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Z

oals gemeld op de jaarlijkse algemene vergadering staat er de komende jaren heel wat te gebeuren
in de oude haven. Na de vernieuwing van
de steigers in de nieuwe haven, het nieuwe havenkantoor en sanitair, de aanleg
van nieuwe glooiingen, de stormmuren
zal dit opnieuw heel wat hinder en ook
kosten teweeg brengen. Belangrijkste
is echter nog steeds het resultaat na de
werken. Niemand zal ontkennen dat de
vernieuwing van de steigers in de nieuwe
haven, het nieuwe havenkantoor en sanitair geen goede of nuttige investering
geweest is. Dit is eveneens mogelijk geweest dank zij de hulp van vele vrijwilligers en van een goed financieel beleid
waardoor forse investeringen in een vrij
korte periode haalbaar waren.
Het is dus de bedoeling om hetzelfde beleid voort te zetten ook voor de geplande
werken van de komende jaren. We moeten er ook van uit gaan dat na een aantal nieuwe vingerpieren voor de nieuwe
steigers in de oude haven, nog andere
zaken zullen moeten bekeken worden.
Tegen die tijd, over een tweetal jaar zijn
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onze 6 en 8 meter catways immers meer
dan 40 jaar oud waardoor de stabiliteit
stilaan in vraag komt. Zo’n 60 stuks vervangen kost geld en terzelfdertijd moet
rekening gehouden worden met bv een
versleten terras clubhuis of een dak dat
begint te lekken.
Zoals reeds meegedeeld tijdens de algemene vergadering en ook via de pers
kon vernomen worden is het positief dat
de bevoegde overheid nu toch concrete
plannen heeft om een goede diepgang
te garanderen door de aanleg van een
strekdam en het vernieuwen van de
kaaimuren in de oude haven. Nog enkele
jaartjes geduld en Blankenberge wordt
dan zonder twijfel de mooiste en gezelligste jachthaven van de Belgische kust
en omstreken.
Tijdens de algemene vergadering werd
eveneens afscheid genomen van Bernard Debouvries als secretaris. Jos Melis
zal deze taak op zich nemen en ik wens
Bernard te danken voor zijn inzet en
wens Jos alle succes in deze functie.
Jan Soete, voorzitter

merkledij hoefden we niet te denken.
Via Helsingborg zeilden we verder aan
de westkust, passeerden de Hoorn van

G

ezien de zeereis in de Baltic Sea Voor Malmö staken we de Öresundbrug
en Denemarken in 2016 ons zo over, die Malmö en Kopenhagen, resgoed was bevallen, besloten we pectievelijk Zweden en Denemarken
onze ‘PAMA’ in Greifswald (GER) te la- met elkaar verbindt. Een zeer indrukten overwinteren om in 2017 opnieuw in wekkend bouwwerk, dat in 2000 voldit zeegebied te kunnen reizen. Het was tooid werd. Met 7.845 meter is het de
ons doel om naar Göteborg te varen.
langste tuibrug voor gecombineerd wegBegin juni begonnen we onze reis in en spoorwegverkeer ter wereld. Op het
Greifswald en zeilden met een
tussenstop in Rügen (Sassnitz),
waar we voor het eerst de krijtrotsen konden zien op het eiland Bornholm. Bornholm ligt
ten zuiden van Zweden, maar
behoort nog tot Denemarken.
Van daaruit zijn we overgestoken naar Zuid-Zweden en zijn
we geland in Ystad.
Langs de zuidkust van Zweden
bezochten we ook Trelleborg,
waar we een oud Vikingfort uit
de 13e eeuw konden bezoeken.
Onze reis ging verder via het Falstbo-ka- bovenste niveau loopt het wegverkeer,
naal, het westpunt van Zuid-Zweden om op het onderste het spoorwegverkeer.
dan in Öresund te belanden, dat tussen Hoewel we dikwijls goede wind hadden,
was het meestal toch echt koel. Aan zoDenemarken en West-Zweden loopt.
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Kullen, een beboste kam met een hoogte van 188 m. Abrupt en ruig reiken hier
de roodachtige rotsen tot aan de zee.
Vanaf hier verandert het aanzicht en het
landschap van Zweden. Het wordt rotsachtiger en hoger.
Onze reis ging verder via Falkenberg naar Varberg, waar
ook een indrukwekkend kasteelcomplex uit de 13e eeuw te
bewonderen was, de Varburg.
Ondertussen was het 23 juni,
dus de zonnewende en in Zweden wordt het midzomerfeest
gevierd. Overal in de stad hingen vlaggen en veel jonge
vrouwen en meisjes droegen
bloemvlechten in hun haar. ‘s
Nachts werd het ook nooit echt
donker. De zon verdween wel achter de
horizon, maar vanwege de positie van
de aardas in deze tijd van het jaar, is
deze slechts net onder de horizon.
Vanaf hier begint de archipel.
Heel veel kleine eilandjes. Gedeeltelijk met bomen, deels alleen een beet-

je zeegras en deels alleen maar rots.
Sommige 1 meter boven water, andere
5 meter, 10 meter of 20 meter. En vele
ook onder water als ondieptes.
Sommige bewoond, andere
niet, sommige natuurreservaat
voor vogels, enz. Je moet precies de lijn aanhouden van de
gemarkeerde vaargeul.
Omdat de zeebodem overwegend rotsachtig is, zijn er ook
geen heipalen in veel havens,
maar hijshaken of meerboeien
voor afmeren, in tegenstelling
tot DNK, waar het oppervlak
overwegend zanderig is.
We verbleven enige tijd in de archipeltuin voor Göteborg, voor we naar
Göteborg voeren.
Ook hier hebben we enkele dagen de
tijd genomen om de stad die veel te bieden heeft, te bezoeken. Ze is in 1620

door koning Gustav Adolf opgericht.
We bezochten onder andere de zogenaamde `Bananenkade`, waar bananen
voor het eerst ca. 100 jaar geleden met
vrachtschepen naar Zweden werden
verscheept. Naar verluidt heeft Zweden
wereldwijd de hoogste consumptie van

bananen per hoofd van de bevolking.
We bezochten ook de koninklijke tuin in

Via het eiland Samsö en Korsor kwamen
we aan in de Grote Belt, die tussen Sjalland en Fünen loopt.
Er volgden vele andere kleine,
prachtige eilanden, zoals Omö,
Agersö, Vejro, Fejo en Femo voordat we de reis onderbraken
op het eiland Mon in Klintholm.
Hier in de vaargeul van Smalland was er veel zeegras, wat
een probleem kan zijn voor propeller en stuurinrichting.
We moesten een paar dagen
in de haven blijven, omdat zich
een stormfront had aangekondigd. Hij bereikte windkracht 9,
in windvlagen zelfs 11. Het waterniveau
daalde met ongeveer 1 meter.

Göteborg. Hier is er van elke in Zweden
voorkomende plant een exemplaar. Heel
kleurrijk.
Na enkele dagen stuurden we
onze PAMA naar het westen,
uit de archipel, door het Skagerrak naar Skagen. Een paar
kilometer verderop ligt Grenen
(strand), het meest noordelijke punt van Denemarken. Hier
ontmoeten de Noordzee en de
Oostzee elkaar.
We hadden plezier en gingen
naar het eigenlijk meest noordelijke punt op het strand en
waren binnen 5 minuten eerst
in de Noordzee en dan in de Oostzee in Zo hadden we tijd om het slot Liselund
met zijn prachtige slotpark te bezichtihet water.
Terwijl de kust van de Noordzee zandig gen.
is en met brede stranden, zoals in Bel- Van Klintholm zeilden we terug naar
gië, zijn er aan de Oostzeekust na en- Rügen onder een zuidoostelijke koers
kele meters kleine kiezelstenen op het en keerden, aangezien we nog tijd over
hadden, terug naar bijna elke haven
strand en af en toe een paar rotsen.
Via Frederikshaven en Hals zeilden van dit prachtige eiland voordat we de
we langs de Deense oostkust door het `PAMA` terugbrachten naar het winterKattegat naar het zuiden en bereikten kamp in Greifswald, onze start- en finish
Ebeltöft.
haven.
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4. Nauwelijks getijverschil, maar bij sterke O/W-wind schommelingen van het
waterpeil tot 1,0 m.
1. In Zweden worden ligplaatsboeien of
hijshaken vaak gebruikt om af te af- 5. Zeer druk in de zomervakantie (vaak
met tussenpozen). Verankeren is nutmeren.
tig en dikwijls goed mogelijk.
2. Vele, vooral zogenaamde natuurhavens, zijn slecht beschermd tegen de 6. In de meeste havens zijn er havenautomaten.
wind en vrij klein.
3. In de archipel is het essentieel om de 7. De beste en meest betrouwbare
weerberichten vindt u op: www.yr.no
gemarkeerde vaargeul te volgen.
Enkele tips & opmerkingen

D

igitale toepassingen zijn niet
meer weg te denken uit ons leven,
online aankopen, een hotel boeken, homebanking, noem maar op. Dit
deed ons nadenken over hoe dergelijke
toepassingen op een eenvoudige en efficiënte manier een meerwaarde kunnen
bieden aan onze werking.
Iedereen die reeds gebruik heeft gemaak
van de gratis Wi-Fi in de club kent de login-pagina (voortaan zonder complexe
toegangscode) om zich met het internet
te verbinden. Eens verbonden krijgt u 4
knoppen te zien.

RSYB trekt de digitale kaart

tiviteiten, de haven, de club, … u kan het
ongetwijfeld terugvinden op onze nieuwe
en gebruiksvriendelijke website.

slechts enkele uren per dag open zijn.
Ook kunnen occasionele bezoekers tijdens weekeinden in voor- of najaar zich
op deze manier aanmelden. Uiteraard
blijft te gekende manier van registratie en
afrekenen in het havenkantoor bestaan
maar op welbepaalde tijdstippen.

4. Vrijgave ligplaats (Leden)
Een weekje op verlof, een weekeind op
het droge voor onderhoud, in winterberging? U kan uw ligplaats voortaan vrijgeven met een simpele druk op de knop.

bruiksvriendelijke manier zonder hiervoor
nog langs het havenkantoor te komen.

1. Bezoekersregistratie
Voor de pleziervaart bestaan er al enkele
online toepassingen die bezoekers helpt
om een ligplaats te reserveren of om zich
als bezoeker aan te melden in een haven.
Samen met JVD-Solutions namen we de
bestaande toepassingen onder de loep
en werd een eigen online toepassing
ontwikkeld die naadloos aansluit op de Net zoals een webwinkel kan er betaald
worden middels een bankkaart of smartreeds bestaande havensoftware.
Zo kan een bezoeker zich nu op ieder phone. Voor wie dit alles nog een brug te
moment aanmelden in onze haven en ver is, die kan nog steeds terecht tijdens
zijn havengeld voldoen. Dit op een ge- de opgegeven openingsuren van het ha-
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venkantoor.
Dit levert meer flexibiliteit en werkt kostenbesparend naar jobstudenten toe. Het
havenkantoor zou tijdens de zomer dan

U ziet, verbinden met het openbaar
“Scarphout” Wi-Fi netwerk biedt leden en
2. RSYB Magazine
bezoekers meer mogelijkheden op een
Link naar ons gerenommeerde tijdschrift, flexibel en gebruiksvriendelijk platform.
veel leesplezier!
						
3. RSYB Website
Everaert Antony
Alle informatie die u zoekt betreffende acHavenmeester

er aangeduid worden hoever het uiterste punt van het gebied is van de
laagwaterlijn.

Om de afstanden correct te kunnen
inschatten, moet dat geburen aan
de hand ven een zeekaart en dient

Nieuwe regels voor de organisatoren van wedstrijden,
groeps- en ontspanningsactiviteiten op zee

I

n de nasleep van het ongeval met de
Capella tijdens de Light Vessel Race
van vorig jaar, waarbij er doden te betreuren vielen, werden de regels om een
activiteit op het water in te richten aanzienlijk strenger. Een overzicht.

ingediend worden. Zodoende is er
voldoende tijd voor de overheid om
het dossier te behandelen en advies
in te winnen. Voor grotere evenementen is een langere termijn aangewezen.

Voor wedstrijden, groeps- en ontspanningsactiviteiten, op zee moet een vergunning aangevraagd worden conform
Art. 7 van het KB Brandingsporten van
22/06/2016.

2. Het aanvraagformulier is aangepast,
door aanvulling met een aantal extra
rubrieken.

1. Aanvragen dienen tenminste drie
weken voor de datum van het event
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3. Als bijlage aan de vergunning dient
een duidelijke kaart gevoegd te worden, met aanduiding van het gebied
waarbinnen de activiteit zich afspeelt.

Nieuwe reglementen brandingsporten

Elke activiteit

Activiteit <2
zeemijl

Activiteit >2
zeemijl

Activiteit >6
zeemijl

Deelnemerslijst
per vaartuig (a)

X

X

X

X

Reddingsvest
aan in kuip of
dek (b)

X

X

X

X

Alarmering (c)

X

Alarmering en
communicatie (d)

X

EPIRP (e)

X

Reddingsvlot
aan dek (f)

X

4. Bovenop de verplichtte wettelijk uitrusting, de reglementen van de organisator of de wedstrijdreglementen,
moeten ook de volgende vereisten
gerespecteerd te worden:
(a) de organisator dient een lijst in te
vullen met de namen van de deelnemers per vaartuig voor aanvang
van de activiteit, gedurende de
volledige termijn dient de lijst de
werkelijkheid te reflecteren
(b) of zwemvest als reddingsvest de
aard van de activiteit hindert (bv.
open zeilboot), of bij gebruik van
een impactvest/isothermisch pak
bij brandingsporten binnen de in-

steekzone mits (in beide gevallen)
in het zicht van (voldoende) nabije
reddingsvaartuigen
(c) bv. vuurpijl, draagbare VHF, PLB
406MHz, AIS SART, GSM of in het
zicht van (voldoende) nabije reddingsvaartuigen
(d) 2 verschillende middelen dienen
aan boord te zijn: één voor alarmering (bv: vuurpijl) en één voor
communicatie (bv. VHF). Opgepast, ledlampen worden niet aanvaard als alarmering
(e) of gelijkwaardig (bv. PLB 406MHz,
systeem van continu actief toe-

zicht door organisator)
(f) of continue nabije begeleiding
door reddingsvaartuig(en)
5. De organisator dienen erop toe te
zien dat de deelnemende en begeleidende vaartuigen boven op de wettelijke voorziene uitrusting conform
met bovenstaande zijn uitgerust.
6. De inspectiedienst van FOD Mobiliteit en Vervoer zullen een aantal activiteiten inspecteren om na te gaan
of de hier bovenvermelde en andere
voorwaarden uit de vergunning correct worden nageleefd.
Ik had, samen met de vertegenwoordigers van diverse jacht- en beachclubs en
van WWSV, op donderdag 29 april een
overleg met de mensen van FOD Mobiliteit. Punt per punt werd er overlopen,
waarbij wij de mogelijkheid hadden onze
bezwaren en conclusies te verwoorden.
In tegenstelling tot wat op “Clubracer”
gepubliceerd werd, een doemscenario,
is er zeker geen reden tot ongerustheid.
Sommige zaken zijn vanzelfsprekend.
Belangrijkste knelpunten: het verplicht
dragen van een reddingsvest, het installeren van een Epirb en van een reddingsvlot.
Voor sommigen is het altijd dragen van
een reddingsvest de evidentie zelf, voor
anderen dan weer niet.
Hier zou de reglementering toch enigszins versoepeld moeten worden, dragen
verplicht vanaf een nog te bepalen windkracht.
Voor de Epirb wordt er overwogen om
een termijn van één jaar te hanteren
om zich in regel te stellen. Is onmogelijk
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om voldoende cursussen in te richten
om een brevet GMDSS te behalen. We
hebben ook duidelijk gevraagd over het
type Epirb, en waar die geplaatst moet
worden.
Ander probleem is het reddingsvlot: niet
ieder schip, en in het bijzonder de sportboten, hebben voldoende ruimte in de
kuip of aan dek om een vlot te herbergen. Een vlot in de kajuit, zeker als men
het nodig heeft, is niet echt aangewezen.
De foutieve informatie op “Clubracer”,
waar men liet uitschijnen dat de organisatoren de eindverantwoordelijkheid
zouden dragen, bleek uit de lucht gegrepen. We moeten een checklist overlopen
bij ieder deelnemend vaartuig. Indien er
daarna zonder medeweten aan boord
gewijzigd wordt, is voor rekening van de
schipper. Natuurlijk moet er, bij flagrante
overtredingen die opgemerkt worden, ingegrepen worden.
Bij wedstrijden is dit makkelijk, mede
door de Notice of Race en Sailing Instructions. Daar hebben we een instrument om een deelnemer te weigeren, uit
te sluiten of te diskwalificeren.
Door het hijsen van de Y-vlag kunnen we
ten allen tijde de verplichting opleggen
om een reddingsvest te dragen.
Ik denk dat de controle bij de toervaarders is moeilijker zal zijn. We zullen echter op de schippers rekenen om zich aan
de reglementen te houden.
Als we de OSR class 4 als maatstaf hanteren, zal ieder deelnemend jacht voldoen aan de nieuwe reglementering.
Omdat we momenteel geen toervaarten
plannen buiten de 6 mijls zone, stelt het
probleem van de Epirb en het reddingsvlot zich niet.
In juni worden tevens de nieuwe algeme-

Nieuwe reglementen brandingsporten

ne reglementen voor de pleziervaart van
kracht. Ik heb hier nog geen definitieve
tekst van, noch een lijst van de verplichte uitrusting aan boord. Het enige wat ik
nu al kan meegeven is een presentatie
omtrent deze materie, die door FOD Mobiliteit werd voorgesteld tijdens de bootshow te Gent.
Door middel van de link hiernaast, kan
deze bekeken worden.
Alain De Meulenaere

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

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

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

Alain Hocks is uw betrouwbare vakman in elektriciteit!
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North Sea Sailing Route

J

achthavens nemen deel aan de
• Dunkerque (Frankrijk)
economische ontwikkeling van het
• KYCN Nieuwpoort (België)
nautische gebied, industrie en toe• Mercator-jachthaven Oostende (België)
risme in alle landen.
• RSYB Blankenberge (België)
België, Noord-Frankrijk, Nederland, En• RBSC Zeebrugge (België)
geland zijn erg aantrekkelijk als vaarge• Marina Port Zélande (Nederland)
bied in de Noordzee.
• Andijk Marina (Nederland)
Om de vaaractiviteit van en naar deze
• Tollesbury Marina (Engeland)
landen verder te ontwikkelen, ontstond er
• Dover Marina (Engeland)
een partnerschapsovereenkomst tussen
diverse jachthavens, ten voordele van Er kan een bezoekerskorting van 50%
hun ligplaatshouders.
voor maximaal drie dagen per jaar in elke
Ze creëren de eerste «North sea sailing deelnemende jachthaven bekomen worroute» die schippers aanmoedigt om den.
rond te cruisen en aan te meren in één Om van dit aanbod gebruik te kunnen
van de deelnemende jachthavens.
maken, dienen de clubleden hun jachthaRoyal Scarphout Yachtclub Blankenber- ven-lidkaart te tonen bij de registratie in
ge mag zich sinds 2018 partner noemen het havenkantoor. Enkel zo kan de korvan de North sea sailing route.
ting bekomen worden.
Dit heeft tot gevolg dat alle ligplaats- Het is raadzaam om voor aankomst conhouders van Royal Scarphout Yachtclub tact op te nemen met de deelnemende
Blankenberge, in de deelnemende jacht- jachthavens en te polsen naar de behavens een gereduceerd bezoekerstarief schikbare ligplaatsen, voornamelijk in het
kunnen bekomen.
hoogseizoen.
De in 2018 deelnemende jachthavens:
• Etaples-sur-Mer (Frankrijk)
• Boulogne-sur-Mer (Frankrijk)
• Calais (Frankrijk)
• Gravelines (Frankrijk)

Aanmeldingsdocument (nodig om korting
te bekomen in de aangesloten havens) is
af te halen in het havenkantoor.

NORTHRSEA
SAILING

TOLLESBURY MARINA
www.tollesburymarina.com
hm@tollesburymarina.com
+44 1621 869202

ANDIJK

OUTE

JACHTHAVEN ANDIJK
www.jachthavenandijk.nl
info@jachthavenandijk.nl
0031-228-593075

DOVER MARINA
+44 1304 240400
marina@doverport.co.uk
www.doverport.co.uk/marina

MARINA PORT ZELANDE
www.mpz.nl
haven@mpz.nl
+31 111671920

DUNKERQUE MARINA
www.dunkerque-marina.com
+33 328 63 23 00

PORT ZELANDE

TOLLESBURY

ZEEBRUGE
BLANKENBERGE
OSTENDE

GRAVELINES
www.portvaubangravelines.com

+33 328 65 45 24
contact@portvaubangravelines.com

CALAIS
www.calais-marina.fr
+33 321 34 55 23
calais-marina@littoralhautsdefrance.cci.fr

NIEUWPOORT

DOVER

DUNKERQUE
GRAVELINES
CALAIS
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ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB
BLANKENBERGE VZW
www.scarphout.be
info@scarphout.be
+32 476 971 692
OSTENDE
www.mercatormarina.be
info@mercatormarina.be
+32 (0) 59 70 57 62

BOULOGNE-SUR-MER

ETAPLES-SUR-MER

BOULOGNE-SUR-MER
www.boulogne-marina.fr
+33 391 18 15 10
boulogne-marina@littoralhautsdefrance.cci.fr

ROYAL BELGIAN
SAILING CLUB ZEEBRUGE
www.rbsc.be
havenmeester@rbsc.be
+32 50 54 49 03

ETAPLES-SUR-MER
www.plaisance-etaples.fr
+33 321 65 65 21
portdeplaisance@etaples-sur-mer.net

Koninklijke Yacht Club NIEUWPOORT
www.kycn.be
info@kycn.be
+32(0)58 234413
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●● Poralu wordt gevraagd offerte te maken voor de eventuele nieuwe catways
(geleverd Blankenberge of geleverd en geplaatst). Tevens wordt onderzocht
of renovatie van de bestaande catways (drijfbakken, beplanking…) technisch haalbaar en financieel voordelig is.
6.

Stand van zaken penningmeester
●● Op financieel gebied: alles loopt zoals voorzien.
●● Facturen lid/liggeld 2018 worden volgende week gemaakt.
●● Tarieven werden overlopen en ongewijzigd behouden (uitgezonderd sleep
boot met of zonder schipper: 50€/100€).
●● Contract Multisafepay is getekend.

7.

Evenementen, nieuwsjaar receptie 20 januari 2018
●● Prijsofferte uitbater clubhuis werd ontvangen. Nadine bespreekt met uitbater.
●● Evenement met VDAB op 14/4.

8.

Varia
●● Gezien de nieuwe wetgeving op vrijwilligerswerk, onderzoeken of dit voordeliger kan zijn dan het gebruik van jobstudenten. Op te nemen met sociaal
secretariaat.
●● Vervanging secretaris: met Jos Melis zal besproken worden wat taak concreet inhoudt.
●● Fietsenrek: achtergelaten fietsen zullen verwijderd worden.
●● Hard copy digitaal tijdschrjft RSYB voor in clubhuis: Alain probeert print aan
te maken.

Verslag vergadering Raad van Bestuur van 12 januari 2018
Aanwezig
Jan Soete, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Robert De Witte, Bernard De
Vos, Guy Van Den Kerckhove, Jos Melis, Izaak Verkeste, Nadine Sterck.
Verontschuldigd
Bernard Debouvries.
Uitgenodigd
Antony Everaert.

.

1.

Verslag RvB vergadering van 8 december 2017
●● Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd.
●● “ToDo” lijst wordt overlopen en geactualiseerd.

2.

Nieuwe aanvragen ligplaats
●● Drie nieuwe aanvragen worden goedgekeurd (Vlonck Eva, Smets Mark/Insomnia en De Temmerman Johan/Lolita).

3.

Clubhuis stand van zaken
●● De schilderwerken zijde zeilschool zijn uitgevoerd.
●● Vloer koelcel werd hersteld.
●● Dak lekt bij zware regenval. Te bekijken door verantwoordelijke Infrastructuur.

Aanwezig
Jan Soete, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Robert De Witte, Guy Van
Den Kerckhove, Jos Melis, Izaak Verkeste.

4.

Beheer van de haven
●● De lijst uitgevoerde werken havenmeester wordt overlopen.

Verontschuldigd
Bernard Debouvries, Bernard De Vos, Nadine Sterck.

5.

Herinrichting oude haven
●● Vrijboord hoogte: 55 cm ipv. 70 cm.
●● Catways: max. 10 m, geen 12m.
●● Voorlopig geen catways voorzien voor steiger 19.
●● Steiger 22: behoud bestaande catways.
●● Steiger 21: 5 catways van 8m., 5 catways van 10m.
●● Steiger 20: 10 catways van 10m.

Uitgenodigd
Antony Everaert.
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Verslag vergadering Raad van Bestuur van 10 februari 2018

1.

Verslag RvB vergadering van 12 januari 2018
●● Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd.
●● To-do lijst wordt overlopen en geactualiseerd.

2.

Nieuwe aanvragen ligplaats
●● Vijf nieuwe aanvragen worden goedgekeurd (Van Wijmelbeke/Leon, Stijn
Rossie/L’il D’elle, Onkelinx Ronald/La Ronde, Darchambeau Michel/Uveno,
Laurent Dhaese/Bavaria 37).

3.

Clubhuis stand van zaken
●● Geen nieuwe werken voorzien.
●● Lek dak: op te volgen.

4.

Beheer van de haven
●● De lijst uitgevoerde werken havenmeester wordt overlopen.

5.

Herinrichting oude haven
●● Er wordt beslist om oude steigers (19-20-21) niet te herbruiken (geen prijsvraag renovatie oude catways).

6.

Stand van zaken penningmeester
●● Op financieel gebied: alles loopt zoals voorzien.
●● Facturen lid/liggeld 2018 zijn gemaakt.
●● Boekhoudkantoor Dfisc zal tegen 28/02 resultaatrekening 2017 bezorgen.
Daarna kan begroting 2018 opgesteld worden.

7.

Evenementen 2018
●● Toertocht Woolverstone: Nadine wordt gevraagd volgende vergadering toelichting te geven.
●● Schippersvergadering/Voorstelling nieuwe leden. Getracht wordt het evenement nieuw leven in te blazen met nieuwe formule (programma nog op te
stellen door Alain). Datum wordt 26/5 i.p.v. 28/4, inclusief BBQ die voorzien
was voor juni.
●● Evenement met sup’s (Stand Up Paddle) eind augustus, op datum van doop
nieuwe leden. Bvb. van 12.00 tot 17.00 uur.
●● Evenement met VDAB op 14/4. Uitnodiging dient verstuurd voor einde maart.
●● Algemene vergadering 24/3: gezien afwezigheid van Nadine wordt Jos gevraagd afspraken te maken met Jan Dejonghe.
●● Algemene vergadering: uitnodiging dient verstuurd voor einde maand (via
brief of email. De financiële gegevens zullen ter beschikking van de leden
zijn in het secretariaat vanaf 17/3.
●● Vaststelling: de traditioneel georganiseerde evenementen kennen steeds
minder bijval. Nadine wordt gevraagd nieuwe voorstellen uit te werken.

8.
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Varia
●● Wetgeving op vrijwilligerswerk is uitgesteld. (Denkpiste vrijwilligers i.p.v. jobstudenten).

Vergaderingen Raad van Bestuur

●● Vervanging secretaris: de kandidatuur van Jos Melis wordt unaniem goedgekeurd.
●● Nieuw digitaal clubblad wordt positief onthaald.
●● Info map bezoekers te herdrukken. Alain maakt ontwerp en doet voorstel
inzake inhoud (algemene info voor bezoekers).
●● Alain stelt voor huisstijl te stroomlijnen en zal voorstel uitwerken.
●● Nieuwe displays electriciteitskasten Arabel zijn perfect leesbaar, ook in zonlicht
●● Privacy wetgeving: project GPDR. Het door Antony uitgewerkte voorstel
wordt goedgekeurd.
●● Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden voor permanentie havenkantoor tijdens weekends mei/juni. Antony neemt initiatief voor opstellen
kalender.
●● Voorzitter geeft toelichting over vergadering met MDK inzake structurele oplossing voor verzanding geul door middel van westelijke strekdam.
●● Schade gebouw. De door de verzekeringsmaatschappij gelaste expert stelt
geen progressieve schade vast (ondanks het gegeven dat wij er van overtuigd zijn dat de schade wel degelijk toeneemt). Er zal schriftelijk aan de
verzekeraar worden meegedeeld dat wij hier niet mee akkoord kunnen gaan,
met opsomming van de zichtbaar toegenomen schade. Hierin zal tevens
vermeld worden dat wij afwachten hoe de schade zich verder zet nadat de
door MDK beloofde verstevigingswerken aan de taluds zijn uitgevoerd.
●● De voorzitter deelt mee dat er op 1/3 een gesprek plaats heeft met MDK
(Caroline Lootens en kapitein Dhavé)

Verslag vergadering Raad van Bestuur van 16 maart 2018
Aanwezig
Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Robert De Witte, Guy Van Den Kerckhove, Izaak Verkeste, Benard Debouvries, Nadine Sterck, Bernard Devos.
Verontschuldigd
Jos Melis en Jan Soete.
Uitgenodigd maar verontschuldigd
Antony Everaert.
1.

Verslag RvB vergadering van 10 februari 2018
●● Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd mits meer inlichtingen over
“schade gebouw” in de varia.
●● To-do lijst wordt overlopen en geactualiseerd.

2.

Nieuwe aanvragen ligplaats
●● Een nieuwe aanvraag wordt goedgekeurd voor Guy Peeters.

3.

Clubhuis stand van zaken
●● Het is nodig de uitbater aan te zetten tot meer activiteiten en initiatieven van
zijnentwege.

4.

Beheer van de haven
●● De lijst uitgevoerde werken havenmeester wordt overlopen.
●● RvB verwacht meer uitleg betreffende de bespreking met MDK van 1 maart.
Punt voor de volgende RvB (voorzitter).

5.

Stand van zaken penningmeester
●● Voorstelling van de resultaten 2017 en begroting 2018. RvB geeft zijn toestemming om deze voor te leggen aan AV.

6.

Evenementen 2018
●● Toertocht Woolverstone. Nadine en Alain zullen voor de volgende vergadering meer toelichting geven.
●● Herhaling van vorige vergadering, Schippersvergadering/Voorstelling nieuwe leden. Er wordt getracht dit evenement nieuw leven in te blazen met een
nieuwe formule (programma nog op te stellen door Alain). Datum wordt 26/5
i.p.v. 28/4, inclusief BBQ die voorzien was voor juni.
●● Vaststelling: de traditioneel georganiseerde evenementen kennen steeds
minder bijval. Nadine wordt gevraagd nieuwe voorstellen uit te werken.
●● Najaar toertocht van 22 en 23 september naar Breskens.

7.

Voorbereiding AV van 24 maart
●● Alles is voorbereid.

8.

Varia
●● BD meld dat de WIFI terug operationeel is en dit zonder onkosten zoals
volgens ons onderhoudscontract.
●● Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden voor permanentie havenkantoor tijdens weekends april/mei/juni/september Antony heeft kalender
opgesteld.
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Nieuwjaarsreceptie
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Nieuwjaarsreceptie
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Nieuwjaarsreceptie

UW
VEILIGE
HAVEN

O

p 26 mei organiseren we voor het
eerst de RSYB Event Dag. Wegens de tanende belangstelling
van de formule “Voorstelling nieuwe leden anex schippersvergadering” hebben
Antony en ik de handen uit de mouwen
gestoken en een nieuwe formule uitgedokterd.
Het is de bedoeling zowel de nieuwe leden als de aciens bij dit evenement te
betrekken.
In plaats van het formele gedoe van weleer, hebben we geopteerd om er een informele, ludieke, aangename en leerrijke
dag van te maken. Het “Inslingeren”, is
een nieuwe activiteit waarbij de nieuwe
leden de andere leden bij hen aan boord
uitnodigen en een klein tochtje maken.
Kwestie van nuttige tips op te doen en
ervaringen uit te wisslen. Hoe zal de dag
er uitzien:
09u00 » nieuwe leden meren hun boot af
aan aan steiger 18.

10u00 » drie workshops die doorgaan in
en rond het clubhuis.
Staan op het programma: een workshop
VHF, GMDSS en life saving equipment.
Verder een workshop schiemanswerk,
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Event dag RSYB

de belangrijkste knopen en het splitsen
van een oog worden aangeleerd. Derde
workshop omvat de elementaire zeiltrim, en een uiteenzetting over het
aanmeren.

WATERPROOF

12u30 » broodjeslunch in het clubhuis.
Tijdens deze lunch stellen we de nieuwe
leden nog eens voor. Deze lunch wordt
aangeboden door RSYB.
14u00 » Inslingeren.
17u30 » aperitief, aangeboden aan alle
deelnemers van de Event Dag.
19u00 » BBQ, prijs € 18,00 per persoon.
21u00 » pptreden van de Live Sailing
Band, een groep die is samengesteld uit
watersporters, bij wie ook de muziek in
het bloed zit. Inkom voor dit optreden is
gratis, en iedereen is welkom. Een aanrader!
Inschrijven via de nieuwsbrief of dmv. het
formulier dat beschikbaar is in het havenkantoor.
Alain en Antony

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

mb

Bouche
Kantoor

verzekeringen / beleggingen

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

Activiteitenkalender RSYB 2018
20/01/18
24/03/18
24/03/18
14/04/18
26/05/18
26/05/18
10-13/05/18
02/06/18
03/06/18
15/07/18
18/08/18
25/08/18
25/08/18
08/09/18
09/09/18
29-30/09/21
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Activiteitenkalender

Nieuwjaarsreceptie
Algemene ledenvergadering
Souper RSYB
Team dag RSYB (veiligheid aan boord en op zee)
Event dag RSYB
BBQ
Folkloristische havenfeesten
CR Racing Series Blankenberge - Race #1
CR Racing Series Blankenberge - Race #2
Zeezegening
CR Racing Series Blankenberge - Race #3
Neptunusdoop nieuwe leden en nieuwe boten
Varken aan ’t spit
CR Racing Series Blankenberge - Race #4
CR Racing Series Blankenberge - Race #5
Toertocht Breskens met bezoek Hall Spars

19u30 - clubhuis RSYB
16u00 - clubhuis RSYB
19u30 - clubhuis RSYB
08u30 - VDAB Zeebrugge
Vanaf 09u00 - Oude haven
19u30 - clubhuis RSYB
Blankenberge-Nieuwpoort
Nieuwpoort-Blankenberge
10u00 - Oosterstaketsel
Blankenberge
15u00 - steiger 18 en 19
19u00 - clubhuis RSYB
Blankenberge
Blankenberge



®
by

Laagspanningsverdeelkasten
Waterdistributie
Remote switching : 

Remote metering : 



Marina Management: 


Verlichting / Signalisatie

H

et ONZK gaat weer van start. Het telkens op de site van de inrichtende
is een serie wedstrijden voor zo- clubs te bekijken.
wel IRC als CR gemeten jachten. De uitslagen van vorige jaar kunt u hier
Het ONZK is verdeeld over vijf manches, raadplegen.
telkens met start in een andere haven.
Vergeet vooral ook de wedstrijden die
In 2017 was onze club vertegenwoordigd ingericht worden door Blank Sailing niet.
door Dimitri Van Vyve met Juggernaut. Deze maken geen deel uit van het ONZK
Hij eindigde vijfde overall in IRC3.
circuit.
En er was het tragisch ongeval met de
Capella tijdens de Light Vessel Race.
Over het ongeval met de Capella is een
U kunt via deze link de kalender zeezei- officieel rapport verschenen, te downloalen voor 2018 bekijken. NOR en SI zijn den via deze link.

Betaalsystemen met munt of kaart
Toegangssystemen
ON-OFF-mobi = individueel zelf
schakelen

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

T

ussen zee en polder, op de smalste
zandstrook langs de Vlaamse kust,
kwam Blankenberge tot stand.
Reeds vroeg werd deze plaats een stad
die blijkbaar groeide uit het “Domein
van de Heren van Uitkerke”.
Over het ontstaan van de “Stede ende
Port” van Blankenberge mogen wij
voorop stellen dat zij gesticht werd tussen 1265 en 1270 door Margaretha van
Constantinopel, maar de oude stadskeure bleef niet bewaard.
Eerst in het jaar 1330 vernemen wij, bij
de verzoening van de stad met de Graaf
Lodewijk van Nevers, tegen wie zij in
opstand gekomen was, dat haar oude
privileges haar ontnomen werden en dat
zij voortaan dezelfde keure zou genieten
als Damme.
Tussen die twee data (1270 – 1330) had
de Blankenbergse visserij een piek gekend, maar werd zwaar getroffen door
de conflictsituatie tussen Vlaanderen,
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Frankrijk en Engeland.
Vooral 1297 werd bijna een fataal jaar.
In 1334 leed ook Blankenberge onder de
grote overstroming, die vooral de oostkust teisterde.
Zo verdween de oorspronkelijke kerk
van het vissersstadje in de golven.
Dat kerkje was toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en stond onder aanroeping
van Onze-Lieve-Vrouw van Scarphout.
Deze benaming heeft aanleiding gegeven tot de legende, waarbij het oorspronkelijk vissersdorp Scarphout zou
verdwenen zijn in de zee. In feite heeft
enkel de kerkelijke parochie Scarphout
bestaan, terwijl de stad zelf altijd de
naam Blankenberge droeg.
Hoe dan ook, bij de oprichting van de
nieuwe kerk, kreeg zij ook een nieuwe
patroon, namelijk St. Antonius.
Dat Blankenberge niet aan groothandel
deed over zee is evident. Immers, de
toen opkomende grotere schepen met

roer, namelijk de “koggen”, hadden een
grotere diepgang en Blankenberge had
niet eens een haven.
Dus werd Blankenberge enkel aangedaan door platboomde schepen, de eigenlijke “schuiten”.
Deze kwamen op het strand aanleggen
bij hoogwater, dicht tegen de duinen aan,
waarin zij bij storm hun ankers wierpen.
Wanneer bij nacht uitgevaren werd kon
men zich richten op een “vierbaken”.
Deze primitieve vuurtoren, “viermast”
genoemd, werd reeds in 1394 opgericht.
De kosten en het onderhoud vielen ten
laste van de vissers.
De Spaanse periode werd voor Blankenberge een moeilijke tijd. Was de stad
min of meer beschermd tegen de invallen van de watergeuzen, dan was de visvangst in volle zee een onmogelijkheid
geworden gezien het gevaar der kaperij.
Zo slonk ook heel vlug het aantal schuiten van Blankenberge uitvarend: wel-

licht was meer dan één visser uitgevaren
met gave en goed naar veiliger oorden.
Rustiger was de 17de eeuw die aanving
met een bloeiperiode onder de Aartshertogen Albrecht en Isabella: het aantal schepen steeg gestadig en men telde
niet minder dan 79 vissersboten in 1779.
Nu ontbrak nog enkel een echte haven.
Meer dan een eeuw werden onderhandelingen gevoerd met het centrale gezag.
In de 18de eeuw werden verschillende
voorstudies ontworpen die echter alle in
dat stadium bleven. Eerst in 1863 werd
het werk ernstig aangepakt. In dat jaar
en de volgende drie werden haven en
spuikom gegraven.
In 1871 is de 18 meter hoge vuurtoren
klaar en in 1905 werd de oostkaaimuur
met windscherm gebouwd.
Het aantal vissersboten bedroeg toen 80
stuks: Oostende: 22 en Nieuwpoort: 27.
Vanaf 1930 verhuisden de vissersboten
naar Zeebrugge wegens de toenemende

verzanding te Blankenberge.
In 1940 hadden 35 boten Blankenberge
als thuishaven. In 1945, met vernielde
vuurtoren en haveninstellingen, zag men
nog 10 boten voor anker liggen.

Na de oorlog, onder impuls van Conducteur Soete, werd spoedig het nodige
gedaan om de haven vrij te maken. In
1950 sprak men echter om de haven te
dempen.
In 1955 werd onder initiatief van het
Stadsbestuur en in het bijzonder door
Burgemeester Devriendt, de eerste drij-
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vende aanlegsteiger te water gelaten.
De eerste jachten bezochten onze haven.
Het groeiende succes noopte tot uitbreiding van de aanlegmogelijkheden.
In 1965 beschikte de haven over 173 m
vlottende
aanlegsteigers. Ondertussen werd de vuurtoren
herbouwd
(1950), de haven
uitgerust met een
kielbank
(1958),
een
sleephelling
(slipway) met windas (1960) en beperkte
sanitaire
instellingen (1966).
Het westerstaketsel werd heropgebouwd in beton.
Aan de noordzijde
van de haven werd
een dok gegraven en voorzien van drie
pontons van 20 m. Deze werken kwamen klaar in 1972.
Deze nieuwe aanlegsteigers werden toegewezen aan de sportvissers (VONA).
De aanlegsteigers toegewezen aan
S.Y.C.B. werden uitgebreid tot 300 meter, terwijl aan de noordzijde van de ha-

ven V.N.Z. 120 meter kreeg.
S.Y.C.B. beschikt sinds 1978 over een
vernieuwd, doch voorlopig clubhuisje

met sanitaire instellingen. Verder beschikt de club over een kraan aan de
noordkant van de haven die 2½ ton kon
heffen en in de havengeul
werd een tweede slipway gebouwd met elektrische windas.
Jaarlijks
worden
door
S.Y.C.B. nationale en internationale zeilwedstrijden ingericht voor eenheidsklassen,
handicap I.O.R. en C.R.C.
klassen en regelmatigheidswedstrijden.
De
havenmeesters
van
S.Y.C.B. zijn permanent ter
beschikking van de jachtlui.
Voor de uitbreiding van de
haven dacht S.Y.C.B. reeds in 1958 aan
de spuikom. Een eerste plan bestond er
in om de spuikom in twee te verdelen.
De noordzijde zou jachthaven worden
en plaats bieden aan 400 boten.
De zuidkant zou gedempt en verkaveld
worden tot bouwgrond met een onder-

grondse parking voor 800 auto’s. Gelukkig is een betere oplossing uit de bus
gekomen.
Na het opmaken van allerlei
plannen werd op 04 december 1978 door de Heer Gillis,
kabinetschef van het Ministerie van Openbare Werken,
in aanwezigheid van Burgemeester Content W., de
eerste spadensteek gegeven
voor de definitieve doorbraak
tot de spuikom.
Daar waar oorspronkelijk
het clubhuis(je) van S.Y.C.B.
zich situeerde op de landtong
tussen de oude haven en de
toenmalige spuikom (nu de
nieuwe haven) in de vorm van een klein
houten barakje, een afdankertje van het
stadsbestuur dat initieel geplaatst was

op de zeedijk aan de ingang van de pier,
werd op de hoek van de Franchommelaan en de Van Hecke-helling het gelijkvloers van het gebouw aangekocht en
als clubhuis ingericht.
Gezien de ligging hiervan niet optimaal
was voor het intense clubleven werd een

oude droom van weleer opnieuw zeer
levendig: “Het bouwen van een definitief clubhuis op de landtong met een

permanent zicht op de bootjes en het gehele havengebeuren”.
Door de onverdroten inzet en onder
impuls van Voorzitter Johan Thys
gesteund door de
voltallige Raad van
Beheer, werd na
langdurig
onderhandelen met de
verschillende diensten die bevoegd
waren voor de toelating tot realisatie
van het project, de
vereiste bouwvergunning verkregen.
De droom werd
werkelijkheid.
Op 10 mei 1996 werd, helaas in afwezigheid van de ondertussen overleden
stimulator, wijlen de Heer Thys Johan,
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officieel het nieuwe clubhuis van Scarphout Yacht Blankenberge voor geopend
verklaard.
Intussen is ons clubhuis
uitgegroeid
tot de “place to be”
van menig zeiler en
motorbootvaarder.
Ook bekende internationale
zeilwedstrijden hebben
terug Blankenberge
als startplaats uitgekozen.
Het jaar 2000 was
een mijlpaal in de
geschiedenis van
S.Y.C.B.
Dan vierde S.Y.C.B.
niet alleen zijn 45 –
jarig bestaan, maar ook de vernieuwing
van de “barcadère” met de herindeling

nog fors geïnvesteerd.
Na veelvuldig overleg werd in
2012 de nieuwe haven heringericht en van nieuwe steigers
en vingerpieren voorzien en in
2014 werd het nieuwe havenkantoor en sanitair, palend aan
het clubgebouw in gebruik genomen.

westkant van de nieuwe haven
vernieuwd.

van de oude haven met nieuwe steigers.
In 2002 wordt gestart met de uitbreiding van de nieuwe jachthaven en nadien wordt ook de infrastructuur aan de

In 2005 werd Jan Soete tot
voorzitter aangesteld en konden
wij terugblikken op ons 50 jarig
bestaan. Hoewel wij uiteindelijk
over een moderne jachthaven
konden beschikken werd later

WATER-TAXI

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

BOOTTRIPS OP DE NOORDZEE
ZEETRIPS VANAF

€20

*

all in

PER PERSOON
(*MIN 4 PERS)

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

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

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

www.water-taxi.be
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Aanwezig (35)
Adam Dirk, Blontrock Henri Roland, Bracke André, Busschots Willy, De Belser Jean,
De Belser Karolien, Declercq Jean-Jacques, De leener Daniel, De Maesschalck
François, Deckers Jesse, Delhaye Eddy, Dessaux Jean-Marie, Dockx Marc, Eerlings
Hubert, Geldhof Frank, Huygen Eric, Koninckx Paul, Lambrecht Peter, Leermakers
Peter, Loos Jules, Manderick Edwin, Meesschaert Marc, Melis Patrick, Nuyten Eddy,
Passchier Gino, Petterson Pierre, Thyssen Leo, Van Den Bremt Steven, Van Nuffelen
Robert, Vandamme Antoon, Vandenbossche Gino, Vanhoof Andre, Verstraete Arnold,
Wijten Benoni, Wittevrongel Raf.
Aanwezige bestuursleden (8)
Debouvries Bernard, De Meulenaere Alain, De Vos Bernard, Melis Jozef, Soete Jan,
Van Den Kerkhove Guy, Vandersmissen Willy, Verkeste Izaak.
Verontschuldigde bestuursleden (2)
De Witte Robert, Sterck Nadine.
Verontschuldigd (15)
Audenaert Emmanuel, Buysse Gino, Crop Isidore, De Maeyer Wim, Devocht Ronald,
Dhondt Dirk, Hertecant Dirk, Kloeppel Peter, Mangelschots Mireille (volmacht aan
Gino Vandenbossche), Segers Gilbert (volmacht aan Raf Wittevrongel), Sterck Etienne, Van De Velde Albert, Vermeersch Patrick, Verstraete Matthias, Vlonk Lodewijk.
1.
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Openingstoespraak door de voorzitter en woordje van secretaris
Beste leden en vrienden,
Van harte welkom op onze jaarlijkse algemene vergadering. Er zijn dit jaar geen
bestuursverkiezingen, dat is voor de AV van 2019, maar mensen van goede wil
en met veel vrije tijd zijn nog steeds welkom om onze ploeg te komen versterken.
Goed nieuws is dat vanaf april de keuken weer opengaan dus reken ik er op dat-
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jullie ons clubhuis heel regelmatig met een bezoekje zullen vereren. Een goed
draaiend clubhuis is immers belangrijk voor een goed clubleven. Deelnemen aan
clubactiviteiten moet eveneens hoog op eenieders agenda staan.
Ander goed nieuws is dat wij nu aangesloten zijn bij North Sea Sailing Route
waardoor in sommige jachthavens beperkte korting op het bezoekerstarief kunnen bekomen. Sommigen die regelmatig naar onze web site kijken hebben dit
reeds kunnen vaststellen.
Heet van de naald is dat het project om de snelle verzanding van de havengeul
tegen te gaan stilaan vaste vorm krijgt. Men opteert hierbij voor de aanleg van
een westelijke strekdam met wandelweg en het verwijderen van het bestaande westerstaketsel. Mits de nodige vergunningen en als alles volgens schema
verloopt zou in 2019 of 2020 de aanbesteding kunnen plaatsgrijpen waarbij de
realisatie in totaal 2 tot 3 jaar zou duren.
Ander zeer belangrijk nieuws en ook heet van de naald is dat in tegenstelling tot
eerdere informatie, de steigers in de oude haven volgend jaar nog niet vervangen
worden. Eerst zal de rechte kaaimuur langs de paravang en de kaaimuur onder
de parking van de Franchommelaan, waar de steigers van VNZ liggen vernieuwd
worden. Dat betekent dat in september 2019 of 2020 de oude haven volledig zal
moeten leeggemaakt worden. Wij vragen dat alle schippers hiermee rekening
willen houden om hun boot die winter elders af te meren of op het droge te zetten.
Er zal immers onvoldoende plaats in de nieuwe haven zijn om deze allemaal op
te vangen en we moeten ook rekening houden dat er nog gebaggerd zal moeten
worden. Tijdens de duur van de werken zal de oude haven volledig afgedamd
worden om een constant waterpeil te hebben en de werking van groot drijvend
materiaal te vergemakkelijken.
Ik hoop ook dat dan het nodige zal gedaan worden om de nieuwe glooiing op
een efficiënte manier te stabiliseren zodat ons clubhuis en havenkantoor geen
verdere schade wegens die verzakkingen oploopt.
En als al die werken in de haven en de geul voorbij zijn zal men ook nog de parking of beter het havenplein vernieuwen.
De baggerwerken tussen steiger 14 en 15 in de nieuwe haven zijn gedaan en wij
hebben gisteren met de werkgroep flink gewerkt zodat alle catways weer op hun
plaats liggen waarvoor dank. Water en elektriciteit zijn opnieuw voorzien zodat
alle schepen weer naar hun vast plek kunnen. Wil dat aub zo snel mogelijk doen
want wij moeten de oude haven binnen de 2 weken nog volledig leegmaken voor
de baggerwerken zodat er geen vertragingen optreden en wij geen boten moeten
verslepen. Wat wij ook regelmatig vaststellen is dat schepen slecht afgemeerd
zijn, over versleten touwen en fenders beschikken, waardoor risico op schade.
Nieuw of recent ingevoerd is dat bezoekers en leden zich nu ook kunnen melden
via de portaalsite van RSYB, eens verbonden met het Scarphout netwerk. Schippers kunnen op die manier ook de periode van afwezigheid van hun boot aan het
havenkantoor meedelen. Enige code om tot deze site toegang te verkrijgen is
niet nodig, enkel gewoon verbinding maken met Scarphout netwerk is voldoende.

De rekeningtoezichters hebben geen opmerkingen over de rekeningen en geven een positief oordeel zonder voorbehoud.

Vooraleer het woord aan onze penningmeester wenst onze secretaris Bernard
een woordje te zeggen.
Ik bedank onze voorzitter Jan om mij het woord te verlenen, maar wees gerust
het zal kort zijn.
Met enkele woorden wil ik jullie allen bedanken, leden van de RvB, alsook alle
leden van de club, voor jullie warme ontvangst tegenover mijn echtgenote Josette en mijzelf en jullie bedanken om ons, gedurende meer dan 15 jaar toe te laten
onze hobby, het zeilen, te beoefenen en dit in de beste omstandigheden.
Dit liet ons ook toe veel nieuwe vrienden te maken en hopen deze vriendschap te
mogen voortzette in de toekomst.
Wij verlaten dan ook de club niet definitief, maar blijven lid zonder ligplaats.
De reden, van wat ik zou noemen mijn ‘verhuis’, is zoals de meerderheid reeds
weet, dat wij beslisten een ‘motorjacht’ aan te schaffen, om de rivieren en kanalen
te ontdekken.
Wij zijn dan ook op zoek gegaan naar een club die de mogelijkheid had ons een
ligplaats toe kennen en zo onze toekomstige plannen te vergemakkelijken.
De club Flandria te Brugge heeft ons een ligplaats toegewezen en het is vandaar
uit dat we de kanalen gemakkelijker kunnen ontdekken.
Graag nog een klein woordje aan de bestuursleden, zonder onze havenmeester
Antony niet te vergeten, om hen te bedanken voor hun geduld en medewerking
die me heeft toegelaten mijn functie uit te voeren in de beste omstandigheden.
Het is onze vriend Jos Melis die door de RvB werd aangesteld om mij op te volgen. Ik wens hem veel plezier toe in zijn nieuwe job. Aan allen wens ik een goede
vaart en nog veel zeilgenot.
2.

Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 18/03/2017 en van de bijzondere Algemene Vergadering van 22/04/2017
Beide verslagen worden goedgekeurd door de aanwezige effectieve leden.

3.

Verslag penningmeester jaarrekening 2017
De jaarrekening werd overhandigd aan de aanwezigen. De penningmeester
heeft lezing van de resultaten van het jaar 2017. De nadruk wordt gelegd op
de inspanningen geleverd om de onkosten te verlagen (besparing op de onderhoudskost en op jobstudenten). Terwijl onze inkomsten minder waren dan 2016
(opbrengst bootkar, liggeld en bezoekers), boeken wij maar een boekhoudkundig verlies van 11485 €, wat een stuk lager is dan in 2016. Antwoord wordt gegeven op verschillende vragen, aanbevelingen en pertinente opmerkingen van
de aanwezigen, betreffende het afschaffen van de gedeeltelijke terugbetaling
van het liggeld, wegens afwezigheid gedurende de zomerperiode, alsook over
het bedrag op onze spaarrekening.

5.

Goedkeuring van de jaarrekening 2017
Rekening wordt unaniem goedgekeurd.

6.

Bespreking begrotingsvoorstel 2018 en goedkeuring begroting 2018
Begroting werd schriftelijk overhandigd aan de aanwezigen en voorgelezen
door de penningmeester. Wordt unaniem goedgekeurd.

7.

Kwijting aan de bestuurders en de rekeningtoezichters boekjaar 2017
Geen opmerkingen. Kwijting wordt unaniem verleend.

8.

Aanstellen rekeningtoezichter(s) voor boekjaar 2018
Willy Busschots wordt aangesteld als rekeningtoezichter.

9.

Aanvaarding nieuwe effectieve leden vanaf 01/04/2018
Een lijst met 17 nieuwe leden wordt gelezen. Geen opmerkingen, allen worden
aanvaard als effectieve leden. Geen uitsluiting van bestaande leden.

10.

Vraagstelling
Er werden geen vragen op voorhand ontvangen, toch worden door de aanwezigen bijkomende vragen gesteld en opmerkingen geformuleerd betreffende
onze nieuw digitaal tijdschrift, toekomst oude haven en alternatief voor botenkar.

De vergadering werd gesloten om 17:00 uur

Alain De Meulenaere
Grote-Edestraat 12/0001
8370 Blankenberge
+32 (0)498 45 84 02
BTW: BE0693 691 441

4.
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Verslag van de rekeningtoezichters (Adam Dirk en Nuyten Eddy)
Algemene ledenvergadering

Onderhoud en herstelling van zeiljachten
(Zowel binnen- als buitenzijde)
Onderhoud en herstelling van zwaardboten,
catamarans, rib’s
Custom build carbon en GRP stukken
Polyester- en epoxywerken, herstellen gelcoat
Consulting
Vraag een gratis offerte!
info@admaintenance.be
www.admaintenance.be

Foto’s: Alain De Meulenaere
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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: 0473/81 55 50
Facebook:
yachtchartering en opleidingen Cosmo
Thuishaven: Zeebrugge

Etappe 7
Auckland - Itajaí

Video overzicht etappe 7

Video Vestas
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Akzo Nobel • credits: James Blake/Volvo Ocean Race

Download deze foto als
bureaublad achtergrond
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Mapfre • credits: Ugo Fonolla/Volvo Ocean Race

Download deze foto als
bureaublad achtergrond
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Vestas • credits: Jeremie Lecaudey/Volvo Ocean Race
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Team dag RSYB

Foto’s en tekst: Alain De Meulenaere

O

p 14 april waren we te gast in het
Nautisch Centrum te Zeebrugge.
De reden van ons bezoek: een
volledige dag opleiding over veiligheid
aan boord en in de haven. Een evenement die ingericht was door de RSYB, en
meer bepaald door Antony en mezelf.
We waren met 23 clubleden aanwezigen
werden ontvangen door Peter en Robbie,
onze lesgevers.
De groep werd in tweeën opgedeeld,
kwestie van in de simulator te passen.
Met Peter bezochten we de diverse simulators en kregen we onderricht over
Epirb, PLB, MOB, Sar. Om te weten hoe
het is om als stuurman van een geladen
hopper baggervaartuig uitwijkmanoeuvres voor de pleziervaart uit te voeren,
mochten we in de simulator dergelijk
vaartuig de haven van Zeebrugge aanlopen en binnenvaren. Dit was echt een
unieke ervaring. Ook de elektronische
zeekaarten en bediening van de radar

kwam uitgebreid aan bod.
Na de broodjeslunch was het de beurt
aan Robbie om ons wegwijs te maken in
de wondere wereld van de reddingsmiddelen. Zwemvesten en reddingsvesten,
handstakellicht, rookpotten, drenkelingen aan boord hijsen. Door middel van
demonstraties en met Antony als proefpersoon zijn we nu een stuk wijzer geworden over deze materie.
Als afsluiter van deze zeer interessante
dag mochten we ons botvieren op een
aantal reanimatiepoppen die in het leslokaal verspreid waren. Robbie moest na
een tiental minuten ingrijpen en op een
zeer deskundige, maar toch ludieke manier, de cursisten bijsturen. Alles kwam
passeerde de revue, AED, hartmassage,
al dan niet kunstmatige ademhaling toepassen. Rond 17u30 sloten we de dag
af en keerden een stuk wijzer naar Blankenberge terug. De afwezigen hadden
ongelijk!

Brochure en een zelfklever van het
MRCC zijn te bekomen in het havenkantoor. Zeekaartenset NAT107 Belgische
Kust, Bray-Dunes tot Zwin eveneens hier

te bekomen aan € 30,25. Info over deze
kaart via deze link.
Fotoalbum bekijken.

Bekijk de video over deze dag
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