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De voorzitter is op reis met zijn jacht, 
dus is het nu aan mij om een voor-

woord te schrijven. Niettegenstaande 
verschillende oproepen aan de leden om 
eens een artikeltje te schrijven voor ons 
magazine, heb ik voor deze editie geen 
letter tekst ontvangen. Ik schrijf zelf wel 
wat artikels, maar toch ontbreekt de in-
breng van onze leden. Wat is er leuker 
om te lezen dan een rijkelijk geïllustreerd 
reisverhaal? Of een verslag over een be-
levenis aan boord. 
Helaas moet ik voor deze editie zelf voor 
bladvulling zorgen. Naast mijn andere 
activiteiten voor de club, de organisatie 
en deelname aan zeilwedstrijden, en last 
but not least mijn beroepsactiviteiten, is 
dit een zware klus. 
Daarom nogmaals mijn vraag om teksten 
en foto’s aan te leveren.
Iedereen zal het al gemerkt hebben, de 
nieuwe polo’s en t-shirts zijn te koop in 

onze shop. Heel wat leden deden een 
bestelling via mail, maar een groot deel 
heeft afgewacht tot deze collector items 
effectief beschikbaar waren. Voor de ge-
interesseerden onder u, meer info op pa-
gina 58.
Volgende maand is er de Neptunusdoop 
van de nieuwe leden en nieuwe boten. 
Via een nieuwsbrief zal u door Nadine 
meer info worden verschaft. We hopen 
op een talrijke opkomst.
De nieuwe reglementering voor de ple-
ziervaart zit in de pijplijn. Op een verga-
dering, georganiseerd door de WWSV, 
bleek dat er een aantal zaken niet door 
de beugel konden. Een afvaardiging van 
vijf personen had een meeting met de 
bevoegde staatssecretaris, om de stand-
punten van de watersporters te verduide-
lijken. Enkele toelichtingen op pagina 56

Alain De Meulenaere

Voorwoord van de redactie4
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Activiteitenkalender RSYB 2018
20/01/18 Nieuwjaarsreceptie 19u30 - clubhuis RSYB
24/03/18 Algemene ledenvergadering 16u00 - clubhuis RSYB
24/03/18 Souper RSYB 19u30 - clubhuis RSYB
14/04/18 Team dag RSYB (veiligheid aan boord en op zee) 08u30 - VDAB Zeebrugge
26/05/18 Event dag RSYB Vanaf 09u00 - Oude haven
26/05/18 BBQ 19u30 - clubhuis RSYB
10-13/05/18 Folkloristische havenfeesten
02/06/18 CR Racing Series Blankenberge - Race #1 Blankenberge-Nieuwpoort
03/06/18 CR Racing Series Blankenberge - Race #2 Nieuwpoort-Blankenberge
15/07/18 Zeezegening 10u00 - Oosterstaketsel
18/08/18 CR Racing Series Blankenberge - Race #3 Blankenberge
25/08/18 Neptunusdoop nieuwe leden en nieuwe boten 15u00 - steiger 18 en 19
25/08/18 Varken aan ’t spit 19u00 - clubhuis RSYB
08/09/18 CR Racing Series Blankenberge - Race #4 Blankenberge
09/09/18 CR Racing Series Blankenberge - Race #5 Blankenberge
29-30/09/21 Toertocht naar Nieuwpoort

Activiteitenkalender6
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Na heel wat voorbereiding was het dan 
zover, op 26 mei kon onze eerste "RSYB 
Event dag" van start gaan. Een format 
met als doel de nieuwe leden te introdu-
ceren bij de gevestigde waarden. 
Eerste op met programma stonden de 
workshops schiemanswerk en veiligheid 
op zee. De groep aanwezigen werd in 
twee gedeeld, waarna ze hun kennis 
over schiemanswerk konden bijschaven 

bij Thierry en Marc van de plaatselij-
ke afdeling Sea-Scouts. In een tweede 
workshop kwamen de cursisten alles 
te weten betreffende Epirb, MOB, PLB, 
MRCC... Spreker bij deze workshop was 
Peter van Cosmo Chartering.
Deze leerrijke voormiddag werd op het 
terras van het clubhuis afgesloten met 
een broodjeslunch.
Na de obligate speech en het voorstellen 

van de nieuwe leden, kwam het tweede 
luik van de dag aan bod: de inslingertocht. 
De nieuwe leden leden nodigden de an-
dere leden uit om samen een tochtje te 
maken. Om 14u00 was iedereen buiten-
gaats en werden om 17u30 terug in het 
clubhuis verwacht voor een drink. Deze 
geslaagde dag werd afgesloten met een 
BBQ, en om het feest compleet te maken 
konden we nog genieten 
van een gesmaakt opte-
den van de "Live Sailing 
Band".
Deze "RSYB Event dag" 
is zeker voor herhaling 
vatbaar. 
Ik wens Antony nog be-
danken voor zijn hulp 
bij het organiseren van 
deze activiteit. Op vraag 
van velen zullen we nog 
een cursus schiemans-
werk organiseren. De 

datum hiervan volgt later.
Ook een cursus EHBO + AID, en een 
demonstratie met een reddingsvlot zitten 
nog in de pijplijn.
Ik hoop op een ware overrompeling bij 
deze activiteiten.

Alain De Meulenaere

Foto’s en tekst: Alain De Meulenaere

RSYB Event dag10
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RSYB Event dag • Live Sailing Band20
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Video: RSYB Event dag

RSYB Event dag24

https://vimeo.com/282222769


RSYB Event dag • Live Sailing Band26



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

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

Alain Hocks is uw betrouwbare vakman in elektriciteit!

• 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

Dumonstraat 36
8370 Blankenberge
Tel: 050/41.62.96

www.alainhocks.be

U kunt bij ons terecht voor:
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Foto’s: Alain de Meulenaere
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UW
VEILIGE
HAVEN

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

verzekeringen / beleggingen

BoucheKantoor

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

mb

WATERPROOF

42

http://bruggemarinecenter.com
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Tijdens het weekend van 2 en 3 juni 
2018 gingen de eerste twee regatta’s 

van de CR Sailing Series 2018 door.
De wedstrijd op zaterdag bracht ons 
naar de finish te Nieuwpoort, die van 
de zondag daarop voerde ons in om-
gekeerde richting naar de thuishaven in 
Blankenberge.
26 jachten namen de start richting 
Nieuwpoort, bij een matige ZW 3 tot 4. 
Het was niet al te warm op het water, 
maar hierin kwam, naarmate de dag 
vorderde, gelukkig verandering in. Zo-
dat we van een geslaagde zeildag kon-
den spreken. Aan boord van de Steppe 
(CR 1-2) deden we er 5 uur en 23 mi-
nuten over om de wedstrijdbaan te vol-
tooien te voltooien. De overige klassen 

moesten minder zeemijlen afleggen, en 
daar was de eerste, Denebola, binnen 
na 4 uur en tweeëntwintig minuten zei-
len. Karin Jonckheere, met de Oei, een 
Minibee van 6,5 meter, kwam als hek-
kensluiter binnen na bijna 7 uur te heb-
ben gezeild. De ontvangst bij het KYCN 
was hartelijk, en na de obligate drink 
konden de gegadigden genieten van 
een hapje in het restaurant deze jacht-
club. Een aanvaring tussen de Kziena 
en de Xaman-Ek moest tussendoor be-
handeld worden door het protestcomite 
waarvan ik deel uitmaakte. Er werd een 
gentleman’s agreement overeengeko-
men, zodat deze zaak snel van de baan 
was. Er viel ook een aanvaring tussen 
de Oei en een plaatselijke motorboot te 
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betreuren, maar de schade aan de boot 
van Karin wordt door de verzekering 
van de tegenpartij gedekt.
Ik besloot thuis te overnachten, en toen 
ik ‘s anderdaags terug naar Nieuwpoort 
reed, was er nul wind op zee. 
Na overleg met Jan Maes van de Step-
pe, en mede door het feit dat we nog 
naar Breskens moesten varen, en de 
wedstrijd eventueel zou worden uit-
gesteld, besloten we om niet deel te 
nemen aan regatta #2. Zo gezegd, zo 
gedaan, we kozen het sop (op motor). 
We bevonden ons al voorbij Zeebrugge 
toen de wind opstak en de code Zero 
gehesen kon worden. Met een snel-
treinvaart stoven we naar Breskens, zo-
dat we nog op een treffelijk uur in Blan-
kenberge (per auto) terug waren.
De deelnemers die om 13u00 aan de 
start kwamen, konden genieten van de 
aanwakkerende wind, zodat de laatste 
om 17u36 over de finish kwam. Ik was 
er niet bij tijdens de drink in het clubhuis 
van VNZ, zodat ik hier geen verslag van 
kan uitbrengen. Al bij al een zeer ge-
slaagd weekend, met alleen blije ge-
zichten. Jammer dat er maar vijf deel-
nemende boten van de RSYB waren.
Volgende afspraak op 18 augustus voor 
regatta #3. 
Nog eventjes vermelden dat er na deze 
wedstrijd gratis drank en hamburgers 
voorzien zijn.

Alle info, foto’s en uitslagen op 
www.blanksailing.be

Alain De Meulenaere
Video: On board Steppe

CR Sailing Series 201846

http://www.blanksailing.be
http://vimeo.com/282203361
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Scheepswerven

Jan Vandamme

Zeebrugge

 
 

     

 
 
 Laagspanningsverdeelkasten 

 

Waterdistributie  
 

Remote switching :  

Remote metering : 

Marina Management: 
 

Verlichting / Signalisatie 
 
 

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 

                        
® 

by     

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

www.water-taxi.be

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

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

BOOTTRIPS OP DE NOORDZEE
WATER-TAXI

ZEETRIPS VANAF

€20all in

*

PER PERSOON
(*MIN 4 PERS)
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Het is door de overheid ten strengste ver-
boden om het onderwaterschip van een 
vaartuig die zich op de kuisbank bevindt, 
te reinigen en/of aanbrengen antifouling 
aan te brengen. Er worden controles uit-
gevoerd en boetes uitgeschreven! In de 
haven van Zeebrugge is dit reeds ge-
beurd, en in Blankenberge zijn misbrui-
kers verwittigd en moesten onmiddellijk 
de werkzaamheden staken.

Op 25 augustus gaat de Neptunusdoop 
van de nieuwe leden en de nieuwe vaar-
tuigen door. We voorzien voor iedere 
aanwezige een hapje en een drankje. 
Wat de hapjes betreft, dit jaar geen sa-
lami en kaasblokjes, maar iets meer ver-
fijnder. Aanvang om 15u00, aan steiger 
18 en 19. ‘s Avonds is er dan het wereld-
vermaarde “Varken aan ‘t spit”. Meer info 
volgt via een nieuwsbrief. 

RSYB Info52



zich enkel de deelnemende vaartuigen 
mogen bevinden. Gelieve hier rekening 
mee te houden.

Op 24, 25 en 26 augustus wordt het BK 
powerboats en aquabikes betwist te 
Blankenberge. Er is een zone te oosten 
van het oosterstaketsel voorzien, waar 

Appendix 1 : Time Schedule Blankenberge 

 Friday August 24th 2018 LW=7:36 HW=13:36 LW=20:00 

14u00 Opening of the event. 

 Saturday August 25th 2018 LW=08:10 HW=14:10 LW=20:31 

08u00 Opening of the event with Scrutineering & Crane available 

09u00 Briefing AQUABIKES for all participants @ event secretary. 
The briefing is obligatorily, everybody must sign in. 
Those not present are disqualified for that event. 

09u15 Briefing POWERBOATS for all participants @ event secretary. 
The briefing is obligatorily, everybody must sign in. 
Those not present are disqualified for that event. 

10u30 Circuit inspection with pilots 

11u00 -> 11u45 Mandatory TEST on circuit 

13u30 Start of heat 7 Aquabikes (20 min) 

13u50 Start of heat 7 Powerboats (8 laps) 

14u20 BKOffshore experience 

16u30 Start of heat 8 Aquabikes  (25 min) 

17u00 Start of heat 8 Powerboats (10 laps) 

 Sunday August 26th 2018 LW=08:35 HW=14:40 LW=20:58 

9u00 Briefing & weather conditions (if necessary) 

11u30 Start of heat 9 Aquabikes (30 min) 

12u00 Start of heat 9 Powerboats (12 laps) 

15u00 Podium 

RSYB Info54



Download wet 5 juli 2018

Luc en Anneke zijn nu echte BV’s in Por-
tugal. In het regionale dagblad "O Miran-
te" is er een artikel verschenen over onze 
ex-penningmeester en zijn schone.
Ze verblijven er in Vila Franca de Xira 
aan boord van hun Formosa ketch.
Dit haventje bevindt zich aan de Taag, 
zo’n 35 km. stroomopwaarts van Lissa-
bon.

Bekijk het volledige artikel via de link: 
Dois viajantes belgas com casa no cais 
de Vila Franca de Xira

Supporters van de Rode Duivels tijdens het voorbije WK.

Laura Monceur die vorig jaar met de havenfeesten hier was. Nu in Drogada (Ierland).

RSYB Info56

Op 6 juni 2018 gaf de staatssecretaris, 
dhr. De Backer, verdere toelichting bij 
de hervorming van de wetgeving plezier-
vaart.

U leest hier meer over op de webpagina 
via deze link ‘herziening van de wetge-
ving pleziervaart’

http://www.rsybmagazine.be/documenten/FEDERALE_OVERHEIDSDIENST_MOBILITEIT_EN_VERVOER_wet_pleziervaart_juli_18.pdf
https://omirante.pt/semanario/2018-07-26/sociedade/2018-07-27-Dois-viajantes-belgas-com-casa-no-cais-de-Vila-Franca-de-Xira
https://omirante.pt/semanario/2018-07-26/sociedade/2018-07-27-Dois-viajantes-belgas-com-casa-no-cais-de-Vila-Franca-de-Xira
https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/herziening_van_de_wetgeving
https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/herziening_van_de_wetgeving


Te koop in het havenkantoor
Polo’s en t-shirts met het logo van de RSYB.

Polo’s aan € 15 per stuk, t-shirts aan € 10 per stuk.

Onder Zeil   T 050 636 400  www.blankenberge.be/onderzeil

BELEEF BLANKENBERGE EN 
ONZE  KUSTLIJN VANOP HET RUIME SOP!

HAVEN  -  22.09.2018 

Blankenberge
ONDER ZEIL
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On board Mapfre • credits: Ugo Fonolla/Volvo Ocean Race60



"Het doek is geval-
len over deze editie 
van de Volvo Ocean 
Race"
Na een spannende en tactische eind-

strijd, waarbij een aantal teams nog 
aanspraak konden maken op de eindwinst, 
trok Dongfeng Race Team aan het langste 
eind. Na het kiezen van een kustroute in 
het laatste deel van de laatste etappe kon 
Dongfeng het laken naar zich toetrekken 
en de beker in de lucht steken. De eer-
ste Chinese overwinning in de VOR was 
een feit. Carolijn Brouwer en Mariou Riou, 
beiden bemanning aan boord van Don-
feng werden ook de eerste vrouwen die 
de Vovlo Ocean race winnen. Tweede in 
de eindstand was Mapfre en derde Team 
Brunel. Even leek het erop dat Brunel het 
tòch ging halen maar tijdens de laatste 
bloedstollende uren van deze schitteren-
de finale slaagde de Chinese boot er in om 
de Nederlanders in hun eigen thuiswater 
te verschalken.Voor Charles Caudrelier is 
het de tweede Volvo Ocean Race over-
winning. In de editie 2011-12 won Charles 
Caudrelier met Groupama al een keer de 
Volvo Ocean Race met toenmalig schip-
per Franck Cammas.

Volvo Group en Volvo Cars verkopen 
de Volvo Ocean Race aan Atlant Ocean 
Racing Spain, waarvan de huidige di-
rectie van de race Richard Brisius en 
Johan Salén, eigenaar zijn. Brisius en 
Salén zijn sinds eind vorig jaar presi-
dent en co-president van de race. Zij 
namen toen het stokje over van CEO 
Mark Turner.

Volvo is twintig jaar eigenaar van de race 
geweest. Met Atlant Ocean Racing zijn 
Richard Brisius en Johan Salén bij zeven 
Volvo Ocean Race edities betrokken ge-
weest, eerst als zeilers en later als team 
management. In de vorige race was men 
manager van Team SCA.
“De geschiedenis van deze race rond de 
wereld is inspirerend en de toekomst is 
veelbelovend,” zei Brisius. “Deze race gaat 
over mensen en ik voel me vereert door 
het vooruitzicht om op deze manier samen 
te werken met de beste atleten en sport-
professionals in de wereld, evenals met de 
belangrijke partners en gaststeden.” 

Dongfeng Race Team • credits: Jen Edney/Volvo Ocean Race62



“Ik heb het geluk gehad dat veel van mijn 
dromen zijn uitgekomen. Eerst de droom 
om deze race te zeilen, toen mijn droom 
als teammanager, gevolgd door de droom 
om de race te leiden, en nu de droom om 
de toekomst van de race te kunnen sturen.” 
“We zijn hier voor de lange termijn en we 
zijn vastbesloten om het sterke merk van 
een duurzaam prestigieuze wereldklas-
se evenement te behouden. Ik kijk ernaar 
uit om deel uit te kunnen maken van de 
ontwikkeling van deze unieke race door 
samen te werken met de teams, gastste-
den, Volvo en al onze belangrijkste stake-
holders.” 

Twee type boten
De organisatoren van de race overwegen 
om in 2021 twee verschillende type boten 
in dezelfde race te laten strijden. Zodat 
deelname mogelijk is met de bestaande 
Volvo Ocean 65 eenheidsklasse en een 
nog nader te bepalen klasse.
“We zullen blijven innoveren, het is veelbe-
lovend dat we nu vanaf dag één over de 
lange termijn kunnen nadenken, nu we de 
middelen hebben om de volgende race al-
vast te kunnen garanderen,” aldus Salén. 
“Door een bestaande andere klasse toe te 
laten in de race kunnen we profiteren van 
een bestaande vloot van raceboten die up-
to-date zijn en voorzien van de nieuwste 
technologie. We zien dit als de manier om 
de beste zeilers van de wereld uit te dagen 
met een klasse die ontwikkeling aanmoe-
digt en vooroploopt in de sport.” 
De huidige leiders van de Volvo Ocean 
Race zullen de komende weken met be-
langhebbende blijven communiceren om 
de race naar een volgend niveau te tillen. 
Commercieel en vanuit een sportief per-
spectief met als doel om aan het einde van 
deze race meer bekend te kunnen maken 

over de toekomst van de race.
 Nu de volgende editie van de race in 2021 
vast staat, is de verwachting dat extra 
race activiteiten zo vroeg mogelijk zullen 
plaatsvinden om enerzijds belanghebben-
den een langere periode van activering te 
bieden in de aanloop naar het begin van 
de volgende race en anderzijds om nieuwe 
teams de mogelijkheid te bieden om een 
intensief trainingsprogramma op te zetten.

Volvo blijft sponsor
Volvo blijft in ieder geval de komende editie 
nog naamgever van de race. Inmiddels is 
ook duidelijk geworden dat de race niet in 
2020 zal starten, zoals in eerste instantie 
de bedoeling was, maar pas een jaar later 
in 2021. Als reden wordt aangegeven dat 
in 2020 de Olympische Spelen in Tokyo en 
de America’s Cup zeilrace plaatsvinden. 
Een aantal steden, waaronder Den Haag, 
zou al interesse hebben getoond om weer 
stop-over of finishplaats te zijn. Het hoofd-
kantoor van de race blijft vooralsnog in Ali-
cante gevestigd.
“De Volvo Ocean Race is een geweldig in-
strument om klantrelaties te bouwen en te 
versterken. De race heeft het imago van 
Volvo versterkt en ons bedrijf en onze pro-
ducten aan een wereldwijd publiek gepre-
senteerd”, zei Kina Wileke, Executive Vice 
President, Volvo Group Communication. 
“Na twintig jaar vinden we dat we onze ver-
antwoordelijkheid voor deze prestigieuze 
competitie over moeten dragen aan een 
nieuwe en deskundige eigenaar dat de 
ervaring heeft en de kennis om deze race 
verder te ontwikkelen”, aldus Björn Ann-
wall, Senior Vice President bij Volvo Cars. 
“Volvo Cars zal de komende editie blijven 
ondersteunen als sponsor met een specia-
le focus op duurzaamheid.”

Video: In-port race Den Haag

Video: Prijsuitreiking Den Haag

In-Port Race Den Haag • credits: Jen Edney/Volvo Ocean Race64

http://rsybmagazine.be/filmpjes/514509.mp4
http://rsybmagazine.be/filmpjes/514513.mp4


Charles Caudrelier • Dongfeng Race Team • credits: Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race66



Eindwinnaar Dongfeng Race Team • credits: Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race68



Dongfeng Race Team • credits: Pedro Martinez/Volvo Ocean Race70



Brunel • credits: Jen Edney/Volvo Ocean Race72



Download deze foto als 
bureaublad achtergrond

Dongfeng Race Team • credits: Rich Edwards/Volvo Ocean Race74
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COSMO 
CHARTERING

CHARTERING
TEAMBUILDING

FAMILY EVENTS
EXCURSIONS

MEETINGS
DRINKS

Korte zeetochten
vanaf 

€ 30 pp.

Opleidingen praktijk & theorie
25 jaar professionele ervaring

Master STCW Commercial Yachting
Leraar nautische technieken en 

GMDSS

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

Voor meer informatie:
www.yachtchartering.be
info@yachtchartering.be

Tel: 0473/81 55 50
Facebook: 

yachtchartering en opleidingen Cosmo
Thuishaven: Zeebrugge
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Verslag vergadering Raad van Bestuur van 13 april 2018

Aanwezig
Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Izaak Verkest, Guy Van Den Kerckhove, 
Bernard Devos, Robert De Witte, Jan Soete, Jos Melis

Afwezig
Nadine Sterck

Uitgenodigd
Antony Everaert

1. Verslag A.V. van 24 maart 2018 en RvB van 16 maart 2018
 ● Verslag Algemene Vergadering werd door Alain op spellingsfouten nage-

zien, en verbeterd. Om te publiceren in het RSYB magazine. 
 ● Verslag RvB van 16 maart ll. wordt eveneens goedgekeurd. 

2. Update to do lijst
 ● Lijst wordt overlopen en geactualiseerd.

3. Nieuwe aanvragen ligplaats
 ● Haya/Suarez-Piedra - Pieterman/Sels Renaat - Paula/Vanden Broucke Philip. 
 ● Secretaris zal bevestiging verzenden aan betrokkenen.

4. Aanpassing ligplaatsen
 ● Schipper “Pagudine” zal schrijven ontvangen met vermelding dat bestuur op 

zoek is naar geschikte ligplaats. 

5. Havenbeheer
 ● Lijst uitgevoerde werken wordt voorgelegd en overlopen.

6. Mail Alain
 ● Aanwerving jobstudenten. Op dit punt werden bepaalde ontoelaatbare be-

slissingen genomen, welke niet voor herhaling vatbaar zijn.
 ● Evenementen.

17/05 - toertocht Zeeland. Nadine? 

26/05 - Event dag. Er is door Alain en Antony een programma uitgewerkt 
om de ganse dag te vullen.
22&23/09 - toertocht Breskens. Alain heeft ter plaatse reeds afspraken ge-
maakt: liggeld 1,85 € per lopende meter, bezoek aan Hall Spars op zater-
dagnamiddag. Restaurants meestal duurdere prijsklasse. Daarom voorstel 
voor een drink in clubhuis te Breskens, vervolgens is iedereen vrij om te 
eten.

7. Varia
 ● Schoonmaak secretariaat, zal door bestuursleden zelf gebeuren, gezien de 

kleine oppervlakte.
 ● Aanpassing vlaggenmast, in uitvoering.
 ● Opvolging mailbox tijdens afwezigheid havenmeester zal gebeuren door se-

cretaris. Mails worden geforward.
 ● Audit TYHA. Volgens de voorzitter hebben we een goede score. Bepaalde 

zaken kunnen beter, maar daar is de overheid zelf verantwoordelijk voor.  
Diezelfde overheid verplicht ons om aan de audit deel te nemen.

 ● Vooraleer kabels door te knippen, fenders en dergelijke te verwijderen, eerst 
de eigenaars op de hoogte brengen, zodat ze zich in regel kunnen stellen.

 ● Donderdag 10 mei - evocatie havenfeesten - Robert zal de club vertegen-
woordigen.

 ● Terugbetaling liggeld zomerperiode, wordt niet heringevoerd.
 ● RIO moet dringend aangepast worden, zodat er geen misbruik gemaakt kan 

worden van artikels die niet meer up-to-date zijn.
 ● Schrijven richten naar JVD Solutions om de problemen met de toegangs-

poort in de nieuwe haven op te lossen. Uitstel tot juni is geen optie.

Verslag vergadering Raad van Bestuur van 11 mei 2018

Aanwezig
Jan Soete, Isaac Verkest, Guy Van den Kerckhove, Bernard Devos, Nadine Sterck, 
Robert De Witte, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen

Uitgenodigd
Antony Everaert 

1. Verslag RvB 13 april 2018
 ● Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Briefwisseling
 ● Nieuwsbrief afschaffing toertocht einde september. Het verzenden van 

nieuwsbrieven mag niet gebeuren zonder voorafgaandelijke toestemming 
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van het verantwoordelijk bestuur. Dit moet gebeuren in samenspraak met het 
dagelijks bestuur.
Evenementen vallen steeds onder de bevoegdheid van Nadine.

 ● RIO artikel 6.8.
 ● Mail Patrick De Clerck - bord verwijzing naar clubhuis. Nog geen reactie.
 ● Mail Jean Marie Desseaux - betrokkene zal mondeling uitleg krijgen.
 ● Assessment report (Vleugels). Zal besproken worden door Jan, Willy en 

Alain. 
 ● Isaac wil meer informatie over de baggerwerken, meer bepaald over de on-

diepte in de havengeul ongeveer ter hoogte van overkant tanksteiger.
 ● Kaartlezer nieuwe haven. Bernard zal mail zenden om ter plaatse te komen 

nakijken en duidelijk afspraak aangaande herstelling te maken.

3. Todo lijst 
 ● Deze wordt overlopen en moet geactualiseerd worden.

4. Havenplan
 ● Aanpassing ligplaatsen. Zie mail voorzitter van 14/05.
 ●  Nieuwe eigenaar van Pacha moet zich melden bij havenmeester.

5. Havenmeester
 ● Lijst uitgevoerde werken.

6. Activiteiten 2018
 ● Voorziene toertocht Breskens 15 en 16 /09 wordt uiteindelijk Nieuwpoort, 

gezien het getij. 
 ● Tijdens de Neptunusdoop worden hamburgers voorzien.
 ● Bezoek aan het MRCC, datum te bepalen. Alain doet het nodige.

7. Varia
 ● Voorstel van Bernard om sensor te plaatsen die automatisch toegang zal 

verschaffen aan poort oude haven, wordt goedgekeurd.
 ●  Informatieavond over toepassingsmogelijkheden antifouling.

Verslag vergadering Raad van Bestuur van 09 juni 2018

Aanwezig
Jan Soete, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Nadine Sterck, Robert De 
Witte.

Verontschuldigd
Isaac Verkest, Guy Van den Kerckhove, Bernard Devos

Uitgenodigd
Antony Everaert 

De voorzitter vraagt en dringt er op aan om de vergadering sereen te laten verlopen.

1. Verslag RvB van 11 mei 2018
 ● Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Briefwisseling
 ● De diverse mails betreffende het te plaatsen aanwijzingsbord worden uit-

voerig besproken. De plaats waar dit volgens een ontvangen schets moet 
komen is niet bepaald de ideaal. 

 ● De brief van mevr. Vleugels met aanmerkingen aangaande de toekenning 
van de “Gouden ankers” wordt alles behalve gunstig onthaald. Er wordt be-
slist om aan dit onderwerp geen tijd meer te besteden.

 ● Wat het tweede putdeksel van de riool betreft gaat de vergadering (met uit-
sluiting van Robert) akkoord om de leiding te laten ruimen en inspecteren in 
opdracht van AMDK. Daarna het resultaat hier van af te wachten en aan de 
hand van deze uitslag een beslissing te nemen. 

 ● De toegang tot de beide havens zal in de toekomst gebeuren door het ge-
bruik van een code. De meest eenvoudige en onderhoudsvriendelijke op-
lossing. 

3. Reiniging sanitair
 ● De vergadering beslist om het huidig contract te laten verder lopen. We 

waarderen echter de inspanning van Alain om een betere service te verkrij-
gen.

4. Todo lijst
 ● Lijst wordt overlopen en bijgewerkt. 
 ● Isaac heeft via mail verslag uitgebracht over zijn bevindingen met betrekking 

tot de lekken bovenverdieping clubhuis, prijsaanvraag catways Poralu en de 
herstelling van de poort zeilschool. 

 ● Bernard krijgt de toestemming voor de bestelling benodigdheden infraood 
doorgangsmelder toegangspoort (ca. 96 €).

 ● Stickers “visitors” aanbrengen op palen
 ● Steiger 18 aanmeldingplaats voorzien (30 m.) Rode band aanbrengen. Bord 

met openingsuren havenkantoor.

5. Havenplan
 ● Is up to date gebracht.

6. Haven 
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0498/93.32.32    info@wachtelaer.be    www.wachtelaer.be

Colorful surroundings
Modern & stylish

Classic

All styles, one painter.

 ● Lijst uitgevoerde werken door de havenmeester wordt afgeschaft aangezien 
dit meestal reeds vermeld wordt op de todo lijst.

 ● Op 22/06 is er een info avond voorzien voor de hulphavenmeesters. Op 
deze avond zullen ze gewezen worden op de taken die van hen verwacht 
worden.

 ● Betere coördinatie havenmeester en secretaris voor aanwezigheden en af-
wezigheden.

 ● Ligplaatsen worden niet terugbetaald (zie reglement).

7. Evaluatie voorbije evenementen
 ● RSYB Event dag 26/05 - weinig leden aanwezig. Voor de BBQ ’s avonds 

was er wel veel volk. Te weinig tijd voor workshop schiemanswerk. Wordt 
hoogstwaarschijnlijk opnieuw voorzien op andere activiteit

 ● Wedstrijd Blankenberge-Nieuwpoort en Nieuwpoort-Blankenberge: slechts 
vijf RSYB boten op 25 deelnemers !!!!!

8. Varia
 ● Ligplaatsen worden niet terugbetaald (zie reglement).
 ● Rio op punt stellen.
 ● Vergadering WWSV - 03/06: nadruk vooral gelegd op verplichte uitrusting 

en regelgeving.
 ● Verslag jachthaven Blankenberge inscannen en doorzenden naar bestuurs-

leden. Tevens aandringen op uitstel volgende vergadering.
 ● Toertocht van 15/09 - bestemming Nieuwpoort, KYCN.
 ● Bezoek aan MRCC voorzien voor 6 oktober. (Nota van Alain: deze datum 

past niet voor MRCC, moet opnieuw bekeken worden).
 ● Blankenberge Onder Zeil - datum 22/09, terrein van de Scutewerf.
 ● T-shirts en polo’s R.S.Y.B. Mail verzenden naar leden met vraag voor be-

stelling, zodat we aantal ongeveer kunnen weten. Alain maakt een ontwerp.
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Rent and Sale@Groep Maes
Boudewijnlaan 5
B-2243 Pulle
+32 (0)495/29 29 88
rentandsale@groepmaes.com

@GROEP MAES
RENT AND SALE

- Gebruiksklare levering
- Werkhoogte van 6m tot 27m
- Geschikt voor rijbewijs B

Verkoop en lange termijn verhuur van  
hoogwerkers op bestelwagen en chassis

volledig elektrisch - tot 10m werkhoogte - bijzonder compact - uitermate  
geschikt voor in de stad

De milieuvriendelijke groene hoogwerker van KLUBB is bij ons beschikbaar

http://www.maeshoogwerkers.com/nl/verkoop-hoogwerkers/

