABEL NV – Group IJSBERGSTRAAT 40-42, 1701 Itterbeek, Belgium T +32 (0)2 569.15.27, F +32 (0)2 569.23.70, www.arabel.be, info@arabel.be

Januari 2016
Nieuwjaarsreceptie
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Het voorbije jaar.....

Februari 2016
Infonamiddag elektronica aan boord
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April 2016
Algemene ledenvergadering

Mei 2016
Havenfeesten
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Mei 2016
Blank Race #1 en #2

Juni 2016
Cursus meteo

42

Juni 2016
BBQ

Augustus 2016
Vertrek Zig-Zig

44

Augustus 2016
Blank Race #3

September 2016
10de CR Trophy
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September 2016
Toertocht naar Breskens

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

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, metho
des) willen we een toege
voegde waarde leveren bij de
uitvoering van Uw hoogtewer
ken.
Maes Hoogwerkers is gespe
cialiseerd in hoogwerkers op
vrachtwagen tot 103 meter.
Montaco is gespecialiseerd in
mobiele torenkranen en auto
laadkranen.

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

