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De baggerwerken werden reeds kort na 
de zomer gestart en de eerste weken 

verliepen vlotjes. De havengeul zelf was 
nog op diepte zodat de stortschepen kon-
den aanmeren. Aan de oproep om tegen 
einde oktober alle boten tussen steigers 
14 en 15 te verplaatsen werd zonder mor-
ren gevolg gegeven en de catways waren 
op een dag verwijderd. En toen begonnen 
de najaarsstormen, zoals gebruikelijk. Op 
minder dan 2 weken was de havengeul 
weer dicht zodat de stortschepen niet meer 
konden ingezet worden, zeker niet met vol-
le lading. Eind november kregen we dan 
de melding met peilplan van Afdeling Kust 

dat vooreerst de geul op diepte moest ge-
bracht worden, met de nodige vertraging 
tot gevolg. Spijtig, maar niets aan te doen. 

Of toch wel?? De oplossing is immers om 
de reeds lang besproken strekdammen aan 
te leggen. Dat kost uiteraard geld, maar 
vermindert ook drastisch de baggerkosten. 
Voor de veiligheid en de bereikbaarheid 
van onze haven is dit zeker een toeristi-
sche meerwaarde. Voordeel is ook dat de 
haven zonder veel verlet kan uitgebaggerd 
worden, vermits de stortschepen in betere 
omstandigheden kunnen afmeren. Boven-
dien zal de havengeul zelf minder snel ver-
zanden. De smalle geul en de zandsupple-
ties op het strand zijn immers de hoofdoor-
zaak voor een snel dichtslibben van de 
geul, tussen de staketsels. En dan hebben 

we het nog niet over de veiligheid 
bij het in- of uitvaren. Niets dan 
voordelen dus, maar hopen dat er 
snel werk van gemaakt wordt en 
we geen toestanden zoals einde 
maart 2003 meer meemaken. In-
tussen is het licht op groen gezet 
voor grote investeringen rondom 
de haven om het overstromings-
gevaar bij hoge waterstanden en 
zwaar stormweer te verhinderen. 
Ook voor deze dreiging zouden 
strekdammen zeker een belang-
rijk pluspunt zijn, aangezien gol-
ven gebroken worden en een 
forse deining dan beduidend zal 
afzwakken in de haven zelf. Hoog 
tijd dus om daar nu effectief werk 

van te maken. 

Jan Soete, voorzitter         

VOORZITTER

Groot- en kleinhandel

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

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

Verkoop van:
Polyester

Epoxy
Glasmat
Carbon
Kevlar

Yacht Lak
Antifouling

& Toebehoren

Verkoop van:
Polyester

Epoxy
Glasmat
Carbon
Kevlar

Yacht Lak
Antifouling

& Toebehoren

Verse pannenkoeken, wafels en zelfbereid ijs. 

Op bestelling ijstaarten en gebak.

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

Tearoom 
Nominoë

UW VERTROUWEN WAARD

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

ADVIESBURO

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

Je Makelaar
Je beste

Verzekering

6

http://vanhoorenpolyester.be
http://adviesburohosten.be


A
c

t
iv

it
e
it

e
n

k
a

le
n

d
e
r

 R
S

Y
B

30/01/16

06/02/16

02/04/16

23/04/16

05-08/05/16

28/05/16

29/05/16

18/06/16

20/08/16

27/08/16

03-04/09/16

26-27/09/16

Nieuwjaarsreceptie
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Infosessie CR formule

Etentje voor de leden
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Havenfeesten

Zeezegening

Alles voor industrie,
bouw en scheepvaart

EQUIPMENT

V.V.C.
Alles wat u nodig hebt voor uw boot vindt u bij 

VVC Equipment.
Sikkels, boeien, fenders, verstagingen, 

spanders, Inox sluitingen, verven, 
antifouling, reddingsvesten,waterdichte 

kledij en drijfpakken, veiligheidsmaterialen, 
handschoenen, enz…

Alsook netten voor boot, bouw, tuin, sport en spel ( bedrukking mogelijk).
Bescherm-, werk- en vrijetijdskledij.

Open maandag tot vrijdag van 8:00 – 16:30
Zat-, zon- & feestdagen gesloten

Hendrik Baelskaai 47 – 8400 Oostende   +32 (0) 59 321 210
Kotterstraat 99 – 8380 Zeebrugge   +32 (0) 50 551 204

info@vvcequipment.be   -   www.vvcequipment.be

de Smet de Naeyerlaan 55 • 8370 Blankenberge

AZUUR
VIS-SPECIAALZAAK

tel. 050 41 10 36

Raffina o
Fijne vleeswaren • kaas • bereide gerechten • Italiaanse specialiteiten

de Smet de Naeyerlaan 57 • 8370 Blankenberge Tel. 050/42 42 69
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Parking Jachthaven
Havenplein 2

8370 Blankenberge

Open/ouvert:
07:00 - 24:00

Parking Middenschool
Van Maerlantstraat 1
8370 Blankenberge

Open/ouvert:
08:00 - 23:00 (juli + aug)

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

1,5 euro
7,5 euro

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

Tarieven parking 1:

dag/jour
dag/jour abonnement
14 dagen/jours
maand/mois
juli + augustus/juillet + août

 6 euro
5 euro

60 euro
90 euro

180 euro

Tarieven parking 2:

Tel: 050/42 41 42
db.parking@skynet.be

PARKING

DB
PARKING

DB
1 2
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kan worden, en in de autoclaaf gecured. Dit 
gebeurt ‘s nachts, zodat de mast tegen de 
morgen afgekoeld is. De mal wordt verwij-
derd, bij grote masten moet soms tot 10 ton 
trekkracht uitgeoefend worden om dit voor 
mekaar te krijgen. De mast is nu klaar om 
verder afgewerkt te worden. Wat verder in 
de hal worden gieken gemaakt voor maxi’s. 
Hall Spars is tevens de enige die masten 
mag maken voor de olympische catama-
ran, de Nacra. In tegenstelling tot de grotere 
masten, worden deze in een negatieve mal 
vervaardigd en zijn niet naadloos. Per dag 
kan er één man één dergelijke mast maken. 
De rondleiding vervolgt zijn weg, en we ko-
men aan in de ruimte waar kleinere carbon 
stukken afgewerkt worden, zoals zalingen, 
lummelbeslag, masttoppen, enz.. 
In een volgende hal worden de masten 
verder afgewerkt. Alle mast doorvoeringen 
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Op zaterdag 7 november 2015 hield Hall 
Spars Breskens open deur. Dit bedrijf 

bouwt carbon masten en is één van de be-
kendste, zo niet de bekendste mastenbou-
wer in de wereld van de wedstrijdzeilers. 
Wat niet belet dat ook cruisen met dergelijke 
masten worden uitgerust.
Ik had het genoegen een rondleiding te krij-
gen van Marnix Lippens, een vrolijke Neder-
lander die ik ken uit het wedstrijdcircuit. 
Hall Spars is een van oorsprong Ameri-
kaans bedrijf, gevestigd in Bristol Rhode Is-
land en opgericht in 1980. In 2001 werd een 
vestiging geopend in Breskens. Ze hebben 
tevens een vestiging in Auckland New Zee-
land. 
In de Nederlandse vestiging beschikken ze 
over een autoclaaf met een lengte van 40 
meter.
Hall Spars is de enige mastenbouwer die 

naadloze masten kan maken, door gebruik 
te maken van aluminium mandrellen (mal-
len).
De rondleiding begon in een geklimatiseer-
de hal, waar de mandrellen omwikkeld wor-
den met carbon. Dit materiaal is prepeg, dit 
wil zeggen dat er reeds lijm aangebracht is 
op de vezels. De rollen worden diepgevro-
ren aangevoerd en in een diepvries bewaard 
tot het moment dat ze gebruikt moeten wor-
den. De carbon matten worden onder vier 
verschillende hoeken op de mandrel aange-
bracht, 0 graden, + 45, -45 en 90 graden. 
De alu mallen worden, door middel een in-
genieus systeem rond hun langsas gedraaid, 
waarbij de carbon pregpreg op de mal wordt 
aangebracht. Er kunnen tot 60 lagen nodig 
zijn op een mast te vervaardigen! Nadat alle 
lagen zijn aangebracht, wordt de mast in een 
lange zak gestopt, die vacuüm getrokken 

“Ik had het genoegen een rondleiding te 
krijgen van Marnix Lippens, een vrolijke 
Nederlander die ik ken uit het wedstrijd-
circuit”
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gebracht, staande want gemonteerd. Ook 
de grote gieken worden hier afgewerkt.
Henk, de persoon die het schiemanswerk 
voor zijn rekening neemt, geeft een demon-
stratie van zijn kunnen en deelt zijn kennis 
met de bezoekers. Om mijn vraag verjongt 
hij een spischoot en toont me enkele inte-
ressante trucjes.
Ik heb me hier anderhalf uur tegoed gedaan 
aan zijn kunnen, die hij aan de man bracht 
met de taalvaardigheid van een volleerde 
marktkramer.
Na afscheid te hebben genomen van Marnix, 
kon ik nog genieten van een hapje en een 
drankje. Het was voor mij een zeer interes-
sant bezoek aan een hoogtechnologisch be-
drijf. Een aanrader voor iedereen die houdt 
van high tech masten en even high tech rig-
ging.

worden aangebracht, versterkingen gelami-
neerd, mastbeslag gemonteerd. Er ligt hier 
een joekel van een mast, voor een 115 voets 
lange Swan. Deze mast is in twee stukken 
gemaakt, omdat de autoclaaf niet lang ge-
noeg is. Vanaf het ontwerp tot aflevering 
van deze mast zullen er acht maanden zijn 
verlopen. Volgende stap in het productiepro-

ces is het spuiten in kleur naar keuze, of in 
blanke lak, zodat de carbon zichtbaar blijft. 
Hiervoor hebben ze twee spuitcabines ter 
beschikking. 
We vervolgen onze weg naar een hal waar 
de masten klaar gemaakt worden om de fa-
briek te verlaten. Muislijnen en vallen wor-
den getrokken, kabels voor de elektra aan-

14



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

HOCKS Alain

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

U kunt bij ons terecht voor:
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Energie is momenteel een hot item. Zowat 
de gehele wereld heeft de laatste dagen 

en weken met spanning gekeken naar de 
wereld klimaattop.
Zelfs de terreur in Frankrijk heeft de wereld-
leiders er niet van kunnen weerhouden om 
massaal naar Parijs af te zakken om een 
klimaatakkoord te ondertekenen waar alle 
landen achter staan.
Tijd dus voor RSYB om zelf ook de handen 
uit de mouwen te steken, en dus werd een 
studie gemaakt. Die leerde ons al snel dat 
een investering in zonnepanelen voor onze 
club niet alleen erg milieuvriendelijk zou uit-
pakken, maar tevens een goede zaak zou 
zijn voor onze financiën.
Ons electriciteitsnet is in drie aparte kringen 
opgebouwd. We hebben de oude haven, het 

RSYB goes

GREEN

havenkantoor met sanitaire blok, en de nieu-
we haven.
Voor de laatste kring was geen oplossing te 
bedenken. We kunnen immers geen verbin-
ding maken tussen onze gebouwen en de 
nieuwe haven. Geen plaats dus voor zonne-
panelen. Jammer.
Om onze energiebehoefte maximaal te dek-
ken worden in januari 122 panelen geïnstal-
leerd op het dak van het havenkantoor en 
sanitaire blok
Deze panelen zijn goed voor een totale op-
brengst van 20740 kWh, waardoor de oude 
haven en het havenkantoor/sanitair self-sup-
porting worden.
De investering van € 27.000 zal zich in 5,7 
jaar terugbetalen, waarna de kassa voor 
Scarphout kan rinkelen. Over de volledige 
levensduur van de panelen, en rekening 
houdend met een prijsstijging van 15% voor 
de energie (wat ver beneden de verwach-
ting ligt) mogen we rekenen op een netto 
opbrengst van zo’n € 90.000. YES!

Bart Van Hoye
RSYB projecten

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
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Informeer naar onze prijzen!

UW boot ..... Onze zorg!
Bezoek onze showroom!

Inkoop - Verkoop - Reparatie - Onderhoud - Onderdelen - Service

Onderhoud en reparatie

Inboard & outboard service Werkplaats

Kalf boottrailers

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

  

  

 

 
 
 

  
 
 
 

 

 
 

      

Zeeland Boten B.V.
Uijterschootweg 22

4338 PN Middelburg
Tel. (0118) 613659

info@zeelandboten.nl
www.zeelandboten.nl

Kijk ook op onze webshop: www.watersportline.nl

Ook op
locatie!

Schilderwerk binnen & buiten

Kalei

Raamdecoratie

Interieurafwerking

www.wachtelaer-deco.be

Lisseweegse Steenweg 156 - 8380 Brugge

0498/93.32.32

info@wachtelaer-deco.be
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eten klaarmaken en genieten. Of … ex-
tra rustdag/schoonmaakdag. Een plan 
met realistisch genietbare etappes: plan 
zowel de algemene lijnen als de details 
samen. Zo kan men elke dag tevreden 
zijn over de geleverde én behaalde pres-
tatie.

3. Hartelijk afscheid, hartelijk welkom; 
tijd uittrekken om een leuke tijd samen 
door te brengen. Oog hebben voor de 

noden en pluspunten van je zeilpartner. 
Je best doen om conflictsituaties te ver-
mijden of om te buigen naar iets geheel 
positief. Je tijd nemen voor elkaar maar 
ook de ruimte geven om zichzelf te zijn. 
Opstappers gemeend welkom heten en 
afstappers bedanken voor de goede 

momenten.
4. Thuiskomen: terug thuiskomen in onze 

kustwateren. Het klapje met de buur-
man, een vriendelijk woord van de ha-
venmeester.

Nabeschouwingen.
Zeilen kan wel degelijk een solo aangelegen-
heid zijn. En inderdaad alleen kan je de gehe-
le wereld aan maar… Samen krijg je er heel 
wat meer dubbel en dik voor terug, zonder dat 
je het vraagt: De vitamientjes voor een zeiler.
Een club is heel wat meer dan de som van 
de schippers, het bestuur en de infrastructuur. 
Zowel als lid, maar ook als bezoeker. Denk 
daar maar eens over na!
Het overzeilen was zo leuk dat de twee weken 
in een hik en een flik voorbij waren. Misschien 
kan ik in de toekomst ook wel iemand helpen 
om een boot over te zeilen.
Dank aan allen voor deze mooie start!

Steven, Grote Beer

Wachten tot mijn pensioen en dan een 
bootje kopen? 

Nee nee. Dat is te laat, dat overleef ik zelf niet.
Eens psychologisch de knop omgedraaid gaat 
het heel snel.  Zeilboottype kiezen, een hoop 
boten bezichtigen, verzekering uitkiezen en 
een ligplaats zoeken. Het loopt niet altijd van 
een leien dakje. De steun van zeilvrienden en 
club helpt zeker en vast.
Zo wilde het lot dat ik half oktober “mijn“ bootje 
kon overzeilen van Friesland naar Blanken-
berge. 

Hoe begin je eraan? 
Langs binnen, brug Alphen aan de Rijn met 
ingestorte bouwkranen, remember? Langs 
buiten, tijdsvenster weer? Totale tijd?
Mijn goede zeilvriend Hubert (gele Marieholm 
IF, Mariebelle) stelde voor om mij te voeren en 
enkele dagen mee te zeilen. De vorige eige-
naar, Hans, wou best ook een week uittrekken 
om mij “zijn” boot te leren kennen, zolang het 
maar op binnenwater was. Tot slot paste het 
in het kraam van Jos van de Midget-club om 
tijdens de Nederlandse herfstvakantie mee te 
zeilen. De basis voor een goed plan was ge-
legd. Op en afstapplaatsen bepalen: Enkhui-
zen-Dordrecht-Blankenberge. 

Is dat alles? 
Neen, natuurlijk niet, het lot wilde ook mee. 
Het is te zeggen:
1. Door een gesprek met de havenmeester 

van Muiden kwamen we te weten dat 
diezelfde dag de stremmingen te Alphen 
opgeheven werden. Dus de Vecht werd 
onmiddellijk ingeruild voor het Afgesloten 
IJ te Amsterdam en Het Nieuwe meer.

2. Door Bram en Vera (Etap 22, Arne-

muiden, Stampertje) aan te spreken in 
Amsterdam, zij hadden geen marifoon 
en moesten ook de staande mastroute 
doen, hebben we samen drie dagen op 
motor gevaren via Gouda en Dordrecht 
(Dortse Kil, Noord, Oude Maas, IJsel).

3. Doordat  de natuur mild en zacht was 
voor ons. Niettegenstaande ZW regeert 
in het najaar kregen we het grote deel 
van de NO- en O-wind toebedeeld.

Wat is nu het zout op de patatten tijdens 
zo’n trip? 
1. Het eten is gelijk aan moraal. Lees, ofwel 

heb je geluk en heb je een heerlijke chef 
kok onder de bemanning, zoniet dien je 
op tijd en stond er één te zoeken op de 
wal.

2. Een plan met voldoende tijdspeling.
Geen wind: motordagje maken, anker-
plaats opzoeken en terug je allerbeste 

marine electronics for sail & power
www.etbpauldelange.be

Verkoop • installatie • reparatie • refit van
navigatie- en communicatie apparatuur,
verwarming, zonnepanelen, complete 
elektrische systemen en aanpassingen 
bestaande systemen.

ETB PAUL DE LANGE
Nieuwstraat 39 • 9971 Lembeke • 09 377 89 64

pdl@etbpauldelange.be

E T B    PAUL DE LANGE

Service dealer voor Raymarine, 
Garmin, B&G, Simrad, Lowrance, 
Eberspächer, Victron.
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Poezie
Ons bootje “Avalon”

Zij heeft me altijd gedragen,
nooit hoorde ik haar klagen,
bracht zij me waar ik wilde.

Ze was al wel wat oud in zin,
niet zo vlug als andere boten,
maar zij volgde me getrouw,
daar waar ik naartoe zeilde.
Zij dreef op rimpelwateren,

op hoge deining, of ook laag,
ze verdiepte zich in golven,
liet ons nattigheid ervaren,

maar nimmer zonken wij weg,
noch, in diepe duistere dalen.
Mijn scheepje had een naam,

die stond erop geschreven:
“Avalon”, als ridderverhalen,
waar fantasie is uit te halen.
We denken dat in die tijden,
er ook al wel werd gevaren,

het was voor oorlog of geweld,
hiervoor gaan we niet scheeps.
We zeilden honderden keren,
tot iets voorbij Oostende, of,
Nieuwpoort, zo over en weer,
bleven in haar buikje slapen,
en kookten al eens een keer.

Oh, ze was zo vriendelijk, ook,
bij weinig wind vaart te nemen,
bij zwaar weer recht te blijven.

Nooit liep er ooit water binnenin,
bleven wij altijd droog bij regen,

want in haar kleine kombuis stil,
wist ze, dat wat ik van haar wil.
Ze zal van zeilhand veranderen,
want we gaan iets groter kopen,

nu we weten wat ze allemaal kan.
Ze is een flinke meid geweest,
blijft meevaren, in onze geest.

Van Murada tot Duende…
Onbewogen lag ze daar, stil,
als water ook, zonder taal,
omdat zout wel bijtend is.
Drijvend verlangt ze naar,
de openheid, weidsheid,
vergezichten, die alleen,
een horizont laten zien.

Zij, die, aan wie ik alles,
in vertrouwen vertelde,

voer jaren, zeemijlen ver,
naar gebieden waar ik,
nooit ooit eerder kwam.

Haar romp kreunde vaak,
onder het geweld van wat,
wij passie noemen, maar,

wat vanuit haar overgave,
als voldoening schenkend,
overkwam, want ze wilde,
ons altijd behagen omwille,
van haar dragende kracht.
Haar schoonheid lag niet,
in wat haar lijnen tonen,

maar veeleer in wat ze kan,
zoals vrouwen dat kunnen,
zonder eisen voor zichzelf.

Ze zag Turkije, de Azoren,
vaak ook ’t land van Spanje.
Ze ging hoog op golven van,
zowel Noordzee als oceaan,
nooit liet ze ons verrassen,

of bekommerd zijn om haar,
ze dreef door en ver vandaan,
de lawaaierige wereld die wij,

allemaal dagdagelijks kennen.
Haar ware bootnaam: “Murada”,

zou ooit veranderen van hand,
en zo geschiedde ook en werd,

haar roepnaam nu: “Duende”!
Ze zal verder varen op de baren,
winden in haar zeilen vergaren,
zwalpend op zout en kletsend,
tegen stromen in, bepalen wat,

zij niet zelf wil maar volgen zal,
de hand van een ware zeilfanaat,
tango ervaren, bewust van haar.

Door Huub Onzia Derdeyn
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Geachte Voorzitter, beste bestuursleden,

Bij deze laat ik weten dat mijn boot Bitvis 
zijn ligplaats heeft verlaten en te koop 

zal gesteld worden.
Daarbij komt ook een eind aan mijn lidmaat-
schap in de club.
Toch hou ik eraan jullie te bedanken voor de 
mooie jaren en fijne (feest) momenten dat ik 
mocht meemaken bij de RSYB.
Bedankt en tot later.

Groeten,
Frank De Lange

Afgelopen zomer hebben mijn gezin en 
ik de eer gehad om in de haven van de 

RSYB te overnachten. Op zich wellicht niet 
schokkend. Maar na enkele dagen begon 
het wel bijzonder te worden. Bij aankomst 
in de haven al werd ik vriendelijk ontvangen, 
en werd er extra moeite gedaan om ons een 
geschikte ligplaats te geven, in verband met 
ons kleine spruitje van 1,5 jaar. Bij het aan-
leggen kwam er een vriendelijke jongeman 
aangesneld om onze lijnen aan te pakken. 
Erg prettig, aangezien mijn vrouw vooral 
druk in de weer was met het derde beman-
ningslid. 
Ook sloot hij en passant de stroomkabel al-
vast aan.
Uiteraard was ik al vaker in de haven ge-
weest, maar het volledig vernieuwde clubge-
bouw, de prachtige sanitaire voorzieningen 
en de prettige en luxe vlotten waren een wel-
kome verrassing en Blankenberge beviel ons 
erg goed. Zo goed dat we besloten een paar 
dagen extra te blijven. Het was mooi weer, 
en met het strand op loopafstand natuurlijk 
een droom voor iedere  zeilende ouder met 
kinderen. Dat alle Beach clubs ook een klim-
toestel en opblaas attracties hadden werd al 
snel ontdekt door mijn zoontje. Hij genoot er 
heerlijk van. Iedere dag een nieuw toestel en 
een nieuwe uitdaging.
Na een paar dagen kwam de vaste ligplaats-
houder terug en werd ons vriendelijk ge-
vraagd waar we dan graag zouden liggen, 
zodat daar rekening mee kon worden gehou-
den. Ditmaal door een blonde jongedame 

met een fel blauw shirtje aan. Shirtjes die ik 
al vaker zag rondlopen, maar nog niet veel 
aandacht had gegeven tot dan. Want ook zij 
stond direct klaar om onze lijnen aan te pak-
ken.
In mijn dagelijkse bezigheden werk ik op een 
middelbare school in Nederland. En een van 
de belangrijkste zaken die ik daar probeer te 
verrichten is mensen hun eigen talenten en 
krachten te laten ontdekken. En juist vanuit 
die gedachte zag ik een werkelijk uniek pro-
ces voltrekken recht voor mijn neus op de 
steigers bij uw vereniging, wat ik bij geen en-
kele andere haven eerder heb gezien.
Ik zag een stel jonge enthousiaste mensen 
vol plezier werken, en bovenal een team te 
vormen. Wat ik aan de ene persoon vroeg, 
werd als vanzelfsprekend gedeeld met de 
anderen, zodat de dag erna ook de ander 
wist waar het over ging, of wat ik had ge-
vraagd.  Ik zag het engelen geduld en de 
beleefdheid, ondanks dat sommigen ronduit 
brutaal en onbeleefd waren naar hen toe. (“ik 
wil daar niet liggen, regel maar wat”! Land-
genoot helaas). Zelfs deze personen werden 
welkom geheten en geholpen met aanmeren.  
Ook andere “probleempjes” werden netjes 
afgehandeld op een wijze waar menig ha-
venmeester nog wat van kan leren.  
• Familiedouche te heet? We kijken er 

direct naar. Excuses en muntje retour.  
• Geen waterslang? We helpen u zo even 

met de onze.  
• Internet? Geen probleem. Hoeveel 

apparaten heeft u?
• Wilt u iets aansluiten naar voren? Zullen 

wij dat doen of wilt u dat zelf doen?
Uiteraard kan ik nog meer voorbeelden ge-
ven, maar het moge duidelijk zijn. Uw jacht-
haven heeft een jong en enthousiast team , 
waardoor de gastvrijheid en vriendelijkheid 
als voorbeeld mag dienen voor vele anderen. 
Uiteindelijk zijn we in plaats van 2 dagen 3 
weken gebleven. Natuurlijk ook door het 
strand en het weer, maar ook door de fijne 
verzorging en aandacht in uw haven. 
Maxime, Margo, Thomas, Stefan, Karolien 
en Amber, dank je wel voor jullie inzet afge-
lopen zomer. Dankzij jullie is onze vakantie 
echt  heerlijk geweest, juist met een klein 
kindje. En natuurlijk een enorme dikke pluim 

De werkgroep

Al meerdere jaren kan de club beroep 
doen op een aantal vrijwilligers om 

werkzaamheden in de haven uit te voe-
ren. Zo moeten voor de jaarlijkse bagger-
werken de catways verwijderd worden en 
de boten verplaatst. Ook nu weer werd de 
werkgroep opgeroepen voor de vernieu-
wing van de elektriciteit in de oude haven. 
Een aantal oude elektrische kasten en 
kabels met een te geringe sectie werden 
vervangen, en dat toch soms wel zware 
werk, wegens het gewicht van de kabels, 
was snel geklaard. Met dank aan Danny, 
Jef, Guy, Isaac, Wilfried, Etienne, Patrick 
en bestuursleden.Hopelijk ben ik nie-
mand vergeten en leden die gaarne ook 
eens een handje helpen zijn steeds welkom.

Leden en bezoekers schrijven
Geachte Voorzitter,

Graag had ik toch een woordje uitleg ge-
geven betreffende mijn beslissing om 

de ligplaats niet te hernieuwen voor 2016. 
Reeds vanaf het eerste jaar dat de spuikom 
tot jachthaven werd omgevormd heb ik hier 
mijn ligplaats gehad. Met veel plezier ben ik 
lid geweest van Scarphout en heb ik toch re-
gelmatig aan de activiteiten, zij het vooral de 
wedstrijden deelgenomen.  
Volgend jaar ga ik met de “Tom” naar de Mid-
dellandse zee, waar wij, naar ik hoop nog 
vele omzwervingen te zullen kunnen maken.
Ik bedank de club voor al de goede zorgen 
waar wij reeds meer dan dertig jaar van heb-
ben kunnen genieten.

Met vriendelijk groet en het ga jullie goed,
Roger Thiery

LEDEN
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wind en stroom, met of tegenin, geboetseerd 
water, omvormen tot een nerveuze partij. 
Maar zeilers willen wind, en liefst uit goede 
hoek, want onbezeilbaar is een vloek. Ik zag 
de zee dit jaar in al haar kenmerken, van kab-
belend, knobbelig, over afgevlakt naar ont-
aard, en telkens heeft ze me verbaasd, dat 
hoe sterk ze ook is, ze mij omarmd en draagt, 
niet zinken laat. Ik heb ze al wel eens aan-
beden, aardig gevonden ook, soms wild en 
ook vergeven, maar enkele keren bijna echt 
gehaat. Je past een golf te laat, ze rolt over 
de boeg, massaal tegen je cabine aan, kruipt 
opwaarts en spoelt verder, breekt open en 
schuimt door tot aan je kuip, flikt het ook om 
te scheuren in duizend stukken nat, en klets 
dan nog eens opwaarts, broek en schoeisel 
vol vloeibaar zout. Natuurlijk gaat een ech-
te zeezeiler altijd correct gekleed het gat uit, 
maar er bestaan ook rouckies, die water niet 
echt schuwen, die in een jeans en pull met 
pet, vrijelijk het ruime sop verkiezen. Zeg mij 
me niet wat nattigheid is. Gelukkig is de zee 
geen kattenpis. Ik heb ze dus geproefd zoals 
ze is.
Dat winden kunnen waaien, dat weten we al-
lemaal. Dat ze niet echt betrouwbaar zijn, valt 
niet altijd te bepalen. Ze schuiven namelijk 
van hoog naar laag of omgekeerd. Heeft al-
lemaal met warm en koud te maken, of zoals 
ons bekend, met het weer. Denk niet, ik voel 
ze waaien in mijn gezicht, want boven in je 
masttop keert ze wel eens tegen, verdwijnt 
en verschijnt dan weer in lijn, of dwars of ook 
wel eens als regen. Wat zouden we zonder 
wind op zee, met alle begrip voor wie op mo-
tor vaart, en zegt: ‘dit is mijn zegen.’ In ken er 
gelukkig maar een paar, maar toch blijf ik ze 
genegen, want ik ben ook wel wat pulbic rela-
tion… . En, wat nu verder het zeilen betreft. Ik 
haalde al de 110, en deed dus wel heel flink 
mijn best. “Avalon” is nu zowat bekende Vla-
ming, voor wie de kustwateren verkent.
Ik zou stoere verhalen kunnen schrijven, 
maar wat is stoer nietwaar? De hotspots kan 
ik omschrijven, al heeft iedere tocht zijn eigen 
verhaal. Er is geen roem of glorie aan verbon-
den, geen eer of een medaille, alleen het ge-
voel, dat ik een zeilboot heb die ik veel varen 
laat, waar geen baard kan op groeien, mos-
selen onder de kiezen, pokken vol verliezen, 

zout geen rampspoed dient, en ja, ik minder 
kuis dan mijn bootje soms verdient. Ze is be-
trouwbaar, stabiel en goed van aard, en als ik 
fouten maak, geeft ze me zelfs goede raad. 
Ze zeilt als een kleine wedstrijdboot, beveiligt 
me in haar moederschoot. Nooit was ik bang 
op haar wrangen, en al kiert ze hier en daar 
al eens, wel nu ze toch al 51 jaar oud is, zal 
ze wel niet buigen voor enig zeegeweld. Een 
“Horizon”, maar wel met kloten! Excuseer me 
de zwaarwichtige zeemansterm. Ze zeilt me 
overal waar ik ze hebben wil, op mijn door-
dacht bevel. Waar ik ze vroeger al wel eens 
pijn deed, steek ik nu een rifje, zodat ze niet 
zweet.
Je kan de wereld rond, met duizenden verha-
len, of tot aan de Middellandse zee en terug, 
of naar en rond Engeland, naar Spitsbergen 
of de Noordse Fjorden. Roemrucht en zeker 
heel intens, doch, hier voor de deur om zo te 
zeggen, is het ook best leuk. Alleen ja, die 
korte golven, dat klein venijn. Onze Noord-
zee is vrij ondiep. Eerder een ondergelopen 
vlakte, dan wel een echte zee, en toch is ze 
een van de meest bevaren wateren ter we-
reld, dens en door het zeeverkeer, ook wel 
wat gevaarlijk. Zo zagen we onlangs, dat on-
danks alle moderne navigatiemiddelen aan 
boord, er toch twee zeeschepen op elkaar 
liepen, waarvan er ene zonk. De ’Flinterstar’ 
ligt op een zandbank, tot hij geborgen wordt. 
Wanneer je in de buurt zeilt merk je wat zo-
iets opruimen allemaal wel kost. 
Ik deed ook pogingen om met anderen hun 
boot te mogen varen. Zo ging ik mee met Ro-
bert, Willy, Guy, Jef, Jean, Ronald, Antony en 
David. Wie ik hier mocht vergeten zijn telt ook 
wel mee. Dat zijn ervaringen die mij telkens 
hebben bewezen, dat grotere boten niet altijd 
zo veel beter zijn. 
Ze hebben allen hun karakteristieken, hun 
voor- en nadelen, hun trucjes en hun aard, en 
de ene houdt zijn vaart al beter dan de ande-
re. Ze hangen vlugger op hun oor of duiken 
dieper weg, maar zijn uiteindelijk gemaakt om 
te blijven drijven, en zijn slechts zo goed als 
hun eigen kapitein of maat. Ik zou geen keu-
ze maken omdat ze groter zijn, misschien wel 
om iets meer comfort, maar voor het zeilen 
zelf, geef ik mijn kleine ‘Horizon’ niet op. Het 
is geen wedstrijdboot, maar in zijn klein-zijn, 

voor Antony. Als je zo’n leuk en fijn team van 
jongeren weet te smeden, dan ben je geen 
havenmeester, maar Teamcaptain!

Graag komen wij volgend jaar weer.

Steef Arts
Sea Force One

In een vorig jaar, toen de winter nog zijn kou-
de verspreidde over groene weiden en een 

bruine zee, stilte luider klonk dan het geju-
bel tijdens de zomer, meeuwen zochten naar 
schaars voedsel, en ik mezelf nog steeds 
overtuigde dat ik het nieuwe jaar zou vullen 
met een honderdtal zeiltochten, wist ik dat 
alles wat je wil waar maken, enkel uit jezelf 
ontstaan kan, je “Mind In-Tens(t)ion” bent. Ik 
sloot het einde jaar af op het water, en begon 
het nieuwe, de dag erop, in dezelfde koude 
als de zee. Niet mijn hart was kil, maar mijn 
handen en mijn voeten, terwijl mijn geest rij-
kelijk en glashelder genoot. Wat een feest, 
deze overgang, trouw aan de zee, van oud 
naar nieuw, in elkaar te laten overvloeien, de 
dronk op het nieuwe jaar te ervaren als het 
zilte zout van onze eigen Noordzee. Ik be-
sloot dan ook mijn opdracht met standvastig-
heid te belonen, en deze door mijn inzet te 
vrijwaren van gehoon. 
Ik heb de goede gewoonte, om bij elke tocht 
op zee een klein logblad bij te houden, noti-
tie te nemen van hoe ik vaar, de tijd van elke 
koersverandering, de snelheid over de grond 
of door het water, wat aantekeningen over 
hoe de zee zich gedraagt, wat ik soms eens 
tegenkom, zoals bruinvissen of wel eens een 
zeehond, of een bijzonderheid dat vaart, en 
een kleine schets te maken van mijn parcours. 
Ik doe dat om alert te blijven, te onthouden 
waar ik keer, en als enige referentie van waar 
ik mee bezig ben. De zee is groot, en nooit 
gekleurd in dezelfde tint, laat staan in haar 
eigen aard of staat. Soms lijkt ze olie en geen 
water, soms is ze eerder schuimig, soms rim-
pelend kalm, tot ruw en omslaand. Soms ver-
baast ze je met haar zacht karakter, tilt ze je 
gemoedelijk op en zet je neer, als over een 
glooiing. Soms is ze heel brutaal en stuwt je 
ruw opwaarts en doet je zinken in een dal, je 

boeg onder water, je ogen gezouten nat, je 
zenuwen even  geprikkeld door haar verra-
derlijke kracht, maar nooit wil ze je echt iets 
aandoen, ze is trouwens alleen maar wat ze 
is, een moleculaire massa en nat!
Ik haal blijvende herinneringen op uit mijn 
honderd dagen (wat ik intussen al verhoogde 
door mijn ijver). Zoals je weet, is mijn bootje 
eerder klein te noemen, amper 8 m lang, 2.10 
breed en met 1.22 diepgang, en dan nog een 
half langkieler, die veel zeilers niet meer wil-
len om hun karakteristieken. Ze zouden traag 
zijn, verleieren, meer stampen en rollen dan 
steekkielen, slecht varen aan de wind, en ook 
een beetje te zwaar voor hun grootte, maar 
ik zeg en denk dan maar, vaar er eerst mee. 
Verhalen leiden vlug eigen levens, worden 
aangedikt of ontkracht, maar zelden zoals ze 
eigenlijk zijn. Dus, pen ik neer, dat wat ik als 
kleine zeiler aan boord van mijn “Avalon”, vrij-
elijk beleven kon. 
Het begon op 1 januari 2015. Carine en ik 
waren dik ingeduffeld om in deze vrieskoude 
de haven te verlaten met ons scheepje. We 
voeren tussen de pieren door naar zee, die 
buitengaats wat rommelig was, korte golven 
met wat kruisdeining er tussenin, een goede 
4-5 Bft wind ZZW. Ik had een rif in het groot 
zeil en de genua, iets wat ik normaal niet doe. 
De wind blies venijnig in ons gezicht. Ik koos 
voor een tochtje naar de muur van Zeebrug-
ge, zo naar de MOW1 en dan weer meer naar 
de kust toe, en uiteindelijk de haven binnen te 
zeilen, om dan tot in de box te motoren. We 
genoten van de zon, al voelde ze niet warm 
aan. Dit was putje winter, en we waren de 
allereersten die zeilden! Er is niets aan om 
in de winter naar buiten te gaan; je kleedt je 
goed thermisch warm, en blijft in beweging… 
Vorig jaar, zeilde ik 98 tochten bijeen. De 
honderd bleef uit, door een herstelling aan de 
motor. Ik lag er niet van wakker, want zonder 
de zekerheid van de motor, is zeilen minder 
veilig. De wet verbiedt het ook. Zodoende 
zou ik dus dit jaar mijn klein recordje hebben 
willen halen, en geloof me, het werd meer!
De zee is nooit dezelfde, altijd water, eens 
meer bruin dan groen, of iets ondefinieerbaar 
tussenin. Soms is ze rimpelend rustig, al of 
niet met een licht heuvelende deining, vaker 
wel eerder golvend, met alle gradaties die 
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heel erg groots. Stabiel en heel betrouwbaar, 
vrij droog en ook heel wendbaar, en vooral 
ook betaalbaar! Er wordt gemopperd over het 
gebrek aan nieuwe jonge leden, maar het le-
ven is steeds duurder. We willen allemaal wat 
meer luxe, een eigen huis, werken doen we 
met twee, en ook kinderen kosten geld. Het is 
geen evidentie om in je vrije tijd, ergens een 
boot te hebben liggen, die je nauwelijks be-
vaart. Zaak is, als je die keuze hebt gemaakt, 
er optimaal gebruik van te maken, misschien 
als prioriteit. Geld moet rollen, maar als het 
daar ligt te liggen, wordt het vroeg of laat een 
spijt. Begin daarom eerder bescheiden, liefst 
vooraf met klein zeilerij. Zo leer je vanuit het 
voelen, wat de wind en je boot echt wil. Zo 
besef je ook hoe juist en veilig alles moet ge-
beuren, om niet omver te gaan. Je bent zeiler 
en geen zwaan! Vooraleer je de zee wil op-
gaan, ga mee met andere boten. Kijk en hou 
je ogen open, proef al eens hoe je zo’n zee 
wel ondergaat. Of dit je maag niet tart, of je 
gemoed bezwaart. Niet iedereen kan wennen 
aan bewegend water, een horizon die stijgt 
en daalt, een kajuit waarin je bangelijk wordt 
of een kompas dat rondjes draait. Het vraagt 
aanpassing en gewenning. Maar, vroeg of 
laat kan het virus bij je toeslaan, en dan is het 
zaak, de keuze die je hebt gemaakt, te bewa-
ren, te staven met je inzet om je kapitaal te la-
ten varen, om zo de meerwaarde te vergaren.
Ik dacht, nu schrijf ik mijn mooiste zeilmo-
menten op. Vertel ik hoe me dit vreugde of 
soms teleurstelling bracht. Hoe de zee me 
gunstig is, een enkele keer ook wel ietsje 
versmacht. Wanneer ik gekke dingen beleef-
de, of hoe een zeehond mijn aanwezig bleef 
volgen met zijn zwarte fonkelende ogen in 
zijn dikke kop. Waar ik een mooie grote gele 
losgeslagen boei aan boord wist te brengen, 
nu dienend als mijn MOB-pop. Hoe ik zeilend, 
nat en koud, de dag erna een TIA kreeg, het 
ziekenhuis in moest voor controle, tijdelijk 
aan de medicatie zit. Waar ik voor de wind, 
abrupt bij gijpen, een bicepspees inscheurde 
om, weken later, tijdens de zeewijding, met 
een echte peesruptuur, voor weken lang, de 
zeilmist in ging. Hoe ik daarmee omging, en 
toch bleef verder zeilen, voorbij de 120! Hoe 
de zon mijn blote lijfje, een mooi bruin kleur-
tje schonk. Hoe ik vrij en heel ontspannen, 

mij onomwonden, als een hemels mensen-
kind, achterop mijn preekstoel, als naturist 
aan boord bevond. Bij dagen van storm, in 
mijn kombuis lag te luisteren naar al dit bruut 
geweld, en dacht aan al die mooie zeildagen, 
die ik nu al had opgeteld. En ook, aan mijn 
levensgezellin Carine, die mij bij zoveel toch-
ten, aangenaam en vol bewondering had ver-
gezeld. Ze is geen echte ‘schipperse’, maar 
dient te worden vermeld als volwaardig be-
manningslid, die elke graad op het kompas 
onmiddellijk bijstelt. En dan zijn er de vele 
kruismomenten met andere boten, die je vaak 
niet kent. Ze zijn meestal veel groter, voeren 
landsvlaggen met soms flinke lappen rood, 
wit en blauw, staand of liggend, maar soms 
ook met zwart, geel en rood. Geschiedenis-
sen die we niet herschrijven moeten, want 
hier op zee zijn we allemaal gelijk, moeten we 
fouten uit het verleden kunnen vergeven en 
wissen, zijn we scheeps in onze kleinheid, in 
het besef dat de natuur veel sterker is dan wij! 
Dat deze laatste het zeker van ons wint, voe-
len we nu al aan haar toegenomen krachten 
bij orkaanwind. Het is goed dat wij dit immens 
groot wateroppervlak leren zien als de bron 
van alle oorspronkelijke leven, en dat wat wij 
van haar hebben weggenomen, haar hoogst 
dringend moeten teruggeven! Leve de zee, 
de wind, de zon, de vissen en de meeuwen. 
Al deze uitzonderlijk leerrijke zeildagen, ga-
ven me dit mee: ‘Niet denken, maar doen. 
Niet doen, maar Zijn! Stap op je boot en vaar, 
adem bevrijd en wordt zee!’

Huub Onzia Derdeyn
“Avalon”

P.S.: Mind in-Tens(t)ion staat voor mijn eigen 
methode mentaal-fysiek opgebouwd te zijn, 
of, “Zijns intuïtieve intentionele uitdrukkings- 
oriëntatie”. Het is een levensleer opvatting, 
geen technisch iets.
Intussen heb ik een andere boot gekocht. 
Geen verraad aan mijn trouwe Horizon, maar 
een kleine opstap naar net iets groter, hoger 
op de waterlijn, en wat meer comfort voor ik 
als “oudje”! Het is een Spirit 28, met de naam 
“Duende”. Ze voer naar Turkije en zelfs tot de 
Azoren. 
Taai scheepje!!!
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hoog de lucht in. Noch de romp van de K7, noch 
Campbells lichaam werden gevonden. In die tijd 
was men technisch nog niet uitgerust om een ber-
ging uit te voeren in een zeer diep meer. 

In 2008 had ik dan de mogelijkheid om zelf een 
record te vestigen in onze race klasse P1, met een 
42 voets monohull, aangedreven door 2 maal 750 
pk. Ze in het water krijgen was al een huzaren-
stukje. Na de crash van Campbell werd de K7 club 
opgericht, een Brits poshy clubje die Campbell le-
vendig moet houden en de speed record week orga-
niseert. Men is dan ook zeer karig in het uitdelen 
van de K-7 Star, iedere deelnemer kan die begeer-
de gouden ster verdienen, maar moet voldoen aan 
volgende criteria: 1) sneller varen dan 100 mph • 2) 
nationaal record breken • 3) wereldrecord breken. 
We haalden een snelheid van 242 km/u, maar de 
gouden ster bleef uit omdat we niet Brits waren. 
Na een paar jaar lobbywerk kregen we in 2011 uit-
eindelijk de erkenning en de K-7 Golden Star uit 
handen van RYA (Royal Yacht Association) voor-
zitter John Puddyfoot. Van deze K-7 Golden Star 
zijn er maar negen uitgereikt. Nee, we waren niet 
sneller dan Campbell, maar Campbell’s record 
was gevestigd in de klasse catamaran, aangedre-
ven door een straalmotor. Ons record uit 2008 in 
V-hull staat nog steeds.

De Britse band Marillion droeg in 1995 het 
nummer ‘Out of this world’ op aan Campbell. Dit 
nummer inspireerde duiker Bill Smith tot het op-
zetten van een zoekactie. Deze operatie duurde 
drie jaar, met een succesvolle afloop. Zowel de res-
ten van de K7 als van Campbell konden worden 

geborgen. Steve Hogarth, zanger van Marillion, 
werd door de dochter van Campbell uitgenodigd 
om het nummer te zingen op de begrafenis van 
haar 40 jaar eerder overleden vader. In 2008 toer-

de Marillion door Europa en bracht ‘Out of 
this world’ nogmaals live voor het voetlicht, 
ondersteund door de indrukwekkende beel-
den van Campbells recordpoging en fatale 
crash die trouwens te zien zijn op YouTube. 
(Campbell Coniston intikken)
In 2013 keerde ik met mijn vrouw terug naar 
Coniston, op uitnodiging van mijn toenmali-
ge sponsor Peters & May. Een uniek moment 
om de hydroplane te zien varen. De eerste 
turbine aangedreven boot op het meer sinds 
de fatale crash van Sir Campbell. Jawel, on-
dertussen Sir, want op de plechtige begrafe-
nis was ook de Queen aanwezig, en ze verhef-
te Campbell tot Sir. Zijn rustplaast ligt net 

naast het meer, met ietsje verderop een museum 
waar o.a zijn raceoverall en helm tentoon worden 
gesteld. De replica met originele stukken van de 
gecrashte K7 Bluebird staan er te wachten op de 
volgende piloot. Even aarzelde ik, maar met een 
krop in de keel, turend naar de foto van Camp-
bell, heb ik toch vriendelijk bedankt. Tijdens mijn 
carrière heb ik veel fatale crashes gezien, ben er 
zelf in betrokken geweest en heb vrienden verloren. 
Ik denk vaak aan hen, echter iedere begin van de 
maand gaan mijn gedachten naar Donald Camp-
bell, de man die ik nooit heb gekend, de man die 
mijn passie deelde en verongelukte in mijn geboor-
tejaar 1967. Mijn K-7 Gouden ster heb ik geschon-
ken aan het Ruskin Campbell Bluebird museum.       

Sir Campbell... Respect! 

November is al een tijdje voorbij en van velen 
onder ons is de boot in winterberging. Toch 

heeft de maand november voor mij een speciale be-
tekenis die ik graag wil delen. Ieder eerste weekend 
van november worden snelheidsrecords verbroken 
op Lake Coniston te Coniston (UK), vlakbij Win-
demere, iets beter bekend onder onze zeilers. Het 
idyllische Coniston wordt dan overheerst door de 
snelste boten in alle denkbare klassen uit binnen- 
en buitenland. Dit jaarlijks event is eigenlijk eer-
der een eerbetoon aan Donald Campbell, die er 
het leven liet in 1967. Als zoon van Sir Malcolm 
Campbell wilde hij zijn vader opvolgen. Malcolm 
had meerdere malen het wereldsnelheidsrecord op 
land en water verbeterd. Donald wilde zijn vader 
hierin graag nadoen. Donald begon pogingen te 
doen in zijn vaders oude Bluebird K4. Hij kreeg 
echter een crash bij een snelheid van 250 km/u, 
waarbij hij de boot naar de filistijnen hielp. In 
1951 ontwikkelde hij de Bluebird K7. Hij verbe-
terde hiermee tussen 1955 en 1964 zeven maal het 
snelheidsrecord op het water. Zijn laatste record 

was 442 kilometer per uur. Op 17 juli 1964 
verbeterde hij met de Bluebird-Proteus CN7 
het wereldsnelheidsrecord op land. Hij ging 
hiervoor bijna 650 km/u en werd hierdoor 
de eerste persoon die in één jaar zowel het 
wereldsnelheidsrecord op land, als op water 
verbeterde.

Op 4 januari 1967 verongelukt Camp-
bell tijdens zijn zoveelste recordpoging op 
Coniston Water. Campbells laatste woorden 
kwamen via de radio: ”I can’t see much, the 
water’s very bad indeed... I’m getting a lot of 
bloody row in here... I’ve got the bows up... 
I’ve gone......” Zijn catamaran vloog meters-

Donald Campbell
Door Gino PasschiersSpeed record breaker
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Cursus 
Schiemanswerk

Op 30 oktober 2015 mochten we in ons 
clubhuis Marc en Thierry van de Sea-

Scouts verwelkomen. Ze kwamen er de ge-
heimen van het schiemanswerk uit de doe-
ken doen.
Naast de onontbeerlijke knopen zoals paal-
steek, mastworp en twee halven steken, 
kwamen ook aan boord wat minder gebruikte 
knopen aan bod. Daarnaast werd aandacht 
besteed aan het beleggen van een klamp en 
het splitsen van een driestrengs touw en een 
meer exotische versie. Ten slotte werd ook 
het bezetten van een touw onder de loepe 
genomen. Voor sommigen was deze cursus 
een goede opfrissing, voor anderen een ken-
nismaking met een aspect van het waterspor-
ten, die ze nog niet onder de knie hadden.

Tekst en foto’s: Alain De Meulenaere

+32 (0) 489 51 88 45
+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

€20*

PER PERSOON
(*MIN 4 PERS)

Scheepswerven

Jan Vandamme

Zeebrugge
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Na de storm

Algemene ledenvergadering

2015 in beeld

Aanvoer beton nieuwe glooiing

Nieuwjaarsreceptie
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Toertocht Nieuwpoort

Bloso Watersportdag

Schippersvergadering

Laag water

Hart veilige club

Baggerwerken
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Cursus Meteo

Doop

Havenfeesten

ZORGZAAM
VOOR UW

PASSIE

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.

Uw passie verzekeren is een vak appart. Huysman Yacht 
Insurance & Yacht Financing kan op veel van uw vragen 

een passend antwoord geven. Dankzij onze meer dan 30 
jaar ervaring, ook als zeezeilers, zorgt Huysman Yacht 
Insurance & Yacht Financing voor een waterdichte polis en 
financiering op ieders maat. We werken heel nauw samen 
met gevestigde maatschappijen. Uw investering is bij ons 
in goede handen. Ook op zoek naar persoonlijk advies en 
zekerheid voor uw passie? Zet vandaag nog koers naar ons 
kantoor!
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Het nieuwe jaar is nog maar aangebro-
ken, of de wedstrijdkriebels steken al 

de kop op.
Wat hebben we met Blank Sailing in petto?
Tijdens de schippersvergadering van 
23/04/16, komt Stijn Reunis de CR for-
mule voorstellen. CR is er voor zeilers 
die low-budget aan zeilwedstrijden willen 
deelnemen. Er kan voor één CR wedstrijd 
een voorlopige rating verkregen worden. 
Men wordt dan wel in de uitslag opgeno-
men, maar er kan geen prijs gewonnen 
worden. Is men door de microbe gebeten 
en wil men nog méér wedstrijden zeilen, 
dat is een geldige CR meetbrief noodza-
kelijk.
Blank Race #1, met start te Blankenber-
ge en aankomst te Nieuwpoort, gaat door 
op 28/05/16. Net als vorige jaar zijn we 
te gast bij VVW Nieuwpoort. We opteren 
voor een eenvoudig parcours, zodat ook 
beginnende wedstrijdzeilers en toerzei-
lers aan deze wedstrijd kunnen deelne-
men. ’s Avonds is er de mogelijkheid om 
een maaltijd te nuttigen in het clubhuis 
van VVW Nieuwpoort. Blank Race #2 
voert ons de dag daarop van Nieuwpoort 
naar Blankenberge.
Blank Race #3 is gepland voor 20/08/16, 
het wedstrijdgebied ligt dan voor Blanken-
berge en Wenduine.

We zijn dit jaar aan de 10de CR Trophy 
toe. Dit officieuze BK voor CR gemeten 
jachten gaat door op 03 en 04 september 
2016, met de RSYB als gastheer. We ho-
pen dat de weergoden ons dit jaar gunsti-
ger gezind zijn dan vorig jaar, zodat we alle 
geplande manches van deze  CR Trophy 
kunnen zeilen. We voorzien voor zowel 
de Blank Races als de CR Trophy, mooie 
prijzen. Deelnemen aan de CR Trophy 
kan enkel met een geldig door het KBYV 
uitgereikt zeilnummer en een geldige CR 
meetbrief. Een zeilnummer kan aange-
vraagd worden met het formulier op de 
site van het KBYV, www.belgiansailing.be.
De CR meetbrief kan bekomen worden 
via de site van CR, www.cruiserrating.be. 
Hier kan men ook alles te weten komen 
over de CR formule.
Op de site van Blank Sailing kan men alle 
info vinden over de CR wedstrijden te 
Blankenberge, foto’s en uitslagen van de 
voorbije jaren, de kalender van het ONZK 
en de CR wedstrijden die buiten Blanken-
berge georganiseerd worden, en een aan-
tal nuttige links: www.blanksailing.be.

We hopen veel leden van onze club aan 
de start te mogen verwelkomen.

Alain De Meulenaere

Vishandel Gino

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

0475/78 79 03

PRINT INTERNATIONAL IS DEEL VAN ZILT DESIGN BVBA • ROTSESTRAAT 81, 8800 ROESELARE

Tel. 050 320 330 - piet@printint.be - www.printint.be

DESIGN

WEB 

PRINT

fullservice… van ontwerp tot verzending
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sche voorrangsregels toepas; namelijk: Re-
lax gaat voor werk en Bootklus wijkt voor zeil.
Het overschilderen van die slordige waterlijn, 
leek me voor dit jaar echter wel een haalba-
re klus. Het oorspronkelijke plan om de boot 
vóór half juli terug in het water te hebben 
en tot en met het najaar samen met familie 
en vrienden leuke zeiltochten te maken zou 
hierdoor niet meteen in het gedrang komen.
Na me hier en daar wat te hebben geïnfor-
meerd over hoe ik het herschilderen van de 
waterlijn het best zou aanpakken, kwam ik 
erop uit dat het volledig herschilderen van 
de romp en het dek qua tijdsinvestering en 
kostprijs haalbaarder bleek dan ik tot hiertoe 
steeds had gedacht. Ten minste, als 
ik zelf al het voorbereidingswerk voor 
mijn rekening zou nemen en hieraan 
de helft van mijn zeilseizoen zou willen 
opofferen.
Na enige twijfel en wat rekenwerk, be-
sloot ik dan toch om de zaken dit jaar 
grondiger aan te pakken en mij niet tot 
het herschilderen van de waterlijn te 
beperken. Mijn 3-fasenplan was sim-
pel: ik voorzag twee weken om tijdens 
mijn vrije momenten de verf van de zij-
boorden te schuren en alle beslag te 
demonteren, daarna twee weken om 
de boot professioneel te laten herschil-
deren en één week om opnieuw zelf 

alle beslag op de romp te bevestigen. Het 
leek mij vooral een kwestie van verstand op 
nul en eens flink doorwerken. In dit scena-
rio zou ik, zonder pech-onder-weg, tegen 

half augustus met een volledig heropgefriste 
boot terug kunnen uitvaren.
Tijdens die eerste dagen werkte ik onder een 
blakende zon en bij tropische temperaturen 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Het 
gebeurde dan ook vaak dat ik als laatste met 
een zucht het hekken van de botenparking 
afsloot. Hoewel ik tijdens die eerste week 
goed op schema bleef, vond ik het schuur-
werk veel trager verlopen dan vooraf inge-
schat.
Gelukkig had ik vanop het dek een breed uit-
zicht op de zee, de duinen en de havegeul. 
Tijdens mijn korte pauzes keek ik dan ook tel-
kens vol verlangen naar de onophoudelijke 

parade boten die in de vaargeul vrolijk 
aan mij voorbij huppelden. In die perio-
de herlas ik Princess van Joe Richards. 
In dit boek beschrijft de auteur mooi 
hoe hij tijdens de moeizame restau-
ratie van zijn 60 jaar oude Friendship 
maanden lang aan de werf is vastge-
kluisterd en hoe de zee geduldig op 
zijn terugkeer wacht.
Dankzij het aanhoudend droge weer 
en de extra hulp van mijn broer, zat ik 
anderhalve week later nog steeds op 
schema: de mast was eraf, de romp 
had ik twee keer volledig met een ver-
schillende korrel afgeschuurd en het 
onderwaterschip was weer helemaal 

klaar voor een verse laag antifouling. De ko-
mende week zou ik elke minuut vrije tijd re-
serveren voor het bovendek. Ik kruiste alvast 
mijn vingers voor aanhoudend droog weer.

No way back dacht ik spontaan toen ik op 
8 juli de kop van de excentrische schuur-

machine op de gladde spiegel van mijn zeil-
boot plaatste. Ik herinner het mij nog alsof 
het gisteren was. De dichte wolk haarfijne 
kronkellijntjes die de langzaam draaiende 
schuurschijf in de harde rompverf kraste, 
deed de rode verf al snel in doffig roze ver-
vagen.
De week ervoor had ik mijn boot uit het water 
laten nemen. Aan de schroef had zich een 
kolonie zeepokken vastgeklampt en onder 
de waterlijn hing alweer een flinke baard. 
Het was met andere woorden hoog tijd voor 
een grondige knip- en scheerbeurt. Eenmaal 
droog op de kant inspecteerde ik alles tot in 
de details. Het onderwaterschip bleek nog in 
prima staat, maar de zijwanden daarentegen 

hadden hun beste tijd gekend. De fenders 
hadden hier en daar de verf tot op het poly-
ester weggekrast en zo op kijkhoogte stoor-
de ik me opnieuw aan het nogal amateuristi-
sche doe-het-zelf schilderwerk van de vorige 
eigenaar. De boot telde maar liefst 28 hori-
zontale witte lijnen, waardoor het verhoopte 
sportieve cachet door overdaad helemaal te 
niet werd gedaan. Daarenboven was het dek 
door zijn broer ooit in een vlaag van ‘zins-
verbijstering’ licht grijs geschilderd en daar-
na met foute witte verf zo goed als mogelijk 
gerestaureerd.
Toen ik mijn Luna 7 jaar gelden in Medemblik 
kocht, had ik me voorgenomen haar volledig 
te herschilderen. Het was er echter tot hier-
toe nog niet van gekomen omdat ik tijdens 
mijn vrije tijd gewoonlijk twee simpele nauti-

Tekst en foto’s: Wouter Hennion
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heid opgelucht aan de steiger vast. Een me-
morabel moment waarop werd geklonken.
Sinds 8 juli – de dag waarop ik de schuur-
machine op de spiegel plaatste – waren drie 
maanden verstreken. Hoe was het mogelijk 
dat ik mijn volledige zeilseizoen had kunnen 

opofferen aan een klus die twee keer zo veel 
tijd in beslag had genomen dan voorzien? 
Willens nillens en met wijd open ogen was 
ik dan toch in die gevreesde fuik terechtge-
komen, waardoor ik gaandeweg de greep op 
mijn strakke planning had moeten lossen. 
Los van dit alles hadden de vele inspannin-
gen geloond en was het verschil van buitenaf 

duidelijk merkbaar. Benedendeks echter 
heerste nog volop chaos. Omwille van het 
dekbeslag had ik de volledige binnenbe-
kleding moeten uitbreken en alle elektrici-
teitsdraden ontkoppelen. Bijgevolg lagen 

op de banken nog overal panelen en werk-
materiaal verspreid en hingen her en der 
draden uit het plafond te bungelen. Op alles 
ruste bovendien een dikke, mistroostige laag 
schuurstof. 

Stay calm and clean on, dacht ik bij me 
zelf toen ik de trap afdaalde om ook in 
de kajuit opnieuw schoon schip te ma-

ken. Hoe lang fase vier uiteindelijk zou duren, 
was me op dat moment nog niet duidelijk. 
Deze keer weigerde ik om er een ETA op te 
plakken.
Het gezegde Je weet wanneer je uitvaart, 
maar je weet nooit exact wanneer je zal aan-
komen vat de essentie van onze hobby vrij 
goed samen. Alleen krijg je dit aan geen en-

kel zinnig mens uitgelegd.

Wouter Hennion (Luna).

Hoewel ik op 20 juli bijna alle beslag van het 
casco had verwijderd, begon ik voor eerst te 
twijfelen of het mij wel zou lukken om de boot 

tegen half augustus terug in het water te heb-
ben. Binnen enkele dagen vertrok ik immers 
voor een weekje op reis en ten vroegste eind 
juli zou ik de draad terug kunnen opnemen.
Tien dagen later was ik alweer volop aan het 
werk. Om ook als het regent ongestoord te 
kunnen doorwerken, wilde ik mijn Luna 
zo snel mogelijk naar de loods verhui-
zen. Na enig aandringen werd ze op 
4 augustus omzichtig de loods bin-
nengerold. De verhuis van de parking 
naar de loods bezorgde mij een men-
tale opkikker: weldra zou ik fase één 
van mijn 3-fasenplan kunnen afronden. 
De sfeer binnen in de loods bleek ook 
helemaal anders dan op de winderige 
parking. Het was er merkelijk rustiger 
werken en plots hoefde ik geen zonne-
bril meer te dragen of bezorgd te zijn 
om dreigende regenwolken.
Het plezier om de nieuwe werkomge-
ving was echter van korte duur. De 
man van de schilderwerken liet mij al snel 
weten dat ik niet meer op half augustus hoef-
de te hopen en dat de boot pas ten vroegste 
begin september in het water zou kunnen. 
Dit was slecht nieuws, te meer ik geen verlof 

meer over had. Voortaan zou ik uitsluitend 
na de werkuren en tijdens het weekend kun-
nen komen verder werken.

Puur op wilskracht en karakter schuur-
de ik tegen de derde week van augus-
tus de antislip tot de laatste korrel van 
het dek en krabde ik met veel moeite de 
taaiste lijmresten weg. Hiermee was de 
voorbereidende fase definitief afgerond 
en konden vanaf nu de professionals 
het van mij overnemen.
Eind augustus werd een eerste verflaag 
op de zijboorden aangebracht. De voor-
bije twee maanden was ik vooral bezig 
geweest om de boot volledig te ontman-
telen, te bekrassen en haar met de dag 
lelijker te maken. Eindelijk keerde het tij: 
laag na laag werd mijn Luna opnieuw 
mooier en kreeg haar casco steeds 
meer glans. Toen ik begin september 
ook twee lagen pikzwarte antifouling op 
het onderwaterschip had gezet, kon ik 
me al min of meer inbeelden hoe ze er 
binnenkort finaal zou gaan uitzien.

Omwille van allerhande omstandigheden 
duurde het echter nog tot eind september 
vooraleer de allerlaatste laag robijnrode lak 
op de romp kon worden gezet en het dek vol-
ledig signaalwit was geverfd. Tijdens het eer-
ste weekend van oktober schroefde ik al het 

beslag terug op dek en de week erop volgde 
de mast. Op zaterdagmorgen 10 oktober kon 
de boot eindelijk opnieuw in het water. Te-
vreden met het eindresultaat knoopte ik mijn 
Luna rond de middag na een lange afwezig-
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Self-Service Wassalons met 
professionele wasautomaten tot 16 kg*

Wassen - Drogen - Strijken**
   (*enkel in Uitkerke)

(**enkel in Uitkerke & De Haan)

Eco Wash
Blankenberge • De Haan • Oostende

Mr. 
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

100% gespecialiseerd in MIELE toestellen
verkoop & herstellingen
huishoudelijk & professioneel gebruik

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

Sails & rigging

Blankenberge - Belgium
Tel: 050/41 18 63 - Fax: 050/41 80 48

info@wittevrongel.be

When sailing 
becomes a passion

Wittevrongel
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GROEP MAES

TOTAALOPLOSSER VOOR AL UW HOOGTEWERKEN
Door een vooruitstrevende 
aanpak op alle gebieden 
(mensen, machines, 
methodes) willen we een 
toegevoegde waarde leveren 
bij de uitvoering van Uw 
hoogtewerken.

Maes Hoogwerkers 
is gespecialiseerd in 
hoogwerkers op vrachtwagen 
tot 103 meter.

Montaco is gespecialiseerd 
in mobiele torenkranen en 
autolaadkranen.

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

http://maeshoogwerkers.com

