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Colorful surroundings
Modern & stylish

Classic

All styles, one painter.
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forse stroming waardoor aanleggen 
of wegvaren niet zo simpel is, ook de 
vele takken en ander afval in zichtbaar 
vervuild water. Anderzijds is de rust en 
de uitgestrekte begroeide oevers als-
ook het geringe scheepvaartverkeer 
opvallend. Ook de pleziervaart is zeer 
beperkt, met zo goed als lege aanleg-
steigers, een groot contrast met de 
Nederlandse binnenwateren waar het 
soms te druk kan zijn. Ik heb enorm 
genoten van dit tochtje en dacht aan 
de TV serie “Stille waters” die aldaar is 
opgenomen. Een bezoekje aan Sint-
Amands was ook zeer de moeite om-
dat het zo verschillend is van wat wij 
in andere Noordzeehavens kennen. 
Ik wil dus best nog eens mee met de 
Ora Pro Nobis III voor een tochtje maar 
verder hoop ik toch nog vele jaren te 

blijven zeilen op de Noordzee.

Zoals ook gemeld tijdens de nieuw-
jaarsreceptie wil ik Marc bedanken om-
dat hij vorig jaar in juni is willen insprin-
gen voor de uitbating van ons clubhuis 
tijdens de zomermaanden. Die zomer-
maanden hebben tenslotte wat langer 
geduurd, maar einde februari is hij er 
dan toch mee gestopt. De meesten 
hebben intussen reeds kunnen ken-
nismaken met onze nieuwe uitbaters 
Bart, Jan en hun ploeg. De eerste er-
varingen zijn zeer positief en ik wens 
hen alle succes toe, maar succes kan 
enkel als wij allen samen en met veel 
volk, regelmatig een bezoekje aan het 
clubhuis brengen.
 
Jan Soete, voorzitter 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heb 
ik vermeld dat meerdere leden met 

hun zeilboot in het buitenland verblij-
ven, denk maar aan de Zig Zig ergens 
op de Kaapverdische Eilanden, Ber-
nard en Jeanneke met de Asa Branca 
in Martinique, de Plus Bleu en de Char-
tist Lady ergens in Spanje of Portugal. 
Uiteraard wens ik hen goede vaart en 
hoop ik hen ooit nog eens in onze ha-
ven terug te zien.

Wij hebben nu ook een erelid, namelijk 
Jean Marie Desseaux, 
die met de Ora Pro No-
bis, meestal solo, heel 
wat wereldzeeën be-
varen heeft. Zo onder 
meer van Blankenber-
ge naar Kaapstad en te-
rug. Hij is nu echter met 
zeilen gestopt en heeft 
zijn zeilboot verkocht. 
Jammer, omwille van 
de vele schitterende 
verhalen over de avon-
turen van de Ora Pro 
Nobis die wij nu zullen 
moeten missen. Toch is 
hij niet gestopt met va-
ren. Hij heeft namelijk 
andere vaargebieden opgezocht en 
heeft nu een motorboot gekocht, een 
stalen schip dat tegen een stootje kan. 

Als alles goed zit komt hij er ook wel 
eens mee naar Blankenberge, maar 
zijn hoofddoel zijn nu de binnenwate-
ren. Deze zomer wil hij er mee naar 
Koblenz en volgend jaar misschien 
naar Berlijn. Ik ging hem een opzoe-
ken in Temse waar zijn Ora Pro Nobis, 
toch wat eenzaam en onder een grote 
kraan, enig overblijfsel van de destijds 
goed bekende Boelwerf, afgemeerd 
ligt. 

Wij gingen voor een korte tocht op de 

Schelde van Temse naar Sint-Amands. 
Het verschil met zeilen op de Noord-
zee is groot. Wat sterk opvalt is de 

zilt (bijvoeglijk naamwoord)
1. zoutachtig: het zilte nat de zee

de•sign (de/het; m en o)
1. vormgeving

zilt design (bvba)
1. 

uitnodiging, raamsticker, responsive website, 

beursstand, webhosting, spandoek, mailing, 

digitaaldruk, enveloppe, emailmarketing, 
placemat, bus-aan-bus bedeling, farde  ...

WWW.ZILTDESIGN.BE    050 320 330    PIET@ZILTDESIGN.BE 
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marine electronics for sail & 
power

www.etbpauldelange.be

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.

10. Aanvaarding nieuwe effectieve leden vanaf 01/04/2017
Een lijst met de namen van 18 nieuwe leden wordt voorgelezen.
Geen opmerkingen, allen worden aanvaard. 

11. Vraagstelling
Er werden geen vragen werden ontvangen op voorhand, en de vragen die ter 
plaatse werden gesteld, zijn op deskundige wijze beantwoord.

Bijzondere Algemene Vergadering: wijzigingen statuten

1. Oproep van aanwezige effectieve leden
51 effectieve leden zijn aanwezig op een totaal van 199 persoonlijk uitgenodig-
de effectieve leden op deze vergadering: het quorum van 2/3 (132) werd niet 
behaald, een nieuwe Algemene Vergadering zal worden georganiseerd conform 
aan de statuten. Weerhouden datum: 22 april 2017 om 15u00 in ons clubhuis. 
Een persoonlijke oproep zal in de komende dagen worden verstuurd met de be-
vestiging van agenda-dag-uur en plaats voor deze nieuwe vergadering, met een 
draft van de nieuwe voorgestelde statuten.

De vergadering werd omstreeks 16u45 gesloten.

Algemene Vergadering

Beknopt verslag Algemene Vergadering

1. Openingstoespraak voorzitter

2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 30/04/2016
Verslag goedgekeurd door de aanwezige effectieve leden.

3. Verslag penningmeester jaarrekening 2016
Jaarrekening werd schriftelijk overhandigd aan de aanwezigen. De penningmees-
ter heeft lezing van de resultaten van het jaar 2016. Gezien de resultaten van 
de laatste twee jaar, wordt de nadruk gelegd op de noodzaak inspanningen te 
leveren om de onkosten te verlagen en onze inkomsten te verhogen. Antwoord 
wordt gegeven op verschillende vragen, aanbevelingen en pertinente opmerkin-
gen van de aanwezigen betreffende de boete op de BTW, samenwerking met 
andere clubs, promoten van onze club, meer doeltreffendheid van onze studenten 
en meer aanwezigheid van onze havenmeester op de steigers.

4. Verslag van de rekeningtoezichters (Patrick Steyaert en Jos Melis)
De rekeningtoezichters hebben geen opmerkingen op de rekeningen en geven 
een positief oordeel zonder voorbehoud. 

5. Goedkeuring van de jaarrekening 2016
Rekening unaniem goedgekeurd.

6. Bespreking begrotingsvoorstel 2017 en goedkeuring begroting 2017 
Begroting unaniem goedgekeurd.

7. Kwijting aan de bestuurders en de rekeningtoezichters boekjaar 2016
Geen opmerkingen. Kwijting wordt met unanimiteit verleend.

8. Aanstellen rekeningtoezichters voor boekjaar 2017
Dirk Adam en Eddy Nuyten worden als rekeningtoezichters aangesteld. 

9. Verkiezing bestuursleden 
Nieuw kandidaat bestuurslid is onder andere Izaak Verkeste. Hij kon wegens zijn 
verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn. Ook Guy Vanden Kerckhove is kandi-
daat, maar kon evenmin aanwezig zijn. 
Andere kandidaat is Jos Melis, wel aanwezig, en die heeft zich dus zelf kort voor-
gesteld.
Verder zijn de uittredende bestuursleden Nadine Sterck, Alain De Meulenaere en 
Jan Soete ook kandidaat.
Allen werden met een grote meerderheid verkozen.

Zaterdag 18 maart 2017
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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

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


Eind juni 2016 hebben we ons nieuwe 
schip, de “PAMA”, een Hanse 345, op-

gehaald.
Omdat de oplevering plaatsvond in 
Greifswald (DE), hadden we ons al voor-
genomen om het jacht niet meteen naar 
onze thuishaven Blankenberge over te 
brengen, maar eerst naar de Oostzee te 
zeilen. We hadden een reis van 3 maan-
den voor de boeg.
We zeilden langs de Duitse Oostzeekust 
van haven naar haven, bezochten in Tra-
vemünde de viermaster “Passat”, namen 
een kijkje bij het U-boot-monument Laboe 
bij Kiel en staken vervolgens kort voor Ec-
kernförde over daar DNK naar de plaats 
Soby op het eiland Arö. Arö ligt aan de 
zuidelijke ingang van de Kleine Belt.
Hier leerden we dat “broodje” in het Deens 
“rundstykker” heet.
Via meer aanlegplaatsen voeren we de 
Kleine Belt op, passeerden Arösund, Mid-
delfart, Federica en voeren boven het 
eiland Fünen in het Veljo-Fjord op Jut-
land. Met prachtig zeilweer konden wij 
de mooie natuur bewonderen: groene 
landschappen en tot de oever reikende 
beukenbossen. Aangekomen aan het 
eind van het fjord, legden we aan in Veljo. 
De volgende dag gingen we verder naar 
Juels minde, dat aan de noordelijke uit-
gang van het fjord ligt.
Daar moesten we wegens harde wind 
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(7-8 Bft) enkele dagen wachten.Toen de 
wind weer was gaan liggen, zetten we koers 
naar het eiland Endelave in het zuidelijke 
Kattegat. Ook hier waren net als in bijna alle 
havens, barbecueplaatsen en/of keukens 
voor zeilers beschikbaar.
Van daaruit omcirkelden we het eiland Fü-
nen aan de Noorzeekant en legden vervol-
gens aan in Kerteminde.
Daar pauzeerden we een paar dagen en be-
zochten o.a. in het nabij gelegen Slatby, een 
1.000 jaar oud Vikinggraf, evenals het Baltic 
Ocean Center met zijn onderwatertunnel.
Daarna ging de reis verder langs de oost-
kant van het eiland Fünen, de hoofdstad is 
Odense, naar het zuiden.
We passeerden daarbij de Grote-Belt-
brug, een indrukwekkend bouwwerk. Met 
een totale lengte van 6,8 km en een max. 
doorvaarthoogte van 50 meter verbindt hij 
het eiland Fünen met Seeland, waarop de 
hoofdstad Kopenhagen ligt.
We gingen verder naar het zuiden en kwa-
men via Lundeborg en Tronsoe uiteindelijk 
aan in de “Deense Zuidzee”.
De naam is overigens niet afkomstig van 
Zuidzee-temperaturen, maar komt voort uit 
het feit dat er heel veel kleine eilanden zijn. 
Omdat het er heel ondiep is, heeft het water 
vaak een groene kleur en in combinatie met 
de witte zandstranden ziet het er soms echt 
uit als in de Zuidzee. Islandhopping is hier 
heel goed mogelijk. Enkele eilanden zijn 
onbewoond (beschermde natuurgebieden) 
of hebben slechts 5 bewoners, anderen iets 
meer. Meestal is er een klein gebouw met 
sanitair, een klein kantoor van de haven-
meester (de hier overigens havenkapiteins 
heten en soms zelfs een uniform dragen), 
en dat is het. De Kobmann (koopman), bij 
wie broodjes en een paar levensmiddelen 
gekocht kunnen worden, ligt meestal verder 
het eiland in. Er is over het algemeen veel 
landelijke natuur en de eilanden zijn meest-
al zeer vlak.
We voeren omhoog tot Faborg, en van daar-
uit verder naar het eiland Avernako, waar 
we een paar dagen in Avernako Bro door-
brachten. 
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Enkele tips

1. De meeste havens zijn nauwelijks 
beschut tegen wind en tamelijk klein.

2. Let op voldoende diepte in de ha-
vens.

3. Meestal zijn er dukdalven, geen klui-
vers.

4. Nauwelijks getijverschil, maar afhan-
kelijk van O/W-wind tot 0,5 m schom-
melingen in de waterstand.

5. In de “Deense Zuidzee” is het over 
het algemeen zeer ondiep (wij heb-
ben een diepgang van 1,90 m).

6. In de zomervakantie extreem druk. 
Ankeren is zinvol en vaak goed mo-
gelijk. In kleine havens dient u uiter-
lijk om 14:00 uur in de haven te zijn.

7. In veel (kleine) havens zijn havenau-
tomaten.

8. Het beste en betrouwbaarste weer-
bericht was: www.yr.no

9. Als havengids adviseren wij: www.
havneguide.dk/de (ook met QCR-co-
de).

10. In bijna elke haven zijn barbecue-
plaatsen of keukens voor zeilers.

Aansluitend ging onze reis naar Aeros-
kobing, de sprookjes- en speelgoedstad. 
We bezochten o.a. het flessenschip-mu-
seum en waren onder de indruk van de 
geweldige sfeer die de stad uitstraalde 
met zijn kleine, grappige huisjes.
Daarna gingen we weer terug, we voeren 
langs het eiland Langeland; hier zijn de 
radijsjes en druiven trouwens langwerpig. 
Of daar de naam van het eiland van af-
stamt, weten we niet. 
We gingen langs de zuidkant (Bagenkob) 
en voeren tussen Langeland en Lolland 
naar het noorden.
We brachten enkele dagen door in Smal-
land, het gebied ten noorden van Lolland 
tussen Seeland en Fünen, en bezoch-
ten ook hier talrijke kleine eilandjes, bijv. 
Femo, Fejo, etc. Aan de noordkant van 
het eiland Lolland voeren we een klein 
fjord in, waarin aan het eind het stadje 
Sakskobing ligt. Hier bezochten we het 
nabij gelegen slot Oreby.
Vervolgens gingen we verder naar het zui-
den door het Smallandsfahrwasser tus-
sen het eiland Falster en het eiland Mon 
met zijn toverbos en het slot Linselund. 
Bij Klintholm (eiland Mon) passeerden we 
de beroemde krijtrotsen en staken toen 
weer over naar Rügen in DE. Omdat we 
nog een paar dagen de tijd hadden, voe-
ren we door de Bodden naar Zingst en 
konden daar enorme populaties kraanvo-
gels bekijken. Hier is het water zeer on-
diep en de vaargeul soms heel smal.
Onderweg naar Greifswald legden we nog 
aan in Stralsund en bezichtigden daar de 
“Gorch Fock”, voordat we de “PAMA” weer 
naar de winteropslag in Greifswald brach-
ten, onze start- en bestemmingshaven.
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Uitbreidingsmodule  als retrofit op bestaande elektrazuilen om 
afstandsbediening mogelijk te maken . Remote switching en remote 
metering. 

Vanuit een interactief havenplan verzorgd de meegeleverde i-Marina 
Management software een gecentraliseerd beheer van uw haven; 
aan / uit schakelen van de stopcontacten , centraal uitlezen van de 
individuele verbruiken. Facturatie, reservatie, dagverslag ….. 
Via laptop, tablet of smartphone. 
Met de optionele  app  www.on-off.mobi  kan  de booteigenaar zelf 
zijn stopcontact sturen !  



 

                        ® 

by 
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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
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Nieuwjaarsreceptie

Foto’s: Alain De Meulenaere
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6. Evenementenactiviteiten 2017
• De geschenken zullen tijdens de nieuwjaarsreceptie worden uitgedeeld door 

Robert en Antony. Bij deze gelegenheid zullen de getijboekjes ter beschik-
king worden gesteld voor geïnteresseerden.

7. Algemene Vergadering
• Herziening en aanpassing van de statuten is noodzakelijk.
• Algemene vergadering is vastgelegd op 18 maart om 16u.
• Etentje te voorzien door nieuwe uitbater. Aanvang om 19u.

8. Varia
• Website, update lopende. 
• Fusie VYF met VVW Recrea: hun reactie afwachten vooraleer een beslis-

sing te nemen om al dan niet aan te sluiten.
• Bijeenkomst VNZ-RSYB van 12 december 2016: sfeer was vriendschappe-

lijk en positief op meerdere punten, zoals verbindingsteigers oude en nieuwe 
haven, gezamelijke activiteiten, klein onderhoud aan boten/botenkar, uitwis-
seling ervaringen afvalcontainers. VNZ is tevreden met het gebruik van de 
containers van de stad. Weinig resultaten voor de samenwerking voor ont-
vangst bezoekers/jobstudenten. 

• De lijst van de niet-varenden werd nagekeken. Er werd beslist dagtarief aan 
te rekenen aan de leden die niet reageerden op onze vraag hun lidmaat-
schap en ligplaats met ingang van 01 april voor een jaar te verlengen.

• Voorstel door de werkgroep vrijwilligers om hen een programma van eventu-
ele maandelijkse activiteiten voor te leggen en niet alleen voor het verplaat-
sen van de catways voor de baggerwerken.

• Facebook RSYB is een succes.
• RIO: een herziening en aanpassing is noodzakelijk.

Verslag vergadering Raad van Bestuur van 10 februari 2017

Aanwezig: 
Jan Soete, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Robert De Witte, Nadine Sterck, 
Bart Van Hove, Bernard Devos en Bernard Debouvries.

Uitgenodigd:
Antony Everaert, Izaak Verkeste en Guy Vanden Kerckhove.

Ontslagnemend:
Hubert Derdeyn is ontslagnemend. Ontslag is met ingang van 6 februari 2017 aan-
vaard. 

1. Verslag RvB vergadering van 13 januari 2017
• Goedgekeurd.

2. Uitbating clubhuis
• Start Bart voorzien weekend van 10/03/17.
• Afspraak gemaakt met Antony om diverse punten te overlopen (inventaris en 

verzekering….). 

Verslag vergadering Raad van Bestuur van 13 januari 2017
Aanwezig:
Jan Soete, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Huub Derdeyn, Robert De 
Witte, Nadine Sterck, Bart Van Hove en Bernard Debouvries.

Verontschuldigd:
Bernard Devos.

Uitgenodigd:
Antony Everaert.

1. Verslag RvB vergadering van 09 december 2016
• Goedgekeurd.

2. Uitbating clubhuis
• Stand van zaken.
• Marc werd uitgenodigd om de nieuwjaarsreceptie op punt te zetten.
• Hij zal in de komende dagen de definitieve datum van stopzetting uitbating 

clubhuis bevestigen. Indien dit eind februari is, zal laatste addendum nood-
zakelijk zijn. 

• Start nieuwe uitbater Bart is voorzien op 01/03/17.

3. Resultaten contactdag 07 januari 2017
• De resultaten werden opgenomen in het nieuw dossier “evaluatie contact-

dag”, dat daarvoor is opgemaakt. Dit dossier zal worden toegevoegd op 
onze NAS en is beschikbaar voor alle bestuursleden.

• De 6 kandidaten (MB Deserteagle, MB D.S. Robert, ZB Scoobi Doo, MB 
Lenno, ZB Mahabharata, MB Fanny) zullen per email over de genomen be-
slissing worden ingelicht. Ze krijgen allemaal een vaste ligplaats.

4. Haven
• Afvalbeheersplan: Alain stelt voor rechtstreeks contact te nemen met Dhr. 

Prasse. Onze voorkeur gaat naar een rechtstreekse contactname met het 
gemeentebestuur om de voorwaarden te kennen teneinde te participeren in 
de ondergrondse containers, onze afvalbeheerplan te registreren en tergelij-
kertijd voor te stellen de uitbating clubhuis daarin op te nemen.

• Geen reactie op de advertentie met betrekking tot de aanwerving jobstuden-
ten. Er werd beslist een nieuwe aanvraag te doen, eveneens bij de sectie 
“jeugd”. Het voorstel deeltijds en/of interimkantoor werd niet weerhouden. 

• Voorstelling botenkar door Bart. Verschillende methoden “self propelled en 
trailer met tractor” met opties en verschillende constructeurs. Er is een be-
zoek voorzien in Nederland. 

• Het is NOODZAKELIJK de huidige botenkar omwille van veiligheidsredenen 
en verantwoordelijkheid ten aanzien van de verzekeringen te herstellen.

5. Stand van zaken penningmeester
• De vertraging in betaling van facturen is miniem, we wachten nog op de 

boekhoudkundige resultaten van 2016.
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• Het secretariaat ontving tot op heden officieel slechts per brief het ontslag van 
Huub en de intentie van Nadine zich opnieuw kandidaat te stellen voor de RvB.

8. Varia
• Website: Bernard DV heeft beloofd daar in april verder aan te werken.
• RIO: werd herzien en waar bodig aangepast. Ontwerp is ter beschikking van 

de bestuursleden. Zal aan alle leden worden verstuurd na aanvaarding van 
de nieuwe statuten. 

• RvB heeft beslist geen beroep meer te doen op onze advocaat meester J. 
Decancq in de zaak met AMDK, enkel nog in de geschillen met Fr. Cuenat. 
Onze beslissing zal door de voorzitter worden gemeld.

• Er werd beslist rechtstreeks contact te nemen met Mev. Lootens van AMDK 
voor een onderhoud, met de wens een akkoord te vinden om ter aller tijde 
toegang te hebben tot onze installaties (secretariaat, clubhuis, parking/gara-
ge). In die zin zal een voorbereidende vergadering met enkele bestuursleden 
worden gepland.

• RvB heeft geen interesse om in te schrijven op “Blue Water App”. Dit is een 
app dat beschikbare plaatsen voor bezoekers beheert.

Verslag vergadering Raad van Bestuur van 10 maart 2017
Aanwezig: 
Jan Soete, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Robert De Witte, Nadine 
Sterck, Bart Van Hove, Bernard Devos en Bernard Debouvries.

Uitgenodigd: 
Antony Everaert, heeft zich verontschuldigd.

1. Verslag RvB vergadering van 10 februari 
• Goedgekeurd.

2. Uitbating clubhuis
• Bevestiging van opening op 11 maart vanaf 18u00. Herinnering via nieuws-

brief.

3. Resultaten contactdag 4 maart 2017
• Niemand naar contactdag gekomen.
• Aanvraag ligplaats: MB Joseph Dewaey van Pierre Fourier, akkoord voor 

zover documenten in ons bezit zijn.

4. Haven 
• Havenmeester werken lijst: geen opmerkingen.
• Afvalbeheersplan: kontrakt met stad getekend door voorzitter en penning-

meester 
• Botenkar: voorstelling door Bart van de weerhouden optie “trailer met tractor” 

met een schets van de firma Roodberg en bewijs van de mogelijkheid boten 
uit het water te halen met een gewicht van 18 ton en een lengte van 15 m. 
Dit op een helling van 9.7° tot 17%.

• Akkoord om de nieuwe lichtreclames bij New Neon te bestellen.

3. Resultaten contactdag 04 februari 2017
• De resultaten (4 kandidaten) werden opgenomen in het dossier “evaluatie 

contactdag”. 
• De 4 kandidaten (MB Frutter, MB Deep Sea, ZB Leopoopel, MB l’Aznavour) 

zullen per email over de genomen beslissing worden ingelicht. De eerste 3 
krijgen een vaste ligplaats, de laatste evenwel niet.

• Aanvraag commerciëel vaartuig Ephyra. Voorstel goedkoopste tarief: 1 jaar 
met vermindering van 40% voor de afwezigheid tijdens de zomermaanden: 
€ 2100. Indien met RIB: + € 520.

4. Haven
• Er werd eveneens beslist om met ingang van dit jaar het water op de steigers 

vanaf 1 december tot ten minste eind februari af te sluiten.
• Afvalbeheersplan: aansluitend op de laatste RvB werd contact genomen met 

stad Blankenberge om te participeren in de ondergorndse afvalcontainers. 
De condities zijn nu bekend en de RvB beslist deze te aanvaarden. De voor-
zitter en de penningmeester zullen de overeenkomst ondertekenen. 

• Er zal gevraagd worden gedaan om de concessie met AMDK aan te passen. 
• Botenkar: voorstelling door Bart van de weerhouden optie “trailer met trac-

tor” met een economische simulatie. Deze weerhouden optie zal worden 
geactualiseerd voor zover de nodige vergunningen worden toegekend, en in 
akkoord met de VNZ.

• Ten eerste dient VNZ op de hoogte te worden gebracht en we dringen aan tot 
een akkoord met ons standpunt.

• Huidige botenkar: offerte ontvangen van Flanders Ship Repair (Zeebrugge) 
om de assen van de huidige botenkar te herstellen. Raming: € 7000! Er 
werd gestemd, met als resultaat dat de meerderheid besliste tot stopzetting 
van het gebruik van de botenkar voor onderhoud van boten (afspuiten, aan-
brengen anti-fouling) en niet over te gaan tot de herstelling van de botenkar. 
Ingevolge deze beslissing zullen alle leden worden ingelicht over de defini-
tieve buitengebruikstelling van de botenkar. Aan Flander Ship Repair zal een 
prijsofferte worden gevraagd voor het demonteren en verwijderen van de 
botenkar.

5. Stand van zaken penningmeester
• Wachten nog op de boekhoudkundige resultaten van 2016.
• Er werd de bestuursleden gevraagd dringend de gewenste budgetten voor 

2017 mede te delen.

6. Evenementen
• Menu voor het etentje na de Algemene Vergadering is nog niet bekend, zal 

per nieuwsbrief aan de leden medegeeld worden.

7. Voorbereiding Algemene Vergadering
• Algemene Vergadering 18 maart 2017. Een ontwerp met de aanpassing van 

de Statuten is klaar.
• Uitnodiging is klaar om te versturen, met in bijlage het ontwerp van de nieuwe 

statuten. Dit zal gebeuren met een email, of per post voor de leden zonder 
email.
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5. Stand van zaken penningmeester
• Voorstelling resultaten van 2016 met boekhoudkundige uitleg en voorstel be-

groting 2017.
• Wegens de herhaaldelijke negatieve resultaten, wordt het nodig maatregelen 

te voorzien om onze inkomsten te verhogen en onze onkosten te verlagen. 

6. Denkpistes besparingen.
• Prijsverhoging bezoekers zoals prijsverhoging electriciteit op de steigers en 

vermindering tijdspanne douches. Bijvoorbeeld van 6 naar 5 min. 
• Plaatsen kranen met drukknop om het waterverbruik op de steigers te ver-

minderen.
• Opzeggen abonnement Varen.
• Annuleren verzekering van het werkvlot.
• Annuleren lidmaatschap VYF.
• Herzien of opzeggen kontrakt schoonmaakploeg en voortaan het schoonma-

ken laten uitvoeren door de studenten (juli - augustus). De prestaties vermin-
deren gedurende de andere maanden of een andere firma aannemen.

• Douches en toiletten sluiten tijdens de winter.
• Mogelijkheid onderzoeken om de jaarlijkse bijdrage in de kosten van Yacht-

haven Blankenberge te verminderen of te laten afschaffen. Deze kosten be-
dragen € 4000 per jaar.

7. Evenementen
• Menu voor etenje na AV bekend, wordt herinnerd per nieuwsbrief.

8. Voorbereiding AV 
• AV 18 maart 2017: herwerking van de statuten is voltooid. Er zijn twee be-

merkingen ontvangen, enerzijds van Huub Derdeyn, die wordt voorgelezen 
en zal worden opgenomen tijdens de stemming. Anderzijds deze van Franky 
Bruggeman, aan wie zal worden gevraagd zijn vraag nader te verduidelijken. 
datum.

• 22 aprill om 15u00 wordt weerhouden indien een bijzondere AV nodig blijkt. 
• Het secretariaat ontving tot op heden officieel 6 kandidaturen voor de RvB, 

die ter stemming zullen worden voorgelegd. 

9. Varia
• Botenkar, zie afzonderlijk verslag betreffende de resultaten van de contacten 

tussen onze voorzitter en VNZ, VONA , North Sea Boating en Wittevrongel.
• Gevolg gevend aan de voorgaande vergadering werd contact genomen met 

Mevr. Lootens van ADMK voor een onderhoud met onze voorziter en pen-
ningmeester. Deze is gepland voor 02/03/2017.

• Havenfeesten van 25 tot 28 mei 2017.
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Het einde van de bootkar

Na het buiten gebruik stellen van de 
boorkar is deze ontmanteld en als 

schroot verkocht. Ook de winch is via 
een veiling per opbod verkocht.

Zeehondenponton RSYB

De zeehonden in onze haven wagen 
zich niet op het dure zeehondenpon-

ton, maar maken dankbaar gebruik van 
de pontons van de RSYB.

Afscheid “De Champagne”

Zoals gezegd heb ik helaas “De Cham-
pagne” te koop moeten zetten.

De spierziekte is zo veel achteruit ge-
gaan en de ziekenhuis opnames hebben 
geen beterschap gebracht.
De eerste mensen die zijn komen kijken 
hebben direct beslist om hem te kopen.
Zij zullen contact opnemen, want de 
kans is groot dat ze lid willen worden en 
een ligplaats hier willen hebben.
Ik wil wel lid blijven, het is en blijft een 
gezellige club waar ik graag naar terug 
blijf komen, ook al is het helaas zonder 
boot.

Groeten
Remco

Asa Branca

Bonjour à tous, quelques nouvel-
les. Je suis arrivé à Grenade le 

19 janvier. Beaucoup travaillé sur le 
bateau qui à plus d’allure que l’année 
dernière à la même date. Jeanne est 
arrivée le 23. Nous voulions partir 
le lundi 27, las la veille en nettoyant 
le pré filtre à mazout le bouchon de 
purge s’est cassé. Le 27 nous avons 
réparé en montant un nouveau filtre 
et le 28 au moment de partir on s’est 
rendu compte que de l’air entrait dans 
le circuit de fuel donc rebelotte, chercher, 
trouver, réparer ça marche mais c’était 
trop tard. A partir du 29 la météo s’est 
dégradée, des vents très forts du NE 

et des pluies torrentielles,de nombreux 
grains. Même les pêcheurs ne sortaient 
pas. Nous avons rongé notre frein.
Nous avons profité des circonstances 
pour sympathiser avec Santa Lucia un 
voilier Argentino Brésilien, propriété de 
Sissa et Léo ainsi qu’avec “Liberta” im-
matriculé à Nieuport et appartenant à 
Stéphane et Emilie. De belles rencont-
res.
Demain dimanche 05 ça devrait le faire 
pour une petite escale sur l’île  de Caria-
cou au NE de Grenade. Nous vous tien-
drons au courant.
 
Amitiés salées.

Notre ami Georges, pêcheur émérite, qui nous a sou-
vent offert du très bon poisson.

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 ze-
kerheid 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

+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)

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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Tekst en foto’s: A
lain D

e M
eulenaere

Op 13 januari werd een zware storm voorspeld met extreem 
hoge waterstanden tot gevolg. Alles werd in gereedheid 

gebracht om de binnenstad van een overstroming te vrijwa-
ren. Zandzakjes werden op de meest kritieke plaatsen gelegd, 
de pier en de twee staketsel waren verboden terein voor al 
wie daar niets te zoeken had, en heel wat toeristen zakten 
naar Blankenberge af om de storm met eigen ogen te aan-
schouwen. Gelukkig was het niet de storm die verwacht werd 
en bleef het waterpeil een stuk onder de voorspelde hoogte. 
Enkel de jaagpaden langs de havengeul stonden onder water, 
een stelling op de dijk waaide omver, maar daarmee is zowat 
alles gezegd. Voor mij moest het zeker niet meer zijn!.
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Alles voor industrie, 
bouw, offshore en 
scheepvaart

Kotterstraat 99
8380 Zeebrugge
+32 50 55 12 04

Hendrik Baelskaai 47
8400 Oostende
+32 59 32 12 10

Al sinds 20 jaar is VVC Equipment, een vooraanstaande 

leverancier van materialen voor de bouw, industrie, 

offshore, yachting en professionele visserij, waaronder 

staalkabels, touwen, verven, smeermiddelen 

(plaatsing van) netten en (bedrukking van) kledij 

& veiligheidskledij. Spring gerust eens binnen in 

onze winkel te Oostende !

info@vvcequipment.be www.vvcequipment.be

Scheepswerven

Jan Vandamme

Zeebrugge
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Opening RSYB brasserie
“Beste leden, 

We willen jullie nog eens bedanken voor de leuke 
avond en om te komen naar de opening. We kregen 
de kans om eens kennis te maken en jullie wat beter te 
leren kennen. We gaan proberen om er het beste van 
te maken en bedankt dat jullie ons deze kans geven!

Bart & Jan”
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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: 0494/085 184
Facebook: 

yachtchartering en opleidingen Cosmo
Thuishaven: Zeebrugge
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De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor 
bepaalde vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren er 
nog geen vaste routes. Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te ver-
beteren, passen Nederland en België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe 
routes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routerings-
stelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat. De nieuwe routes helpen schepen bij 
de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de kans op milieuverontreiniging 
verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat activiteiten die de scheepvaart 
verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.

Dit kunt u verwachten van de nieuwe routes:
• Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door 

Nederlandse windparken;
• Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en verkeers-

scheidingsstelsels;
• Nieuwe voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;
• Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodsingsgebieden en aanslui-

tende routes;
• Aanpassing van ankergebieden. 

Situatie voor 1 juni 2017

Nieuwe routes in de Noordzee

Zeebrugge

Dover

Zeebrugge

Met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden nieuwe scheepvaart-
routes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze 
nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het 
risico op milieuverontreiniging. Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te berei-
ken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt.

Nieuwe scheepvaartroutes
langs de Belgische – Nederlandse 
Noordzeekust

1 juni 2017
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Nieuwe (gedrukte) zeekaarten en ENC’s worden vanaf medio april 2017 gepubli-
ceerd en zijn via de gebruikelijke kanalen te koop. Zorg dat u tijdig nieuwe kaarten 
aan boord heeft.

Nieuwe kaarten

Voor aanloop Westerschelde: Voor doorgaand verkeer en routeplanning:

NL/BA 110 (INT 1473)
NL/BA 116 (INT 1477)
NL/BA 120 (INT 1479) 
BE 102 (INT 1480)
BE 101 (INT 1474) 
BE D11

NL 1970
NL 1035 (INT 1046)

Deep Draught Planning Guide: Voor kleine scheepvaart en recreatievaart:

HP 8 NL 1801

Let op
Voor de invoering van de nieuwe routering zijn fysieke aanpassingen op zee no-
dig. Voorafgaand aan en tijdens het plaatsen van deze vaarwegmarkering wordt 
het scheepvaartverkeer geïnformeerd door Berichten aan Zeevarenden (BaZ) en 
navigatieberichten van de Kustwacht.

Meer informatie
Alle activiteiten op de Noordzee staan aangeduid op de (nationale) Mariene 
Ruimtelijke Planningen.

Dit is een gezamenlijke uitgave van Rijkswaterstaat en Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in nauwe samenwerking met Nederlandse 
Kustwacht, Diensten der Hydrografie en regionale overheden.

www.rijkswaterstaat.nl/nieuwescheepvaartroutes 
0800 – 8002

www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart

www.hydro.nl www.vlaamsehydrografie.be

Verantwoordelijke uitgever: FOD Mobiliteit en Vervoer, Eugeen Van Craeyvelt en Rijkswaterstaat (Zee en Delta)

Zeebrugge

Situatie vanaf 1 juni 2017

Nieuwe regels voor varen in windparken
Naast het vastleggen van de nieuwe routes, hebben België en Ne-
derland afspraken gemaakt over de doorvaart van windparken:
• Kleine schepen (<24m) mogen onder voorwaarden door Neder-

landse windparken varen.
• Alle Belgische windparken zijn gesloten voor doorvaart.
• In het Nederlandse windenergiegebied Borssele is een scheep-

vaartcorridor opgenomen waarin schepen kleiner dan 45m mo-
gen varen.
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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, metho-
des) willen we een toege-
voegde waarde leveren bij de 
uitvoering van Uw hoogtewer-
ken.

Maes Hoogwerkers is gespe-
cialiseerd in hoogwerkers op 
vrachtwagen tot 103 meter.

Montaco is gespecialiseerd in 
mobiele torenkranen en auto-
laadkranen.

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

http://maeshoogwerkers.be

