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20/08/16

27/08/16

03-04/09/16

24-25/09/16

Nieuwjaarsreceptie

Cursus elektronica aan boord

Kaasavond

Algemene ledenvergadering

Voorstelling nieuwe leden

Schippersvergadering 

Infosessie CR formule

Toertocht RSYB

Blank Race #1

Blank Race #2

Cursus meteo en routering

BBQ

Blank Race #3

Doop

Varken aan ‘t spit

10de CR Trophy

Toertocht RSYB

19u30 Clubhuis RSYB

15u00 Clubhuis RSYB

19u00 Clubhuis RSYB

10u00 ‘t Colisee 

Zeeland (Info volgt)

Blankenberge-Nieuwpoort

Nieuwpoort-Blankenberge

15u00 Clubhuis RSYB

19u00 Clubhuis RSYB

Blankenberge

Steiger 18 Oude haven

19u30 Clubhuis RSYB

Blankenberge

Bestemming nog te bepalen

05-08/05/16 

17/07/16 

 

Havenfeesten

Zeezegening
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 Algemene vergadering
Ontvangst nieuwe leden 

Schippersvergadering
30 april 2016

Deze zullen doorgaan in Kusttheater ’t Colisee, Kerkstraat 27 te Blankenberge.
Aanvang 10.30 uur.
(Mogelijkheid tot parkeren in het nieuwe parkeergebouw aan het station).

Programma 
• 10.00: Ontvangst
• 10.30: Algemene Vergadering
• 12.00: Aperitief
• 12.30: Lunch
• 14.30: Ontvangst en kennismaking met nieuwe leden
• 15.30: Schippersvergadering

• Voorstelling werken ter beveiliging van de haven
• Komende activiteiten
• Voorstelling CR formule

 
Alle leden, kandidaat leden of sympathisant leden zijn van harte welkom, met partner of 
directe familie! Een officiële uitnodiging met de agenda van de algemene vergadering 
volgt nog.

Lunch
• Brochette van scampi, gemarineerd op Indische wijze
• Ossenhaas bearnaise
• Roodbaars, gemarineerd met tuinkruiden, op de Teppanyaki       
• Rozemarijnaardappeltjes of frietjes • salade en pasta buffet            
• Crème Brûlée

Prijs per persoon: 22,00 €
Inschrijven vóór 22/04/2016 bij Nadine, via evenementen@scarphout.be
Let op: inschrijven = betalen, omdat wij de plaatsen moeten reserveren.
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toch in de breuksteen belanden. De naam 
breuksteen zou dan echt niet verkeerd ge-
kozen zijn.
Verder wensen wij voor 2016 een oplossing 
voor de toegankelijkheid van ons clubhuis, 
havenkantoor en sanitair. Deze faciliteiten 
moeten ten allen tijde en voor alle verkeer, 
vanaf de openbare weg bereikbaar zijn. Ik 
hoop dus dat wij in 2016 gehoor krijgen bij de 
bevoegde overheid, Afdeling Kust, en dat er 
op een constructieve manier werk gemaakt 
zal worden van onze terechte wensen.
Ik hoop ook dat de overheid de geplande 
werken voor de superstormen, ook de dui-
zendjarige storm genaamd, met de nodige 
kunde zal uitvoeren en niet zoals de nieu-
we glooiingen die nu reeds aan verzakking 
onderhevig zijn. Het zou zeer jammer zijn te 
moeten vaststellen dat ons clubhuis, zowel 
het nieuwe als het oude gedeelte nog verder 
verzakt. De bewering dat metingen dit tegen-
spreken doet mij denken aan een doofpot 
operatie, omdat deze verzakkingen bij laag 
water met het blote oog goed zichtbaar zijn, 
en kan wijzen op onvoldoende of onbestaan-
de verankering van de damwanden.
Ooit was België pionier op het vlak van be-
tonconstructies. De vele persartikels over de 
tunnels in Brussel doen mij daar nu aan twij-
felen, en die tunnels zijn nog maar vijftig jaar 
oud. Als ik nu zie dat de ijzeren bewapening 
tussen het afbrokkelende beton onderaan 
in het zeewater ligt, dan vraag ik mij af hoe 
lang deze constructie wel zal standhouden. 
Er moet dus dringend werk gemaakt worden 
van een vakkundige herstelling van deze 
glooiingen, om het risico op verdere schade 
aan ons clubhuis te vermijden.

Voor 2016 is dus nog werk aan de winkel 
en ik kan jullie verzekeren dat het bestuur 
alles doet om onze haven nog aangenamer 
en mooier te maken. Een ten allen tijde be-
reikbaar clubhuis met veilige toegang, omge-
vingsaanleg met verlichting en een zitbankje 
zoals op andere plaatsen, alsook de gepaste 
waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat 
wij allen samen verrichten, dat is onze wens 
voor 2016!  

Jan Soete, voorzitter

Uit onderstaand persartikel en e-mail kan 
besloten worden dat een investering van de 
overheid van 2,8 miljoen euro in feite tot niets 
heeft gediend.

Uit Het laatste Nieuws van 10/06/2015 
Grote glooiingsmuur haven klaar
De werken aan de nieuwe glooiingsmuur van 
de oude haven van Blankenberge zijn voltooid. 
Dat is een maand vroeger dan verwacht. Half 
oktober 2014 startte de afdeling Kust van het 
agentschap voor Maritieme Dienstverlening 
en Kust (MDK) met de renovatiewerken, om-
dat de bestaande muur in heel slechte staat 
was. "De nieuwe glooiing is zo ontworpen 
dat er ook in de toekomst dieper gebaggerd 
kan worden. Op die manier kunnen grotere 
schepen de oude haven van Blankenberge 
binnenvaren", vertelt projectingenieur Sammy 
Ferret. Voor de werken werd eerst een dam-
wand met planken van 14 meter lang geheid. 
Zo kon zonder hinder van de getijden verder 
gewerkt worden. De volledige glooiing van 
260 meter lang is afgewerkt in printbeton. De 
werken kostten 2,8 miljoen euro. (JVRB)

Uit een e mail van 7/12/2015 vernemen wij:
Geachte,
Wij volgen deze verzakking in detail op met 
onze eigen landmeter (meting d.d. 28/10/15) 
en in samenwerking met het technisch con-
trolebureau SECO. 
Hierbij hebben wij geen bijkomende zettingen 
geregistreerd.
Wij hebben ook reeds afgesproken dat er een 
volgende meetcampagne wordt uitgevoerd 
na uitvoering van de baggerwerken.
Voor de veiligheid hebben wij ook beslist dat 
er bij huidige baggercampagne nog niet tot 
tegen de damwand verdiept wordt.

In de overtuiging u hiermee van dienst te zijn 
geweest,
Met vriendelijke groeten,
Sammy

Ir. Sammy Ferret
Projectingenieur

Wat met “veiligheid” zoals de e-mail vermeldt, 
bedoeld wordt, is niet duidelijk.  

De nieuwjaarsreceptie van RSYB wordt 
traditioneel op de laatste zaterdag van 

januari, ’s avonds om 19.30 gehouden. Het 
was zeer druk, heel wat volk en een gezel-
lige sfeer. Zoals de traditie het wil, wenste 
onze voorzitter zijn zegje te doen maar de 
micro liet het na korte tijd afweten. Geluk-
kig dat Robert dit wist op te lossen met zijn 
krachtige stem, tot er nieuwe batterijtjes ge-
vonden werden. Eind goed al goed, en de 
laatsten gingen pas in de vroege uurtjes te-
vreden naar huis.

Speech nieuwjaarsreceptie 2016

Geachte Heer Burgemeester, schepen, bes-
te leden, dames en heren,

Bedankt voor uw talrijke aanwezigheid hier 
vanavond op onze traditionele nieuwjaars-
receptie. Uit naam van het voltallige bestuur 
van onze club wens ik jullie een schitterend 
2016, met naast de klassieke wensen voor 
een goede gezondheid, vooral veel vaarple-
zier. Varen is immers nog steeds het hoofd-
doel van onze club en ik hoop dan ook dat er 
in 2016 inderdaad veel gevaren zal worden.
En waarvoor staat 2016 nog, welke zijn onze 
wensen voor dit jaar? Ik ga het nu niet over 
de baggerwerken hebben want dat wordt een 
beetje eentonig. Er zijn voor 2016 nog ande-
re uitdagingen waar wij moeten aan denken 
,omdat wij daar ook direct bij betrokken zijn.       

Zoals jullie allicht weten start dit jaar ook de 

aanleg van de beveiliging van de haven te-
gen de superstormen. Deze werken maken 
deel uit van het masterplan kustveiligheid. 
Hiervoor werden tijdens de zomer 2015 de 
nodige affiches met bekendmaking van de 
bouwaanvraag aan de ingang van het ha-
venplein aangebracht. Na het aandachtig 
bestuderen van de bouwplannen hebben wij 
aangetekend, een 4 bladzijden tellend be-
zwaarschrift ingediend, omdat de noodzake-
lijke en permanente toegang tot ons clubhuis 
niet voorzien was. Hierop hebben wij spij-
tig genoeg nooit reactie bekomen, maar de 
bouwplannen zijn intussen wel goedgekeurd.
 
Onze wens voor 2106 is dat de bevoegde 
overheid eindelijk ook rekening zal houden 
met onze terechte wensen waarvan een 
aantal nu al zowat 2 jaar oud zijn. Zo heb 
ik exact één jaar geleden, tijdens de vorige 
nieuwjaarsreceptie gemeld, dat onze afval-
faciliteiten in rook waren opgegaan. Afvalfa-
ciliteiten die nochtans verplicht zijn, zoals in 
onze langdurige en geregistreerde conces-
sieovereenkomst door de overheid omschre-
ven. 

Ook de vraag naar een veiliger toegang voor 
voetgangers en fietsers dateert nu reeds van 
2014, maar is met wat bloembakken die eer-
der in de weg staan en waar onkruid welig 
in tiert, helemaal niet opgelost. Een veilige 
toegang voor voetgangers en fietsers bete-
kent ook dat er geen gevaar is voor het op-
lopen van breuken mocht men per ongeluk 

VOORZITTER
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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

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

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

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
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Hier geen verhaal over het door-
kruisen van de wereldzeëen, maar 

het relaas van een beginnend skipper. 
Al jaren ‘geïnfecteerd’ met de zeilmi-
crobe, uiteindelijk de stap gezet om 
een eigen zeilboot te kopen. Lid van 
RSYB sinds begin 2015.

 
Zeilmicrobe
En klik, weg was ie... Na (te) lang dromend 
surfen op het net (ook een sport op zich) en 
rijp beraad (hoewel ;-) vertrok een mail met 

de vraag om een zeilboot etap 22 te bezich-
tigen: ligplaats RSYB. Nog geen vijf minu-
ten later reactie: “Natuurlijk, past het zater-

dag?”. Oeps, de droom werd plots concreet, 
maar best eerst nog even terloops m’n 
vrouw inlichten want die wist van, euch…, 

niets. Maar ze stimuleerde me 
net een boot te kopen want de 
zeilmicrobe woekerde al jaren 
te sterk in m’n lijf. Korte tijd la-
ter stond de vlaggenbrief op m’n 
naam.

Een oude school- en Scouts-
vriend, skipper met jarenlange 
ervaring die me bezoedelde 
met deze zeilmicrobe, zag ook 
de voordelen van een ligplaats 
in Blankenberge en wou z’n 
vaste ligplaats overbrengen 
naar RSYB. Samen gingen we 
ons voorstellen op de club, wie 

had 25 jaar geleden gedacht dat wij ooit 
nog samen een sollicitatiegesprek zouden 
voeren? Een tijd later kregen we allebei be-

GROTE BOOT
KLEINE DROOMKLEINE DROOM

Zeilboot Muis, Etap 22

 
 

     

 
 
 Laagspanningsverdeelkasten 

 

Waterdistributie  
 

Signalisatie  
 

Verlichting 
 

Ligplaatsbeheersoftware 
 

Betaalsystemen met munt of kaart 
 

Toegangssystemen 
 

ON-OFF-mobi = individueel zelf 
schakelen 
 

Marina Management: Mijn Jachthaven 

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

                        
® 

by     
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Sailmates
De volgende zeiltochten waren er met be-
vriende RSYB-leden. Ideaal om alles beter 
te leren kennen en het vertrouwen te doen 
groeien. Met Wouter (zeilboot Luna) werd 
de eerste “ferme streep” in zee getrokken 
met 4à5 Bft wind. Tarik (zeilboot Missy), de 
vorige eigenaar, had me aangeboden een 
dagtrip te maken naar Oostende. Naast een 
aangename zeilweertje stonden enkele zeil-
technieken op het menu: zeiltrim, aanleggen 
in vreemde haven, haven binnenvaren op 
genua als oefening op motorpech. 

Aanbrengen kraanlijn met hulp van enkele leden RSYB

Zomerse zeewandelingen
Verder was het kwestie van de weerberich-
ten in de gaten houden en vrienden en fami-
lie uit te nodigen voor een zeiltrip. Bijzonder 
waren de tochtjes met mijn kinderen die ook 
het roer even overnamen. Een belevenis 
voor jong en oud. Ook mijn vrouw kreeg de 
smaak te pakken en zette zich zonder veel 
aarzelen stoer aan het roer.

Het eerste zeilseizoen was er dus eentje 
van ontdekken en zee-ervaringen opdoen. 
Nog geen seconde heb ik de ‘impuls-aan-
koop’ beklaagd. En de zeilclub RSYB? Een 
toffe bende zonder franjes! 

Tot zeils,

Steven Meeremans

Zeilboot Muis

richt “gezien en goedgekeurd” te zijn voor 
elk een ligpaats. Voila, of beter: voile là, het 
avontuur kon beginnen.

Winterberging
Het echte avontuur was voor later want en-
kele dagen na de aankoop werd de boot al 
winterklaar gemaakt. Wie koopt nu 
ook een boot in decemer? De garage 
werd volgepropt met kussens, motor, 
zeilen, etc.. en m’n hoofd met nauti-
sche kennis: marifoon en opleiding 
yachtman. Vlak voor de lente werden 
de examens marifoon en algemeen 
stuurbrevet met succes afgelegd. 
Leek me niets meer dan “goed zee-
manschap” deze basis eerst te be-
heersen alvorens echt het ruime sop 
te kiezen. Het examen yachtman kon 
wachten want het zeilseizoen brak 
eindelijk aan.

Zeil je voor het eerst… solo
Als ‘doop’ had ik me voorgenomen eerst op 
motor te varen tot vlak in zee. Kwestie van 
de boot, het manoeuvreren in de haven te 
leren kennen en eventueel de zee eens te 
‘proeven’. Helder weer, check. HW+2, NO 
1Bft, check. Motor en marifoon aan, check!  
Landvasten los, check! Zeilboot muis klaar 
om de zee te proeven? Check! Skipper 

klaar? Euch… check dan maar zeker?

Op de vingersteiger naast de boot bleef ik 
minuten lang aarzelend met beide han-
den de reling vastklampen: durf ik het of 
durf ik het niet? Soit, niet blijven tobben 
maar de moed samenscharrelen, ferm 
diep ademen, de boot zachtjes naar ach-
ter duwen (dat is het voordeel van een 
22ft hé ;-) in de kuip springen en de mo-
tor in achteruit slaan was de boodschap. 
Just do it! En weg was waren we: zeilboot 
en skipper muis op bescheiden solo mai-
dentrip. In de havengeul kwam net een 
baggerschip assertief binnengestoomd. 
No way dat er risico’s werden genomen 
en ik deed braafjes een 180°-draai. Eens 
het gevaarte aangelegd werd de tocht 
hervat. Op zee kon ik de verleiding niet 
weerstaan om het zeil te hijsen. Maar 
de grootzeilval bleef haperen aan het 
stoomlicht en ik wou niet te lang stuur-

loos liggen klotsen, dus werd het grootzeil 
gelaten voor wat het was. Volgende keer 
beter dan maar. De genua uitrollen lukte 
gelukkig wel vlot. Yes: dan toch (deels) on-

der zeil! Het motorgebrom werd met ple-
zier geruild voor de rust van klotsend water 
en meeuwen.  Koers langs de kustlijn rich-
ting casino. Puur genieten en trots, een 
onbetaalbaar gevoel! De eerste ervaring 
was een feit, maar toch nog de boot beter 
leren kennen en zeker in combinatie met 
de wind, stroming en golven. 

Zeilboot Muis aangemeerd in Oostende
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Op 29 maart werd de infocontainer 
plechtig in gebruik genomen door 

minister Ben Weyts en schepen van de 
haven Bjorn Prasse. Deze container 
staat op het vuurtorenplein en geeft 
uitleg over de werken ter beveiliging 
van de haven voor de zogenaamde 
duizendjarige storm. Deze werken starten 
na de zomer 1016 Tijdens weekends is 
de infocontainer geopend vanaf 14 uur, 
tijdens schoolvakanties ook open vanaf 
donderdag. Men kan er zich een goed 
beeld vormen van wat deze werken 
rondom de haven van Blankenberge juist 
inhouden.
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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:

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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LEDEN
Aan de voorzitter en havenmeester RSYB,
Beste Jan en Antony,
Bij deze wil ik U op de hoogte brengen dat 
mijn motorboot Amber werd verkocht.
Mijn passie verandert van jachten naar jacht …
Ik heb genoten van mijn jaren in RSYB, de 4 
jaren in het bestuur waren “soms” ook leuk.
Hierbij eindigt dan ook mijn lidmaatschap.
Niet vaarwel, maar tot nog eens in het club-
huis.
Tight lines!
Marc de Waele

Gianna, dochter van bestuurslid Alain De 
Meulenaere, is op 26 maart bevallen van 
een dochtertje, Peaches.
We wensen Gianna en haar levensgezel 
Sigi van harte proficiat.

Wij melden met droefheid het overlijden van 
Dhr. Jules Meersschaert, skipper van MY Raza.
Jules was jarenlang lid van RSYB.
Sedert enkele jaren had hij een ligplaats in 
Aguadulce, Spanje, waar hij samen met zijn 
vrouw Fabienne vele mooie momenten heeft 
beleefd.
Helaas stierf Jules op 23 februari 2016 ten ge-
volge van ziekte.
Langs deze weg bieden wij onze oprechte 
deelneming aan zijn vrouw Fabienne Kimpe en 
familie.

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.

Va
nd

ew
all

e n
v  

•
  V

lam
ing

ve
ld 

19
  •

  8
49

0 J
ab

be
ke

  •
  tl

 05
0 8

1 4
5 2

1  
•

  f
x 0

50
 81

 39
 67

  •
  in

fo@
va

nd
ew

all
en

v.b
e

VE
RW

AR
M

IN
G

 •
 V

EN
TI

LA
TI

E 
•

 K
O

EL
IN

G
 •

 S
AN

IT
AI

R 
•

 S
O

LA
R 

20

http://etbpauldelange.be
http://vandewallenv.be


De poort schoof open, traag, terwijl de wind me 
bijna omver drukte in haar vlagen, huilend over 
de haven woei, vallen deed klapperen als wild 
geworden zwepen, die masten martelden, met 
vlak voor mij rompen van allerlei slag en grootte. 
Ik betrad het boten park, of beter, ik zag alleen 
poten, van boten die op stoelen stonden, als bo-
men in een bos, honderden stellingbuizen die 
als schragen de broze huiden van waterdragers 
moeten stutten. Het weer was grijs, zoals de 
wolken, af en toe een korte venijnige bui, die het 
snijdend lawaai van de razende wind wat demp-
te. Traag stapte ik over deze keienvlakte, zwart 
dooraderd met hier en daar een plas. Poten, en 
nog eens poten die schuin hellend opwaarts 
staken, rompen gedragen door staal, terwijl ze 
eigenlijk in het water thuishoorden. Hels klonk 
het verhaal van deze winter stal plaats, zoals 
het gehuil van wolven op zoek naar hun roedel. 
Alles viel hier ten prooi aan de grillen van de 
natuur. Het was winters guur. Terwijl mijn ogen 
langzaam al deze vormen aftastten, zette mijn 
geest zich scherp om hier of daar mijn eigen 
nieuwe boot droog te zien staan. Het duurde 
niet eens lang, of er stond een Spirit 28, hoog-
potig in zijn witte romp boven mij uit, alsof ik 
maar een onnozel mensje was, ik nooit wist 
wat er onder water aan leven zat, en hoe diep 
de val als mens kan zijn bij ontij. Ik filmde haar, 
stond even de onderwaterlijn te bekijken en 
schreed verder. Rompen, kielen van alle slag, 
masten als ijspieken tot in de hemel, en een 
mengelmoes van allerhande geluiden dooreen, 
van boren tot slijpen, schuren over zweepsla-
gen, naar het kermend kriepen van rubberen 
stutschoenen op polyester, zoals een beer zijn 
rug schrobt tegen een verweerde boomschors. 
Rompen die je niet acht te kunnen vlot blijven 
op water, zo groot, zo dik ook, soms ook heel 
erg lomp, met immense lange kielen, als loden 
vlakken die elk schip zouden kunnen doen zin-
ken. Ook stekers, bijna naalden, met onderin 
een verdikking, om je laatste adem te verstik-
ken, of scheggen die heel schuin staan, waarbij 
je boot, zonder enige steun, op zijn neus zou 

vallen. 'Botenbos', dacht ik, massa's stammen, 
als in een jong bos, dat nieuwe avonturen te-
gemoet kijkt, met in hun kruin, bootrompen 
die willen varen, die de zee willen kennen, het 
geweld van de natuur willen ervaren, en voe-
len hoe ze stormen kunnen doorstaan. Toen 
ik eindelijk na mijn zigzaggende tocht tussen 
deze honderden luchtkastelen bij mijn zeilma-
tje Tanguy zijn Gib’ Sea 31 aankwam, gaf ik het 
tellen op. Ik had intussen minstens zes Spirit 28 
rompen, neerbuigend op mij zien neerkijken, en 
was ergens toch verbaasd, hoe klein mijn, te 
koop staande Horizon, met name: mijn, 'Avalon', 
wel was. Een tot twee meter meer bootlengte 
maakt een groot verschil in volume voor een 
boot, maar hier staan ze allemaal droog, tussen 
en op slechts vier poten. Het zouden spinnen 
kunnen zijn, die verbannen werden uit hun wa-
terhuis, of hoe je de klaagzang kan horen, van 
al deze insecten die het water in willen, maar 
gevangen zitten tussen stoelklemmen. In Tan-
guy zijn boot voelden we de brute kracht van 
de wind op het want. Bij momenten was het 
alsof de boot bewoog, zoals je dit ook bij het 
varen ervaart. Ik ging zelfs buiten kijken of we 
wel degelijk goed verankerd waren, wat geluk-
kig wel zo was, maar toch. Na vele uren praten 
over zeilen, dingen des levens, liep ik terug naar 
de uitgang van dit botenbos. Je blijft verbaasd 
wat hier staat aan kostbaar materiaal, en meer 
nog, wat verwaarloosd achtergelaten wordt, en 
misschien nog erger, te water gaat, om alleen te 
pronken met het hebben van, om er dan nooit 
mee te varen. Zouden al diegenen die dit wel 
doen, die de zee exploreren, haar grillen trotse-
ren en hun huid laten aanvreten door het zilte 
zout, niet een toelage mogen krijgen? Zeilen is 
ecologisch, en alhoewel tijd-intensief, één van 
de meest mooie vormen van Mindfulness. In 
dit bos, van op poten staande boten, ontmoet 
je nooit de echte weergoden! Laat ons hopen 
dat straks, eind april, deze parking leeg is, en er 
geen boten wortel schieten in de grond!

Huub Onzia Derdeyn (RSYB) 20-02-2016
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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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Foto’s: Alain De Meulenaere
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+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

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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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

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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Infonamiddag 

Electronica aan boord

Electronica aan boord, voor velen een 
onderwerp waar ze wel wat van weten, maar 

toch net niet genoeg. Reden te meer om Paul De 
Lange uit te nodigen om het één en ander uit de 
doeken te doen. Paul is in het yachtingwereldje 
gekend als verdeler en plaatser van een aantal 
bekende merken, en is iemand die zeer zeker 
op de hoogte is. Een 50-tal geïnteresseerden 
waren op de afspraak voor wat een boeiende en 
interessante namiddag zou worden.
Alle aspecten kwamen aan bod: navigatie, VHF, 
TV aan boord. Er werden vele vragen gesteld, 
die op deskundige en toch verstaanbare wijze 
werden beantwoord. Nadien niets dan lovende 
kritiek op dit initiatief.

Tekst en foto’s: Alain De Meulenaere
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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

