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Ik lig al lang met een boot in onze haven 
en heb hierdoor al heel wat schippers 

en boten zien passeren. Voor heel wat 
schippers is de keuze van een geschikte 
naam voor hun boot niet zo eenvoudig 
en stof tot wat familiale discussies. Men 
wil toch iets met een zekere betekenis. 
Onlangs zag ik een Spirit 36, voor de 
meesten een bekend type zeilschip, met 
als bootnaam “36 Flinke Voetjes” … 

In onze haven liggen ook een aantal 
boten waarbij de bootnaam doet naden-
ken. De gekozen naam is niet steeds 
voor de hand liggend, denk maar aan 
Vanoesmoe, Seayoulater, Clochard, 
Cafeole, Pasja, Belgaf of Sanouva…. 
Er liggen ook enkele verwaarloosde 
schepen waar niemand nog om kijkt, die 
niemand nog wil, en gelet op de ouder-
dom of de staat, eerder voor de schroot-
hoop zijn. Een afgedankte plezierboot 

ontmantelen kost echter geld, op het 
droge achterlaten eveneens, in het water 
laten is beperkt in tijd, gelet op het ge-
vaar tot zinken, met schade aan andere 
schepen of steigers tot gevolg. Een niet 
onderhouden boot blijft immers niet eeu-
wig drijven. Onze club doet er alles aan 
om dergelijke boten te laten verwijderen, 
maar dat is niet gemakkelijk en wij willen 
niet opdraaien voor de hieraan verbon-

den kosten. RSYB wil geen bo-
ten met namen als Kwillem nie 
of Moejemen.

Het voorjaar werd gekenmerkt 
door het zeer warme, droge en 
mooie weer, maar ook door een 
snel dichtgeslibde haventoegang 
en bijna dagelijks schepen die bij 
laag water vastliepen. Gelukkig 
werd ingegrepen en het nieuwe 
baggertuig de Blanew startte 
nog voor de vakantieperiode met 
extra baggerwerken. Ook wordt 
nu werk gemaakt van een meer 
structurele oplossing om de snel-

le verzanding van de geul tegen te gaan. 
Een peilplan van de havenmonding en 
een enquête werd naar alle leden ver-
stuurd en hopelijk kan nu snel tot een 
besluitvorming overgegaan worden. In-
tussen blijft voorzichtigheid geboden en 
raden wij iedereen aan, zeker bij spring-
tij, niet met pal laag water binnen te va-
ren. Wij houden u zeker op de hoogte. 

Jan Soete, voorzitter

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!

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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a) Contract met het bedrijf CL-Cleaning zal alleen het sanitair inhouden;
b) Oproep voor vrijwilligers inzake het onderhoud van het secretariaat, de 

traphall en de ramen binnen;
c) Studenten zullen niet betrokken worden in het onderhoud van de sanitair.

5. Stand van zaken penningmeester
•  Er blijven nog een drietal leden niet in orde met de betalingen. 

6. Evenementen
• Een afzonderlijke herinnering zal worden verstuurd voor het uitnodigen van 

de nieuwe leden, de schippersvergadering en het etentje.
• In afwezigheid van Nadine, zullen Alain en Robert de nieuwe leden ontvan-

gen, terwijl Jos en Alain het gedeelte “schippersvergadering” op zich zullen 
nemen.

7. Voorbereiding B AV
• Naast de verschillende vragen en opmerkingen van onze leden H. Derdeyn 

en F. Bruggeman betreffende de aanpassingen aan de statuten, en bespro-
ken tijden de vorige vergadering, wordt een opmerking van ons lid P. Ver-
meersch ter kennis voorgelezen.

• Tot op de einddatum werd geen enkel andere vraag ontvangen.

8.  Varia
•  Vraag van Alain om toegang te hebben tot het havenplan.
•  Na een recent contact met de nieuwe voorzitter van VNZ, deelt Jan ons 

mede dat ze geen interesse hebben in het project van de botenkar.
• Er zal niets technisch ondernomen worden om het verbruik van het water op 

de steigers te verminderen, elkeen wordt verondersteld zijn verantwoorde-
lijkheid te nemen om de misbruiker hierop atttent te maken.

Verslag vergadering Raad van Bestuur van 12 mei 2017
Aanwezig: 
Jan Soete, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Robert De Witte, Nadine 
Sterck, Izaak Verkeste, Guy Van Den Kerckhove, Jos Melis, Bernard Devos en Ber-
nard Debouvries.

Uitgenodigd: 
Antony Everaert. 

1. Verslag RvB vergadering van 14 april 
• Goedgekeurd, hangende punten worden opgenomen in de to-dolijst.

2. Nieuwe ligplaats aanvragen
• De twee aanvragen voor een ligplaats werden gevalideerd en de desbetref-

fende kandidaten werden verwittigd betreffende de aanvaarding: ZB Salty 
Skin - Patricia Van den bergh en ZB Phira - Adrian Dowle (wachtlijst - komt 
pas in september).

Verslag vergadering Raad van Bestuur van 14 april 2017
Aanwezig:
Jan Soete, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Robert De Witte, Nadine 
Sterck, Izaak Verkeste, Guy Van Den Kerckhove, Jos Melis, Bernard Devos en 
Bernard Debouvries.

Uitgenodigd:
Antony Everaert.

Aansluitend op de recente AV van 18 maart, ontvangt de voorzitter de nieuwe verko-
zen bestuursleden: Izaak, Guy en Jos.

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

2. Resultaten contactdag 1 april 2017 (Willy en Jan)
• Geen bezoek en geen contact op de dag zelf, maar op een ander tijdstip 

twee aanvragen voor een ligplaats ontvangen.
• De twee aanvragen voor ligplaats werden gevalideerd en de desbetreffende 

kandidaten werden verwittigd over de aanvaarding van de aanvraag: MB - 
Patrick Van Gasse en MB - Paul Maes.

• Er werd beslist om de actuele formule van de contactdagen stop te zetten: 
vanaf heden kan op gelijk welk moment een aanvraag worden geformuleerd, 
en de aanvragers zullen worden geëvalueerd door twee bestuursleden. 
Deze aanvragen worden vervolgens voor aanvaarding of weigering aan de 
RvB voorgelegd.

• De website en de RIO zullen in functie van de beslissing worden aangepast.

3. Bestuursfuncties met taak beschrijving
• Alle leden worden uitgenodigd een lijst met de huidige nodige geachte func-

ties in te vullen, met hun eigen voorkeur, alsook voor de andere leden.
De lijst der functies met de verkozen functies ziet er als volgt uit: 
voorzitter → Jan, secretaris → Bernard DB, penningmeester → 
Willy, tijdschrift en wedstrijden → Alain, infrastructuur en projec-
ten → Izaak, evenementen → Nadine, clubhuisverantwoordelijke 
→ Jos, PR → Robert, webmaster → Bernard DV, werkgroep → Guy.

• Wat betreft de 7 beschikbare parkeerplaatsen, er zal een lijst met de imma-
triculatienummers worden overgemaakt aan de beheerder van de parking.

• De regel is als volgt: voorrang volgens aankomst tot alle plaatsen zijn inge-
nomen, daarna betalend. Aan éénieder wordt gevraagd deze plaatsen te 
benuttigen en om zoveel mogelijk met de fiets, moto of te voet te komen, 
vooral tijdens het seizoen.

4. Beheer van de haven
• Planning jobstudenten: het aantal kandidaten staat tot op heden op een laag 

peil en er wordt beslist deel te nemen aan de “Jobstudent beurs” te Brugge, 
die doorgaat op vrijdag 21 april e.k. (AE en BDB). Geen student tijdens de 
havenfeesten in mei, er zal beroep gedaan worden op vrijwilligers en be-
stuursleden.

• Contract met schoonmaakbedrijf, volgende beslissingen:
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bekijken en eventuele toevoegingen/modificaties/verbeteringen aan te bren-
gen.

4. Beheer van de haven-Jobstudenten
• Lijst uitgevoerde werken havenmeester, zie to-dolijst.
• Jobstudent: contracten zijn ondertekend. Planning voor juli/augustus was in 

orde, maar één jobstudent haakt af voor de dagen in augustus.
• De voorzitter dringt erop aan dat elk bestuurslid tijdig en correct de taken 

binnen zijn bevoegdheidsdomein uitvoert, zoniet gaat dit ten koste van de 
efficiënte werking van de havenmeester. Tevens vraagt hij (tegen zomersei-
zoen 2018) te onderzoeken in hoeverre informatica op de steigers (ligplaat-
sen bezoekers, ticket, electronische betaling…) de efficiëntie kan vehogen.

5. Stand van zaken penningmeester
• Inzake de onbetaalde facturen van de heer Plotka zal Izaak de vermoedelij-

ke nieuwe eigenaar via mail contacteren.
• Vraag Jean-Paul Demeulenaere (boot JP II) voor teruggave liggeld (boot 

komt niet in water dit jaar wegens ziekte eigenaar): er wordt beslist om zoals 
voor andere leden het reglement te volgen en de teruggave te beperken tot 
de teruggave wegens zomerafwezigheid (max. 40%).

• Vraag Philippe Lacroix (boot Sanouva) voor teruggave liggeld: idem als hier-
boven.

6. Evenementen
• Volgend evenement is de doop nieuwe leden. Zoals vorige jaren coördineert 

Nadine het geheel.

7. Varia: 
• Parkeerplaatsen clubhuis uitbater. De uitbater zal gevraagd worden de 2 

parkeerplaatsen voor de keuken te gebruiken in plaats van de parkeerplaat-
sen achter de zeilschool.

• Wifi havenkantoor: Bernard zoekt uit hoe de bandbreedte voor het secretari-
aat verhoogt kan worden.

• Kaartlezer toegang nieuwe haven: Bernard neemt contact met leverancier 
van de software om de te hoge kostprijs te bespreken.

• Deur herentoiletten klemt. Onderzijde dient bijgewerkt te worden.
• De twee zeekaarten in het clubhuis zijn verouderd en dienen vervangen te 

worden door nieuwe exemplaren.
• Op 26/6 komt er een expert, aangesteld door de verzekeraar, om de nieuwe 

schade in het sanitair te beoordelen. 
• Rappel MDK in verband met plaatsing bewegwijzering clubhuis.
• Voorstel kortingkaart voor bezoekers wordt afgewezen wegens meer werk, 

minder efficiëntie.
• Opvolging mailbox info@scarphout tijdens afwezigheid havenmeester: ha-

venmeester doet zelf dagelijks opvolging.

3. Bestuursfuncties met taakomschrijving
• Aan ieder wordt gevraagd de taakomschrijving te bekijken en eventuele toe-

voegingen/modificaties/verbeteringen aan te brengen.

4. Beheer van de haven-Jobstudenten
• Lijst uitgevoerde werken havenmeester, zie to-dolijst.
• Planning jobstudenten: er zijn zes kandidaten, dus voldoende. Er wordt be-

slist twee van de nieuwe studenten tijdens de havenfeesten elk een dag te 
laten werken.

5. Stand van zaken penningmeester
• Gezien het lid Jef Van Steenbergen, eigenaar van de Amizade, zijn faktuur 

nog altijd heeft niet vereffend, wordt beslist de boot aan de ketting te leggen.

6. Evenementen
• Volgende activiteit: havenfeesten. De verschillende taken worden onder de 

bestuursleden verdeeld.

7. Varia
• VNZ uitnodigen om een gezamelijke aankoop van zeekaarten (Vlaamse 

Banken) te doen. We hebben een offerte gevraagd voor 75 stuks.
• In afwachting van een bijeenkomst met de verschillende clubs van de kust, 

werd beslist de scheepvaartpolitie in te lichten over de bezoekers komende 
uit het buitenland en buiten het Schengen gebied, bijv. UK.

• Verslag van de vergadering van de voorzitter met Steve Timmermans en 
Misha Vanbosse.

Verslag vergadering Raad van Bestuur van 16 juni 2017
Aanwezig:  
Jan Soete, Willy Vandersmissen, Nadine Sterck, Izaak Verkeste, Bernard Devos.

Verontschuldigd: 
Alain De Meulenaere, Robert De Witte, Guy Van Den Kerckhove, Jos Melis, Bernard 
Debouvries.

Uitgenodigd:
Antony Everaert. 

1. Verslag RvB vergadering van 12 mei
• Wordt goedgekeurd. De to-dolijst wordt geactualiseerd en er worden een 

aantal nieuwe punten toegevoegd. 
 
2. Nieuwe aanvragen ligplaats

• De aanvraag van de heer Luc Mertens voor de boot “Jacob van Brugge” (ex 
Meeuwtje) wordt goedgekeurd.

• Op 24/6 om 14.00 uur komt nog een kandidaat voor een ligplaats. 

3. Bestuursfuncties met taak beschrijving
• Idem als vorige RvB: aan ieder wordt gevraagd de taakbeschrijving te 
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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
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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)

Bijzondere Algemene Vergadering
Zaterdag 22 april 2017

Beknopt verslag Bijzondere Algemene Vergadering

1. Openingstoespraak door de Voorzitter
De voorzitter heet de aanwezige leden welkom op deze bijzondere algemene ver-
gadering, waarbij alle artikelen van de statuten voor wijziging vatbaar zijn. Hij geeft 
voorlezing van de ontvangen schriftelijke opmerkingen, ingezonden door Huub 
Derdeyn, Patrick Vermeersch, Franky Bruggeman en Wim Demayer. 

2. Voorgestelde wijzigingen
a) Artikel 3.6 Uittreding lid 

Wordt geschrapt: “De erfgenamen van een overleden lid treden niet in zijn 
plaats. Zij bezitten geen rechten ten overstaan van de vereniging.”

b) Artikel 4.1.1 Bijeenroeping 
Eerste paragraaf, toe te voegen na “Elk lid beschikt over één stem.”: een 
effectief lid kan mits volmacht één ander effectief lid vertegenwoordigen.

c) Artikel 4.1.2 Bevoegdheden
Vijfde paragraaf, “Op de jaarlijkse Algemene Vergadering worden 1 of 2 re-
keningtoezichters (effectieve leden) aangeduid….”
(Effectieve leden) wordt vervangen door “(Effectieve leden of externe be-
drijfsrevisor)”

d) Artikel 4.2.1 Samenstelling 
Eerste paragraaf “De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.” 
Quid?????

e) Artikel 4.2.2 Bevoegdheden van de bestuurders
Vierde paragraaf “De Raad van Bestuur bepaalt de hoegrootheid van het 
lidgeld en tarieven.”
Wordt vervangen door: “De Raad van Bestuur bepaalt de hoegrootheid van 
het lidgeld, het liggeld voor de boten van de leden en andere tarieven. Een 
verhoging van het lidgeld en het liggeld voor de boten van de leden met meer 
dan 5% wordt voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering.”

f) Artikel 4.2.2 Bevoegdheden van de bestuurders
Zevende paragraaf “ de penningmeester is gemachtigd te ondertekenen tot 
€ 20.000 per transactie….” . De € 20.000 wordt vervangen door € 10.000.

Het voorgelegde voorstel tot nieuwe statuten wordt mits aanpassing met bovenvermel-
de opmerkingen door een ruime meerderheid van de aanwezige leden goedgekeurd.

De vergadering werd gesloten rond 16 uur.
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ARABEL NV – Group   IJSBERGSTRAAT 40-42, 1701 Itterbeek, Belgium T +32 (0)2 569.15.27, F +32 (0)2 569.23.70, www.arabel.be,  info@arabel.be 

 

 
     

 





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 

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

Colorful surroundings
Modern & stylish

Classic

All styles, one painter.
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Aquarel aan zee

Pierre Sentjens, sinds 2000 lid 
van onze club RSYB, bezit 

een zeilboot type Sadler 25 met de 
naam "Catmarin".
Hij is kunstenaar, was vroeger leraar 
in plastische kunsten te Brussel, nu 
goed bekend en bijzonder voor zijn 
talent in aquarel. Sinds 2005 geeft 
hij cursussen aan volwassenen en 
organiseert hij af en toe een vakan-
tiestage in het buitenland (Neder-
land - Texel, Noord- en Zuid Bretag-
ne, Schotland, Egypte…).
Gedurende één week in mei heeft 
hij voor het eerst, een groep van 
tien aquarellisten in allerlei plaat-
sen van onze kust geleid: duinen, 
strand en zee in Blankenberge en 
De Haan, polders in Vlissegem, 
Houtave, Zuienkerke, land van 
Damme en Lissewege, haven van 
Zeebrugge enz…
Bij regenweer werden die cursus-
sen in onze zeilclub gehouden.

Verliefd op natuur en bijzonder op 
de zee, heeft hij ook voor de vakan-
tiegangers aan de Noordzee een 
boek geschreven en geïllustreerd, 
met allerlei raad over veiligheid, in-
lichtingen over fauna en flora, hoe 
vissen en koken met… 32 culinaire 
recepten, specialiteiten van onze 
streek.
«La mer en vacances» is alleen be-
schikbaar in het Frans, maar een 
vertaler in het Nederlands wordt 
gezocht.

Mensen die geïnteresseerd zouden 
zijn om aquarel cursussen te volgen 
of deel te nemen aan projekten op 
het terrein of op vakantie, kunnen 
het programma bekijken via zijn 
website, of gewoon kontakt nemem 
via zijn mailadres:
contact@pierresentjens.be

Url: www.pierresentjens.be

22
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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.
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Foto’s: Alain De Meulenaere
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Voorzitter  gegroet!
 
Op de terugweg heb ik te dicht langs 
de kant gevaren om minder tegen-
stroom te hebben, en liep ik op een 
keurig onderwaterdammetje ter hoogte 
van Saef tinge, nog juist in Nederland. 
Toen wij wat schuin gingen was Willy 
bang dat hij zou sterven en liet de red-
dingsbrigade uit Hansweert aanrukken 
(want we waren nog juist in Nederland). 
Er bleef een sleepboot vlakbij ons han-
gen, maar ik was bang voor hulp om-
wille van: a) lullig klein pensioen, b) ik 
normaal bij hoog water wel m’n plan 
zou trekken. Ik probeerde Willy nog 
te overtuigen dat hij niet zou sterven, 
maar dat hij gewoon over boord op dat 
dammetje naar het Verdronken Land 
kon stappen. Maar de Ora Pro Nobis III 
lag inmiddels zo schuin dat hij mij niet 
geloofde. Ondertussen kwam de red-
dingboot aan, samen met een politie-
boot en dan nog die sleepboot van 
Multratug Terneuzen, zodat de redding 
van Willy nog tijdens de zonuren ver-
liep. Heel gezellig.
De passerende zeeschepen werden 
verzocht langzaam voorbij te varen, 
en op drie na deden ze dat allemaal. 
Maar die drie, dat was wel de moeite 
voorzitter, zelfs uw vrouw zou ongerust 
zijn over het geboenk tegen het dam-
metje. Rond 23u00 slaagde ik erin met 
veel moeite het reserveanker binnen 
te trekken en ik was los. De sleepboot 

had al begrepen dat er niets te vangen 
viel en verdween. De politieboot wou 
alleen over de VHF weten wie ik was, 
waarom, en het btw nummer van mijn 
grootvader. Ik gaf ze alle gegevens 
zonder flauwe grappen te maken, want 
ik spot niet met onze overheid, ze heb-
ben het al moeilijk genoeg. Kijk maar 
naar het begrotingstekort.
Ik vertrok een beetje te vroeg, want er 
was nog wat onaangenaam geluid voor 
ik de vaargeul bereikte. Toen mocht ik 
zonder enige assistentie mijn boeitjes 
zoeken in die 10 miljoen lichten en 
lichtjes van de Antwerpse haven (no-
teer: VHF 12). Dat was goed voor de 
adrenalinespiegel en om 03u00 lag ik 
veilig vast in Temse op stroom, zonder 
Boenk!
Toen ging ik slapen en de volgende 
middag zagen wij gelukkig Willy, die 
zijn sacoche kwam ophalen. Voor de 
redding had ik ‘m gewaarschuwd dat 
’t duur kon zijn, een boot uit Hansweert 
met 6 stoere mannen in mooie pak-
ken. Maar ze hadden niets gevraagd, 
die mannen van de KNRM. Dus had 
Willy ze 50 Euro gegeven. En zo zien 
wij, geachte voorzitter, dat er veel ver-
schillende mensensoorten bestaan, en 
dit tot lering en vermaak van ons allen.

Groeten,
Jean-Marie

De Jean-Marie natuurlijk!
Zijn relaas....

Wie zou dat wel zijn…

Motorjacht gestrand op 
strek  dam, opvarende van 
boord gehaald.
03-04-2017 HANSWEERT

Een motorjacht met twee opvarenden 
liep in de avond van 23 april aan de 

grond nabij boei 81-A. Hierop werden 
om 19:24 uur de vrijwilligers van KNRM 
reddingstation gealarmeerd. Ook een 
sleepboot van Multraship voer uit.
Ter plaatse bleek dat het motorjacht op 
een strekdam was beland en inmiddels 
vrijwel droog stond. Twee opstappers 
zijn aan boord van het motorjacht ge-
gaan om te controleren hoe de opvaren-

den er aan toe waren en of er schade 
was. De opvarenden waren hevig ge-
schrokken maar verder ongedeerd.
Één persoon is aan boord genomen van 
de reddingboot Jan van Engelenburg en 
mee terug gevaren naar Hansweert. De 
schipper bleef aan boord in afwachting 
van hoog water.

Actie: 2017-2
Foto KNRM Hansweert
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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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Hoog hezoek

Luc en Anneke, die België ingeruld 
hebben voor Portugal, meer bepaald 

Lissabon, waren op bezoek in ons club-
huis. Het was een leuk weerzien en voor 
herhaling vatbaar. Hopelijk tot binnen-
kort, hier of in Portugal.

Chartist Lady

Veel groeten van Jean Heylbroeck 
die met zijn Chartist Lady in Portu-

gal verblijft. Hij stuurt ons een mooie 
foto van de wapperende RSYB club-
vlag, tijdens de tall ships bijeenkomst 
te Sines.

Nurse-It

Begin april vertrokken Bart en Chris 
met hun boot Nurse-It definitief uit 

Blankenberge. Zij zoeken andere oor-
den op in Frankrijk. Mogelijk zien wij hen 
(met of zonder boot) nog wel terug in 
onze haven, maar wij wensen hen in elk 
geval goede vaart. Bart was gedurende 
enkele jaren bestuurslid en heeft goed 
werk geleverd, denken we maar aan de 
zonnepanelen en de oppoetsbeurt van 
de gevel van het clubhuis.

Hiermee vervoegen zij andere clubleden 
zoals de Annabel, de Che en de Bliss, 
die nu in dezelfde contreien verblijven.
Ook de Living vertrok begin april richting 
Spanje, met als bestemming Denia op 
de Middellandse zee. 

Controles aan boord

Reeds vele jaren worden in de haven 
regelmatig controles aan boord van 

pleziervaartuigen uitgevoerd. Dit gebeurt 
door de scheepvaartpolitie, de douane en 
de FOD mobiliteit. Einde juni was ik op 
weg naar mijn boot en kwam ik een vier 
man sterke douaneploeg tegen. Vermits 
ik aan boord stapte, was aan controle niet 
meer te ontsnappen en vroegen ze mij 
of ik reeds gecontroleerd was, en zo niet, 
of ze aan boord mochten komen voor de 

Asa Branca

Nous avons quitté Grenade pour nous 
rendre à Carriacou afin de faire not-

re carénage, ensuite et selon les vents 
nous avons rejoint la Martinique en nous 
arrêtant à Mayereau, Bequia, St Vincent 
et Ste Lucie. Le bateau était bien en or-
dre, les navigations agréables et parfois 
musclées. Dans quelques jours nous 

partirons pour la Guadeloupe avec un 
arrêt prévu en Dominique.

 Comme quoi on ne peut jamais être 
sûr de rien. C’est en partant pour 

la Guadeloupe que nous avons constaté 
un gros problème au portique sur lequel 
sont montés nos panneaux solaires. 
Pas d’autres choix que de nous rendre 
à la marina du Marin pour y faire la ré-
paration. C’est à présent chose faite. Je 
suis sur les rotules. Hélas les emmer-
dements arrivant toujours en escadrille 
(dixit J. Chirac) ma blessure au pied s’est 

aggravée et après avoir consulté un mé-
decin il m’a envoyé chez un spécialiste 
à Fort de France, rendez vous est pris 
pour le 19. Il faudra peut-être une petite 
intervention chirurgicale. Je suis interdit 
de bain de mer, je dois reposer le pied 
et je commence une nouvelle semaine 
d’antibiotiques. Question voile cela sem-
ble assez compromis pour les prochai-
nes semaines. Mais nous ne sommes 
pas malheureux, il y a le soleil, la mer et 
les amis, au Marin on retrouve beaucoup 
de voiliers rencontrés aux Canaries, au 
Cap vert au Brésil, en Guyane... Et puis 
à la marina je peux tous les jours entre 
5h45 et 6h45 assister au lever du jour 
sur la Mangrove, c’est magique. les nua-
ges se reflètent dans l’eau,les oiseaux 
chantent je joins quelques photos. Notre 
nouvelle annexe nous rend la vie assez 
agréable. Samedi si j’ai la pèche nous 
repartirons dans la baie de Ste Anne qui 
est si belle.

Amitiés,Bernard.
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Extra baggerwerken in havengeul na twee incidenten

Uit Het Nieuwsblad van 21 juni 2017 

Er vinden extra baggerwerken plaats 
in de havengeul van de jachthaven 
van Blankenberge. Omdat er zich on-
langs twee boten hebben vastgevaren 
op een zandbank aan de kop van ha-
vengeul ter hoogte van het staketsel 
langs de Westelijke kant (Wenduine), 
moest er ingegrepen worden. 

Het Agentschap voor Maritieme Dienst-
verlening en Kust (AMDK) stuurde de 
baggerdiensten opnieuw ter plaatse om 
het euvel op te lossen. Bij het stadsbe-
stuur van Blankenberge wijten ze het 
vormen van dergelijke gevaarlijke zand-
banken toe aan verschillende factoren. 
"Omdat de Vlaamse overheid in ver-
schillende gemeenten zandsuppleties 
uitvoert voor kustbescherming, is er hier 
en daar extra verzanding. Dat komt om-
dat het aangevoerde zand fijner is dan 
het zand dat op onze stranden ligt en zich 
makkelijker transporteert", zegt schepen 

van Haven Björn Prasse (Open VLD). 

Bredere havengeul

Hij heeft ook kritiek op de werking. "De 
zandsuppleties leiden tot enkele negatie-
ve neveneffecten. De Vlaamse overheid 
bekijkt dat best eens. Het AMDK steekt 
de verzanding op de stormpjes van af-
gelopen winter, maar bij mijn weten viel 
dat allemaal wel nog mee. Dat er nu nog 
net voor de zomer ingegrepen moet wor-
den buiten het gebruikelijke baggersei-
zoen, is voor hen ook extra kosten en 
tijdsverlies. Wij wisten al langer dat we in 
de problemen zouden komen en waren 
dus al vragende partij voor extra bagger-
werken."
Vanuit het stadsbestuur loopt ook al 

even een aanvraag om de havengeul te 
verbreden en te verdiepen. Dat dossier 
loopt bij de Vlaamse overheid en zit in 
een uitvoeringsstudie. (jve)

BLANKENBERGE

ZJ Zalamander
Foto: Alain De Meulenaere

nodige controle. Ik antwoordde dat ik niet 
wist wanneer ik nog gecontroleerd was, 
maar dat zij dat zouden moeten weten. 
Dat viel natuurlijk niet in goede aarde en 
ik moest hen dus aan boord laten, maar 
vroeg dat zij dat zonder zwarte zolen zou-
den doen, want dat kan zwarte strepen 
maken. Van bootschoeisel hebben zij 
blijkbaar nog nooit gehoord en één van 
hen keek wat beteuterd naar zijn zware 
werkschoenen. 
De vrij forse wind blies de boot wat van de 
catway af, en na zwaar gesleur aan de re-
ling i.p.v. aan de meertouwen te trekken, 
stapten 2 van hen op. Aan boord haalde 
ik op hun vraag de nodige papieren uit. 
De vlaggenbrief, het verzekeringsattest, 
de vergunning BIPT en mijn pas werden 
bekeken, en een lijvig formulier werd door 
één van hen handmatig ingevuld. Enig 
bewijs van controle kreeg ik niet. Ik wees 
hen op de onzin van dergelijke controles, 
de dienst vlaggenbrieven heeft immers 
alle info, ook de scheepvaartpolitie en de 
FOD mobiliteit zou hierover moeten be-
schikken. Dat is dus blijkbaar niet zo, die 
drie instanties doen niet aan samenwer-
king, maar werken eerder naast mekaar. 
Mijn dieseltank hebben ze niet gecontro-
leerd, deze van mijn buur wel. Ik wees hen 
ook op het zinneloze en de verspilling van 
dergelijke controles vermits het verbruik 
van diesel door een pleziervaartuig en ze-
ker een zeilboot beperkt is. Wat te doen 
als men bij terugkomst uit Engeland, waar 
enkel rode diesel te tanken valt, toch een 
factuur met bewijs van betaling van de 
volle pot accijnzen kan voorleggen? Hun 
antwoord was simpel: dan krijgt men een 
boete, de gedoogsituatie geldt niet meer, 
rood is rood. Onlangs hadden ze zo een 
schip met rode diesel betrapt, de eige-
naar had het pas tweedehands gekocht 
en ook op de binnenwateren hadden ze 
al pleziervaartuigen betrapt! 
Bij zelden bemande of verwaarloosde 
schepen kunnen zij nooit enige controles 
doen en ‘s nachts is de kust ook vrij. Zij 
gaven tenslotte toe dat hun bazen niet op 
de hoogte zijn van de realiteit, dat zij geë-
valueerd worden op het aantal uitgevoer-

de controles en dat de ene ministeriële 
dienst niet weet van de andere. Het mank 
lopen van de administratie deed mij ook 
denken aan een recent in Humo versche-
nen artikel. Dat ging over de georgani-
seerde transporten van goedkope sterke 
drank uit Luxemburg, waar de accijnzen 
veel lager liggen, drank die dan veelal on-
der nachtwinkels verdeeld wordt. De roep 
was dus om meer manschappen om meer 
controles te kunnen uitvoeren.
En nu maar wachten tot de scheepvaart-
politie, de FOD mobiliteit, de BIPT of nog 
een andere instantie al mijn papieren nog 
eens komt overschrijven.

Jan Soete                      

Verzanding havengeul

Dat de verzanding van de havengeul 
reeds jaren een probleem is, de diep-

stekende boten meer en meer onze haven 
mijden, en bij regelmaat boten vastlopen, 
zal iedereen intussen wel geweten heb-
ben. Dit jaar is het bedroevend. De regel 
die men in het verleden hanteerde, drie 
uur voor tot drie uur na hoog water = geen 
probleem, blijkt nu jammer genoeg voor-
bijgestreefd. Sommige jachten lopen nu 
zelfs twee uur voor hoog water vast. Het 
is bij laag tij gevaarlijk en onveilig, zodat 
er opnieuw gebaggerd moet worden. 
(Zie artikel hiernaast). Voorzichtigheid is 
dus geboden, matig uw snelheid en hou 
uw dieptemeter in de gaten. 
In de haven zelf is het op sommige plaat-
sen ook ondiep, maar hieraan zal dit jaar 
niet meer verholpen kunnen worden.
Ook ons nieuw lid Eddy Janssen, schip-
per van de Zalamander, kon op 9 april 
reeds kennis maken met de zandbank.
Hij kwam, tijdens het aanlopen van de ha-
ven, en bij eb, vast te zitten op dit obsta-
kel. Gelukkig zonder erg, wegens geen 
wind en geen golfslag! Na vier uur wach-
ten was schip vlot en kon hij zijn ligplaats 
alsnog bereiken.

Alain De Meulenaere
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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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Op 22 april werden de nieuwe leden 
voorgesteld. Sommigen waren op 

de afspraak, sommigen waren veront-
schuldigd, anderen vonden het de moei-
te niet om dit te doen. Niet zo tof van 
deze laatsten.

Waren aanwezig:

• Robert Van Langendonck (1)
 Frutter
 
• Jean Duroisin (2) 
 Deep Sea

• Francois De Witte (3)
 Scoobi-Doo

• Tinneke Vandamme (4)
 Madeleine

• Hein Verstraete (5)
 Animo

• Mevr. Maes (6)
 Maneau

• Patrick Van Gasse (7)
 Patje

Waren verontschuldigd:

• Jerome Crepel
 Lepoopel

• Walter De Schepper
 D.S. Robert

• Luc Windels
 Fawi

• Rudi Verhasselt
 Rihla

• Marc Verheyen
 Mayflower

• De Pelsmaeker Johan
 Deserteagle

Daagden niet op:

• Flor Monsieur
 Lenno

• Jean-Baptiste Plotka
 l’Arcadia

• Tanguy Lefever
 Nyuma

• Robin Vanvyve
 Mahabharata
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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

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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De CR armada doet Nieuwpoort aan

Foto’s en tekst: Alain De Meulenaere

“Het wordt stilaan een klas-
sieker, dit weekendje wed-
strijdzeilen. Blank Race #1 
met finish te Nieuwpoort, 
en Blank Race #2 die ons 
‘s anderdaags terug naar 
Blankenberge brengt.”

Bekijk de video
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Het wordt stilaan een klassieker, 
dit weekendje wedstrijdzeilen. 

Blank Race #1 met finish te Nieuw-
poort, en Blank Race #2 die ons 
‘s anderdaags terug naar Blanken-
berge brengt. 
Wat een viertal jaren geleden met 
een 15-tal deelnemende CR geme-
ten boten begon, is nu uitgegroeid 
tot een evenement met dit jaar drie-
endertig deelnemers. 
Op 17/06 gingen dus, onder stralen-
de zon, meer dan dertig boten van 
start met bestemming Nieuwpoort. 
CR 3-4 en 5-6 kregen een baan 
van 26 mijl voorgeschoteld, CR 1-2 
moesten 7 mijl meer doen. De mees-
te deelnemers waren van VNZ, een 
zevental van RSYB, de rest waren 
leden van de diverse clubs langs de 
Belgische kust. De baan was vanaf 
de WBk E bezeild tot aan de finish. 
Omstreeks 17 uur was iedereen bin-
nen en kon men zich opmaken voor 
de uitslag en het etentje bij VVW 
Nieuwpoort.
Wij van de Steppe werden ‘s avonds 
uitgenodigd aan boord van onze 
gebuur, waar we prompt een deel 
van onze witte wijn deelden met 
deze dorstigen. Zodoende was het 
muisstil aan boord van de Steppe, 
des te meer geroezemoes bij onze 
buurman. 
‘s Morgens vroeg op, want de eerste 

start was voorzien om 8 uur. Ik had 
de avond voordien van onze meteo  
man, Fritz Buyl, vernomen dat er 
weinig wind zou zijn. Klasse 3-4 en 
5-6 moesten 17,5 mijl overbruggen, 
klasse 1-2 22,5 mijl. Buitengaats 
stond er toch een dikke 2 Bft. Om 
tien na acht kon CR 1-2 starten, en 
onder code zero haalden we ieder-
een in. Onze ETA voor de finish was 
half elf. Al goed, want we moesten 
de Steppe nog afmeren in Breskens. 
Toen we nog een tweetal mijl verwij-
derd waren van het waypoint WBk E 
was de wind op, enkel de stroming 
hielp ons tegen de formidabele 
snelheid van 1,4 knopen vooruit. Na 
onderling overleg werd besloten 
om de strijd te staken en op motor 
naar Breskens te stevenen. Kwestie 
van toch nog tijdig thuis te geraken.
Om 18 uur kon ik de aanwezigen in 
het clubhuis van VNZ vergezellen, 
waar de uitslag bekend werd ge-
maakt. Ik zag niets dan stralende 
gezichten, iedereen was tevreden 
met het voorbije weekend.
Volgende afspraak op 19 augustus, 
voor Blank Race #3.
Alle uitslagen en foto’s zijn terug te 
vinden op onze site: 
www.blanksailing.be

Alain De Meulenaere
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Klassement na twee wedstrijden

CR 1-2

1 Plume d’ Ange
2 Toekan
3 Mr. Sandman
4 Juggernaut
5 Steppe

CR 3-4

1 Aquila
2 Phoca
3 Tess
4 Sea-You
5 D-Day
6 Kayleigh
7 Mariposa-4
8 Diva

CR 5

1 Stormy Monday
2 Camelot
3 Rackam le Rouge
4 Granko
5 Twilight

CR 6

1 Bolero
2 Oase
3 Jokken III
4 Najade
5 Viki
6 Chipka
7 Take Time
8 Blue Bell

6 Seagull
7 Maeve 

9 Tion
11 Jacqer
12 Volupia
13 Amiticia

Jachten in het rood:
RSYB
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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
Na uw partner in verhuur, nu ook uw partner in verkoop!

Een glimp van ons verkoopassortiment:

Maes Hoogwerkers – Montaco
Boudewijnlaan 5 • B-2243 Pulle 

+32 (0)495 29 29 88 • www.maeshoogwerkers.com

KLUBB K32
Werkhoogte 12,50 meter

MTM 3500 kg
Zijdelings bereik 7,30 meter

Laadvermogen 350 kg

CTE BLift 27
Werkhoogte 27 meter

MTM 3500 kg
Zijdelings bereik 13 meter

Variabele afstempeling
®

Wij zijn exclusieve invoerder van gekende merken als KLUBB en CTE, met een focus op de 
kleinere hoogwerkers. In ons assortiment vindt u zelfs hoogwerkers in de categorie rijbewijs B!

Voor een overzicht van het volledige gamma verwijzen we graag naar onze website:
www.maeshoogwerkers.com/nl/verkoop-hoogwerkers

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

