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Beste leden en vrienden,

Het jaar 2017 zit er op en wij kijken nu 
uit wat 2018 ons zal brengen. Het afge-
lopen jaar werd gekenmerkt door een 
zeer droge en naar het jaareinde toe 
een zeer natte, en winderige periode. 
Ander opmerkelijk feit was de toestand 
van de havengeul waar tientallen boten 
zijn vastgelopen, niettegenstaande zeer 
langdurige en frequente baggerwerk-
zaamheden. Dit had tot gevolg dat het 
aantal bezoekende jachten flink onder 
de verwachtingen zat, waardoor de in-
komsten ook beneden de verwachtingen 
lagen. Stilaan is de bevoegde overheid 
er zich ook van bewust dat er iets struc-
tureel zal moeten gebeuren wil men de 
toekomst van de Blankenbergse haven 
verzekeren. Dat de snelle verzanding 
van de toegangsgeul veroorzaakt wordt 
door de zandsuppleties in Wenduine is 
nu ook een vaststaand gegeven. Los 
zand dat tot voorbij de vloedlijn wordt 
opgevoerd gaat bij hoog water en zeker 
bij springtij en storm door de stroming 
richting Zeebrugge snel in de diepe-
re havengeul terechtkomen. Vanuit de 
toegangsgeul wordt dit dan weer uitge-

baggerd en op het strand voor Blanken-
berge opgespoten. Een structurele op-
lossing wordt nu toch dringend, in plaats 
van de vele beloften waarvan we reeds 
einde 2008 in persberichten kennis kon-
den nemen. Het zal de reputatie van de 
mooiste en de gezelligste jachthaven 
van de Belgische kust en daarbuiten en-
kel ten goede komen. 

Einde dit jaar starten de werken om alle 
pontons in de oude haven te vervangen. 
Vergeleken met de investering in het 
zeehondenponton is dit zeker een nutti-
ge en belangrijke investering. Ook voor 
onze club betekent dit een forse investe-
ring in nieuwe vingerpieren en de nodige 
aanpassingen aan voorzieningen voor 
elektriciteit en water. Zoals bij de ver-
nieuwing van de steigers in de nieuwe 
haven zullen we beroep moeten doen 
op een aantal vrijwilligers en rekenen wij 
op een goede samenwerking met VNZ. 
Ik wens iedereen een heel fijn 2018 met 
veel en veilig vaarplezier!

Jan Soete, voorzitter 
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In deze tijd van digitale media, en mede  
door het feit dat we moeten besparen, 

is er, zoals u gemerkt zult hebben, af-
gestapt van de gedrukte versie van ons 
tijdschrift. We hebben geopteerd voor 
een digitale versie, die online kan beke-
ken worden, met de mogelijkheid om te 
downloaden. 
Wat zijn nu de voordelen: geen drukkos-
ten, geen papierverbruik, de vrijheid om 
zelf te bepalen hoeveel pagina’s er ge-
bruikt worden. Bij gewoon drukwerk is 
dit steeds een veelvoud van 16 pagina’s, 
zodat er nogal geknutseld moest worden 
om de pagina’s vol te krijgen, indien er 
bij voorbeeld 16 pagina’s moesten toe-
gevoegd worden. 
Een ander voordeel is dat het nu moge-
lijk om er een actief magazine van te ma-
ken. Zo kunnen er filmpjes aan gekop-
peld worden, bewegende foto’s, externe 

documenten, links naar ander sites, enz.
Leden die een verhaal te vertellen 
hebben kunnen een tekst en foto’s (bij 
voorkeur in hoge resolutie, jpeg of tiff) 
bezorgen. Dit is zeer eenvoudig via 
WeTransfer, met als geadresseerde: 
tijdschrift@scarphout.be. Zoals eerder 
vermeld, kan er ook een filmpje getoond 
worden. Daarvoor bezorgt u of het film-
pje, of de link naar dit bestand.
Wie dit wil, maar niet voldoende op de 
hoogte is, kan steeds contact opnemen 
via tijdschrift@scarphout.be
Hebt  u speciale foto’s of andere zaken 
die u in het tijdschrift wilt plaatsen, stuur 
maar door.
Ik hoop op veel positieve reacties, en 
een enorme stroom aan artikels, foto’s 
en filmpjes.

Alain De Meulenaere
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Download deze foto als 
bureaublad achtergrond

Turn the Tide on Plastics • credits: Brian Carlin/Volvo Ocean Race8
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Bass Strait

Quest, voormalig overall winnaar

Foto: Rolex Press Room10



De race werd in 1945 voor het eerst 
gehouden.

De af te leggen afstand bedraagt on-
geveer 628 zeemijl. Het grootste stuk 
van de route leggen de jachten af in de 
Tasmanzee. Het moeilijkste gedeelte 
is echter het passeren van Bass Strait, 
vanwege de sterke winden en de ruige 
zee.
In de afgelopen 72 jaar is de Ro-
lex Sydney Hobart Yacht Race een 
icoon geworden van de Australische 
zomersport. Het is een wedstrijd die 
een even grote belangstelling geniet 
als evenementen zoals de Melbourne 
Cup, het Australian Open tennis en de 
crickettest op Boxing Day. Geen enkel 

jaarlijks zeilwedstrijd in de wereld heeft 
zo’n enorme belangstelling in de media, 
dan de start in Sydney Harbour.
Een elegant gaffelgetuigd jacht, waar-
op, een gehavende stalen kotter die tus-
sen de ijsbergen van Antarctica heeft 
gevaren, een stevig gebouwde kotter 
die het Caribisch gebied als thuiswater 
heeft, een sloepgetuigd jacht die eigen-
dom is van, en geschipperd wordt door, 
een zeiler die premier van Engeland 
zou worden. Maxi-jachten uit Australië, 
Amerika, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, 
Duitsland en Denemarken, een kleine 
halftonner uit Tasmanië, met een nogal 
suggestieve insigne op zijn spiegel.
Dan zijn er: een ultramoderne oceaan-

“De Sydney to Hobart Yacht Race is 

een jaarlijkse zeilwedstrijd in Austra-

lië, van Sydney over de Tasmanzee 

naar Hobart, op het eiland Tasmanië”

Start Sydney • foto: Rolex Press Room1212



racer, ontwikkeld uit de America’s Cup 
technologie, een one-off jachtje van 
een Aussie-ontwerper, een IMS-oce-
aanracer, een IRC-oceaanracer, een 
VOR 60-voeter, een 30 m. lange Rei-
chel/Pugh maxi die de line- en han-
dicap honours haalt, en een nieuw 
parcoursrecord neerzet, de klassieke 
Sparkman & Stephens 47 die de Tat-
tersall’s Cup voor de derde keer wint, 
en een jacht dat voor de achtste op-
eenvolgende line honours wint. De eer-
ste keer sinds 1948 dat een boot deze 
prestatie heeft bereikt.
Wat hebben deze jachten van sterk 
uiteenlopende leeftijd, grootte, vorm, 
constructie en tuigage met elkaar ge-
meen?
Ze hebben allemaal een plaats ver-
overd in de Australische en internatio-
nale zeilgeschiedenis door het behalen 
van line honours, of door het winnen 
op handicap in de beroemdste oceaan-
race van Australië, de jaarlijkse Rolex 
Sydney Hobart Race, die in wereld-
ranglijst op gelijke hoogte staat met de 
Rolex Fastnet Race in Engeland en de 
Newport naar Bermuda Race in de VS.
De hierboven genoemde jachten, Ne-
rida, Solo, Freya, Morning Cloud, Kia-
loa, Nieuw-Zeeland Endeavour (Tas-
mania geheten voor de 50ste Sydney 
Hobart in 1994), Ragamuffin, Morning 
Glory, Screw Loose, Brindabella, On-
dine, Sayonara, Terra Firma, AFR Mid-
night Rambler , Yendys, SAP Ausmaid, 
Bumblebee 5, Alfa Romeo, Quest, No-
kia, Wild Oats XI en Love & War, zijn 
slechts enkele van de grote oceaanra-
cers die op de erelijst van de Sydney 
Hobart prijken, welke zich in het club-
huis van de Cruising Yacht Club van 
Australië bevindt, op Rushcutters Bay 

in Sydney.
Hoewel de wedstrijd plaatsvindt in de 
Australische zomer, maken zuidelijke 
zeestormen de race vaak koud, ruig 
en uitdagend voor de bemanning. Het 
is daardoor een feit dat in iedere editie 
verschillende teams moeten opgeven. 
In 1998 waren de weercondities zo ex-
treem dat een vijftal boten zonk en zes 
mensen overleden. In dat jaar haalden 
slechts 44 van de 115 gestarte jachten 
de finish.

“De Sydney to Hobart kent in feite 
drie hoofdprijzen:
1. Winnen op handicap. Dit jacht is 

de officiële winnaar en ontvangt 
de Tattersall’s Cup.

2. Winnen op line honours, oftewel 
als eerste de finish passeren.

3. Het verbreken van het routere-
cord”.

De ultieme prestatie is het behalen van 
alle drie de titels in één editie, de zoge-
naamde treble. Dit is slechts drie maal 
in de geschiedenis gelukt: door het 
jacht Rani in 1945 en door Wild Oats 
XI in 2005 en 2012. De eerste triomf 
van Wild Oats XI, een maxi jacht in 
eigendom van de Australische zaken-
man Bob Oatley, bleek het startsein 
voor een dominantie in de race die nog 
steeds voortduurt. Ook in 2006, 2007, 
2008, 2010, 2012, 2013 en 2014 won 
het jacht de Sydney Hobart op line ho-
nours, waarmee het recordhouder is 
in aantal overwinningen. In 2012 zet-
te het jacht het huidige routerecord op 
één dag, 18 uur, 23 minuten en 12 se-
conden.

Tot de editie 2017....

De voordekkers van Wild Oats XI • foto: Rolex Press Room1414



LVD Comanche - Line Honours Ichi Ban - Overall Winner

“LDV Comanche heeft de Rolex Sydney Hobart 
Yacht Race op line honours gewonnen, nadat het 
protest tegen Wild Oats XI werd gehoord door 
de internationale jury”.

LDV Comanche trok kort na de start van 
de Rolex Sydney Hobart Yacht Race de 
protestvlag tegen Wild Oats XI voor een 
bakboord-stuurboord situatie, waarbij 
Comanche duidelijk voorrang had. Wild 
Oats XI ging op op het laatste nippertje 
overstag om op de lijn van Comanche. 
De zeiljachten raakten elkaar net niet na 
het overstag ma-
noeuvre.
Na de finish zet-
te schipper Jim 
Cooney het pro-
test door en bei-
de partijen voch-
ten het uit aan de 
groene tafel van 
de internationale 
jury. De uitslag 
van het protest is 
desastreus voor 
Wild Oats XI.
John Rountree, 
voorzitter van de 
internationale 
jury, verklaarde: “Wild Oats XI, zeilen-
de over stuurboord, moest tijdens het 
overstag manoeuvre vrij blijven van LDV 
Comanche, op grond van regel 10. Wild 
Oats XI faalde erin om vrij te blijven (re-
gel 13). LDV Comanche loefde om een 
aanvaring te vermijden (regel 14). Wild 
Oats XI hield zich niet aan de Sailing 

Instructions (regel 20.1a), waarbij twee 
strafronden gemaakt moesten worden 
voor het overtreden van de regel van 
deel 2, en dit voorafgaand aan het ron-
den van mark Zulu. In plaats van een 
diskwalificatie is Wild Oats XI bestraft 
met een tijdsstraf van één uur die aan 
haar werkelijk gezeilde tijd wordt toe-

gevoegd, in overeenstemming met de 
Sailing Instructions 20.1b en SI 22.1.”
Net als Wild Oats XI eindigde LDV Co-
manche binnen de recordtijd van vorig 
jaar, dus het nieuwe record is één dag 
9 uur 15 minuten en 24 seconden. Ze 
finishte 26 minuten achter Wild Oats XI, 
maar de laatste penalty van één uur be-

tekent dat Comanche de line honours 
haalt op 34 minuten van Wild Oats XI.
Na de hoorzitting vertelde Jim Cooney: 

“Ik denk dat de jury volkomen eerlijk en 
redelijk is geweest. Wanneer je te maken 
hebt met zeiljachten van deze grootte en 
dit kaliber, zijn we op elite-niveau bezig 
van onze sport, en de boten moeten op 
verantwoorde wijze worden gezeild met 
respect voor de omstandigheden en de 
impact van al onze manoeuvres.
Ik was er sterk van overtuigd dat niet het 
geval was,” zei Cooney. “De regels zijn 
er om de zeilers en de boten te bescher-
men en als we daar niet op kunnen ver-
trouwen, is dat een obstakel voor de 
zeilsport”.
Cooney vertelt ook dat de manier waar-
op Wild Oats XI 
deze wedstrijd 
wilde winnen een 
blaam is voor de 
sport.

“De wedstrijd gaat 
over hoe u zich 
gedraagt, hoe de 
bemanning en 
de boot presteert. 
Wij vinden dat we 
naar best vermo-
gen hebben ge-
zeild (om te win-
nen) en dat die 
de prestaties van 
onze boot en de 
voorbereiding van de bemanning recht-
vaardigden”.
De schipper van Wild Oats XI, Mark Ri-
chards en Sandy Oatley die de familie 
Oatley vertegenwoordigden, waren gra-
cieus over de nederlaag.
Richards: “Natuurlijk zijn we erg teleur-
gesteld, maar de internationale jury had 

een taak te doen. Ze zagen het incident 
zoals zij het zagen, wij zagen het een 
beetje anders, maar het resultaat is het 
resultaat en we moeten de beslissing 
van de jury respecteren”.
Sandy Oatley voegde eraan toe: “We 
willen Jim Cooney en zijn bemanning 
graag feliciteren met hun succes en het 
incident laten passeren”.

Matt Allen’s Ichi Ban (Japanees voor 
nummer één), een TP52, is de overall 
winnaar van de 2017 Rolex Sydney 
Hobart. Met 28 deelnames op zijn pa-

mares, is dit voor Matt Allen het hoog-
tepunt van een queeste naar de hoofd-
prijs in één van ‘s werelds meest ge-
respecteerde sportevenementen. De 
combinatie van een nieuwe boot en 
een weersvoorspelling die ideaal was 
voor de 50-voeters, maakte van Ichi 
Ban een van de favorieten voor de race. 

“Ichi Ban van Matt Allen is de 
overall winnaar”.

Foto’s: Rolex Press Room1616



Dit doet echter niets af van de presta-
tie. Ichi Ban moest een bijna perfecte 
race zeilen om de directe tegenstand 
te verslaan, zowel op het water als op 
handicap.
De overwinning werd gevierd tijdens 
de prijsuitreiking op de kade, waar Al-
len en zijn team het felbegeerde Rolex 
uurwerk en de Tattersall Cup ontvin-
gen, als een beloning voor de volhar-
ding, moed en kennis die gedurende 
de race tentoon werden gespreid. Voor 
Allen was dit moment niet zonder emo-
tie. Winnaar van de race in 1983, als 
bemanning op Challenge II, is dit zijn 
eerste kennismaking met succes als 
eigenaar en schipper. Allen is eerder 
dichtbij gekomen, zo ls vorig jaar, toen 
de Derwent hem en zijn bemanning de 
overwinning ontnam.

“Het winnen van deze race is een droom 
voor ons allen”, zei een grijnzende Al-
len, die de voorbereidingen schetste. 

“We bouwden een snelle TP52 romp, 
versterkten deze voor offshore-races 
en de strenge omstandigheden van de 
Rolex Sydney Hobart. We namen het 
tuigage van onze oude boot, verwerk-
ten de nieuwste technologie erin, en 
combineerden deze met de meest ver-
bazingwekkende bemanning waarmee 
ik ooit heb gevaren.“

Alain De Meulenaere

Meer info over deze wedstrijd: 
www.rolexsydneyhobart.com

Bronnen: Wikipedia, Rolex Press Room, 
Clubracer.

Celestial nadert Kaap Raoul • foto: Rolex Press Room1818
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Komatzu Azzurro, één van de kleinste deelnemers • foto: Rolex Press Room20



Video overzicht 2017

Video line honours

Video overall winnaar

Video downwind racing

LVD Comanche op dag twee • foto en video’s: Rolex Press Room22

https://youtu.be/-leuwzRukLg
https://youtu.be/6-1NJjkwVXo
https://youtu.be/_Ri_EVfbI58
https://youtu.be/WmmqesNWKo0


Na een aantal jaren, waarin we telkens 
drie Blank Races en een CR Trophy 

organiseerden, hebben we nu de kalen-
der aangepast. Er is voor geopteerd om 
alle wedstrijden onder één noemer in te 
richten: CR Racing Series Blankenber-
ge. Hierdoor worden de voorbereidingen 
eenvoudiger en moeten we de prijzen-
pot niet meer splitsen. 
Het wordt dus een regelmatigheidswed-
strijd, gespreid over vijf wedstrijddagen.
Op 2 juni gaan we van start met Race 
#1, Blankenberge-Nieuwpoort. ’s Ande-
rendaags doen we met Race #2 het om-
gekeerde.
Dit weekend is ideaal voor zeilers die 
eens willen proeven van het wedstrijd-
zeilen.
De volgende wedstrijd op onze kalender, 
Race #3, heeft Blankenberge als start- 
en  finishplaats. Na Race #3 zorgen we 

net als de vorige jaren voor gratis ham-
burgers en drank. Hou hiervoor 18 au-
gustus vrij op uw agenda.
Op 8 en 9 september sluiten we de se-
ries af met Race #4 en #5. 
Race #4 en #5 hebben dezelfde formule 
als de  CR Trophy.
Na de laatste wedstrijd wordt een eind-
klassement opgemaakt.
Meer info, vanaf eind februari, op de 
site: www.blanksailing.be
Op het programma staat nog een infona-
middag over de CR wedstrijden.
We hopen u daar en op de wedstrijden 
te mogen begroeten. 
Want wedstrijdzeilen is de beste leer-
school om uw zeiltechnieken op pint te 
stellen.

Alain De Meulenaere
zeilwedstrijden@scarphout.be

X35 Mr. Sandman • foto: Alain De Meulenaere2424
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Verslag vergadering Raad van Bestuur van 13 oktober 2017

Aanwezig 
Jan Soete, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Robert De Witte, Nadine Sterck, 
Izaak Verkeste, Guy Van Den Kerckhove, Jos Melis en Bernard Debouvries

Verontschuldig 
Bernard De Vos

Uitgenodigd
Antony Everaert

1. Verslag RvB vergadering van 8 september
 ● Vervolledigen met de opmerkingen gemaakt door Alain De Meulenaere.

2. Beoordeling van jobstudenten
 ● De studenten die niet presteren volgens de regels en niet beantwoorden aan 

onze verwachtingen, zullen in de toekomst niet meer weerhouden worden. In 
het algemeen en voor de toekomst is het nodig de efficientie van de verwach-
te prestaties te verhogen. 

3. Teruggave liggeld zomer
 ● Enerzijds verzet de voorzitter zich fel tegen het schrappen of afbouwen van 

de huidige regel en stelt tenslotte voor de 10 % teruggave, slechts na 3 i.p.v. 
2 weken toe te passen, en vraagt de penningmeester een vergelijking te ma-
ken voor het afgelopen zomerseizoen. 

 ● Anderzijds stelt de penningmeester het huidig tarief volgend jaar met een 
kwart te verminderen en verder af te bouwen over vier jaar. Stemming werd 
gedaan voor de twee voorstellen, en met meerderheid van stemmen werd 
het laatste voorstel aanvaard.

 
4. Onthaal bezoekers en betaling havengeld

 ● Er dient nagedacht te worden over de mogelijkheid voor betaling bij afwezig-
heid van havenmeester of hulphavenmeester. Bijvoorbeeld door middel van 
een in te vullen formulier, die dan in een brievenbus aan het havenkantoor 
wordt gedeponeerd.

5. Bevlagging
 ● Er dient meer aandacht te worden besteed aan het hijsen en neerhalen van 

de vlaggen. Dit dient elke dag te gebeuren.

6. Vuilnis
 ● Vuilnisbak in het herentoilet met een deksel aan te passen.

   
7. Clubhuis

 ● Inventaris geeft 145 terrasstoelen aan, veel te groot aantal. In samenspraak 
met uitbater het teveel aan stoelen verkopen.

 ● De muur met poster van palmbomen in het clubhuis, herschilderen en even-
tueel kaders ophangen of andere decoratie?

 ● De vloer voor de frigo dient te worden behandeld tijdens het verlof van de uitbater.

8. Stand van zaken penningmeester
 ● Verminderen met 25% van terugbetaling aan de afwezige leden gedurende 

de volgende zomerperiode, met volledig afbouw op 4 jaar.
 ● Optrekken tarief 2018: bevestiging verhoging met 5%.

9. Evenementen en najaarsactiviteiten
 ● Meet and greet Evi Van Acker gaat door op 28 oktober, gevolgd met een 

avond etentje.

10. Varia
 ● City Mesh: schriftelijk contact nemen met de vraag hun installatie na te kijken.
 ● Schade aan clubhuis bouw, ontevreden met de reactie van de expert. Con-

tact op te nemen met verzekeringsmaatschappij. 
 ● Opruimen zeilschool. Leden via nieuwsbrief polsen als er eventueel interes-

se om bepaalde voorwerpen te recupereren. 
 ● Overzicht en beoordeling van de lijst potentiële kandidaten K2, die effectief 

lid kunnen worden. De weerhouden kandidaten zullen worden verwittigd.

Verslag vergadering Raad van Bestuur van 10 november 2017

Aanwezig
Jan Soete, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Robert De Witte, Nadine 
Sterck, Bernard De Vos, Guy Van Den Kerckhove, Jos Melis en Bernard Debouvries 

Verontschuldigd
Izaak Verkeste

Uitgenodigd
Antony Everaert
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1. Verslag RvB vergadering van 13 oktober 2017
 ● Goedgekeurd.

2. Nieuwe aanvragen ligplaats
 ● Volgende boten krijgen een ligplaats: Marie-Jean, Dimple, Lorval en Parel-

duiker. 

3. Clubhuis stand van zaken
 ● Lijst opmaken van de terbeschikking gestelde toestellen die contractueel on-

derhouden moeten worden door de uitbater.

4. Beheer van de haven
 ● Aanpassen displays elektricteitskasten. Alleen voor de oude haven, acht kas-

ten.
 ●  Online registratie bezoekers: akkoord met prijsbestek JVD.
 ●  Link havensoftware met Mailchimp: akkoord met prijsbestek programmeren 

API.
 ● Akkoord inlassing in Havengids 2018.

5. Stand van zaken penningmeester
 ● Facturen voor elektriciteitsverbruik werden verstuurd, betalingen volgen ta-

melijk goed.
 ● Op financieel gebied: alles loopt zoals het voorzien was.
 ● Voorstel besparing RSYB Magazine. Na een presentatie door Alain: de RvB 

beslist onmiddellijk en unaniem de publicatie van ons tijdschrift op papier 
stop te zetten en te vervangen door een digitale publicatie via ISSUU.

 ● Raming kostenvermindering (drukken en portkosten) +/- 5800 €.
 ● Andere voorstellen besparingen: verzekeringen, verminderen oppervlakte 

zone naast steiger 18 en zien wat dit geeft als vermindering in de concessie.
 ● Er werd beslist een brainstorming te organiseren tussen enkele leden van 

de RvB.

6. Activiteitenkalender 2018
 ● Wordt online geplaatst en in de infoborden gehangen. 

7. Varia
 ● 500 getijdenboekjes bestellen.
 ● Mail van Izaak Verkeste “Zoals al eerder aan Jan aangegeven vind ik dat be-

treffende dichtslibben van de havengeul een brief moet worden opgesteld en 
deze door alle zeilclubs in Blankenberge moet worden ondertekend. Deze brief 
dient naar verantwoordelijke schepen van de haven te worden gestuurd. Komt 
hierop geen reactie voor einde van dit jaar, dan gaat een kopie van dit schrij-
ven naar het hoofd van AMDK in Brussel. Wij zijn dit aan onze leden verplicht”.

 ● Er werd beslist een brief te schrijven, ondertekend door alle clubs, en deze 
via VZW Jachthaven Blankenberge door te sturen naar AMDK.

 ● Hebben een uitnodiging ontvangen van ‘Wind en Watersport Vlaanderen’ om 
op 21 november om 19.00u een vergadering bij te wonen in Nieuwpoort, Jan 
en Jos zullen daaraan deelnemen. Aan te kaarten onderwerpen: baggerwer-
ken/toegangkelijkheid haven, zeilwedstrijden te Blankenberge opnemen in 
hun agenda.

 ● Alain De Meulenaere zal ons vanaf heden vertegenwoordigen in de “Sport-
raad Blankenberge”.

 ● Bernard Devos heeft metingen uitgevoerd betreffende de betrouwbaarheid 
van de installaties van City Mesh en het gebruik van de WIFI op onze stei-
gers. Conclusie op basis van de ontvangst zones geeft goede resultaten, 
maar er kunnen verschillen voor ontvangst ontstaan tussen nieuwe en oude-
re toestellen smartphones en tabletten.

Verslag vergadering Raad van Bestuur  van 08 december 2017

Aanwezig
Jan Soete, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Robert De Witte, Bernard De 
Vos, Guy Van Den Kerckhove, Jos Melis en Bernard Debouvries 

Verontschuldigd
Izaak Verkeste en Nadine Sterck

Uitgenodigd
Antony Everaert

1. Verslag RvB vergadering van 10 november 2017  
 ● Goedgekeurd.

2. Nieuwe aanvragen ligplaats
 ● Boten Olivia en Wiz bekomen een ligplaats.

3. Clubhuis stand van zaken
 ● Alle werken in het clubhuis, vb schilderwerken, decoratie, … vallen onder de 

verantwoordelijkheid, en zijn ten laste van de uitbater. Niettemin is de club 
bereid hulp te bieden bij het uitvoeren van de werken.

4. Beheer van de haven
 ● Opruimen zeilschool, het resterende materiaal is bestemd voor de Kringloop-

winkel of het containerpark.
 ● Akkoord voor Multisafepay - JVD-Solutions inzake bezoekersregistratie.
 ● Akkoord met VDAB Zeebrugge om een infodag te organiseren. Gratis voor 
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de leden. Verwittigen via nieuwsbrief, tijdens AV en schippersvergadering.
 ● Baggerwerken nieuwe haven, voorzien tweede week van januari 2018. Aan-

kondigen na bevestiging van AMDK!
 ● Herinrichten oude haven, voorzien nov/dec 2018. PORALU is door AMDK 

weerhouden als leverancier.

5. Stand van zaken penningmeester
 ● Op financieel gebied, alles loopt zoals voorzien.
 ● Inkomsten geraamd op - 32.000 €.

6. Evenementen - nieuwsjaarreceptie 20 januari 2018 
 ● Met voorafgaand een presentatie door de gebroeders Wittevrongel?
 ● Prijsaanvraag bij uitbater voor +/- 100 pers. drank (beperkt en geen sterke 

dranken) en hapjes.

7. Varia
 ● Facturen in de toekomst per mail versturen.
 ● Aanmoedigen kerstversiering op de boten!
 ● Bepaalde pagina’s van onze website zullen in drie talen opgesteld worden. 
 ● De secretaris wenst zijn plaats en functie over te dragen, en dit van zodra 

een lid van de RvB hem vervangt. Deze beslissing is het gevolg van het feit 
dat zijn boot in 2018 niet meer zal aangemeerd liggen bij de RSYB. Hij blijft 
niettemin lid van de club. Zijn ontslag zal ingaan vanaf de volgende AV.

 ● Nieuwe tarieven voor slepen van boten, in aanwezigheid van de eigenaar: 50 
€, indien niet aanwezig: 100 €.
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“Sinds 1973 is de Volvo Ocean 
Race de ultieme test voor een 
zeilteam, en een avontuur zo-
als geen ander”. 

Mapfre • Melbourne to Hong Kong • credits: Ugo Fonolla/Volvo Ocean Race34



Zeven high-tech boten, 45000 
zeemijl, vier oceanen, zes con-
tinenten, twaalf gaststeden, dit 
is de Volvo Ocean Race!

Meer dan vier decennia heeft de wed-
strijd een bijna mythische greep 

gehad op enkele van de grootste zeilers 
ooit, en de editie 2017-18 neemt de teams 
45.000 zeemijl rond de wereld, over vier 
oceanen, over zes continenten en twaalf 
belangrijke gaststeden.
De Volvo Ocean Race wordt vaak om-
schreven als het langste en zwaarste pro-
fessionele sportevenement ter wereld, de 
moeilijkste uitdaging voor bemanningen, 
en een van de grote drie sportevenemen-
ten, naast de Olympische Spelen en de 
America’s Cup.
Om de VOR echt te begrijpen, is het 
noodzakelijk om dit te doen op een ma-
nier die de atleten die meedoen meteen 
zullen herkennen. Simpel gezegd, de Vol-
vo Ocean Race is een obsessie en veel 
van ‘s werelds beste zeilers hebben jaren, 
zelfs tientallen jaren van hun leven gepro-
beerd om de race te winnen.
Neem Sir Peter Blake, die in 1973-74 deel-
nam aan de eerste editie van wat toen de 
Whitbread Round the World Race heet-
te en keer op keer terugkwam totdat hij 

uiteindelijk zijn Everest veroverde en in 
1989-90 een overweldigende overwinning 
behaalde met Steinlager 2. Alleen dan 
was hij in staat om zijn aandacht volledig 
op andere projecten te richten.
De race zit, net als altijd, op het snijvlak 
van menselijk avontuur en competitie van 
wereldklasse. Dankzij het werk van de On-
board Reporters, die deel uitmaken van 
elk team, krijgen fans een uniek inzicht in 
wat er nodig is om een   race, die meedo-
genloos is, te winnen. Teams geven alles 
wat ze hebben, 24 uur per dag, op zoek 
naar de kleinste voordelen die het verschil 
kunnen maken.
Want vergis je niet, de concurrentie is bik-
kelhard. In het huidige tijdperk van One 
Design Racing is de enige manier om te 
winnen, harder en slimmer te zeilen dan 
je concurrenten. De race wordt gewonnen 
op het water, niet in de ontwerpfase.
Er is geen prijzengeld voor de winnaars, 
maar het zien van je naam, gegraveerd in 
een van de zilveren ringen van de Volvo 
Ocean Race Trophy, is een prijs die met 
niets te vergelijken is voor zeilers die op-

Dongfeng • Melbourne to Hong Kong • credits: Martin Keruzore/Volvo Ocean Race3636



groeiden met de droom om in de voetspo-
ren te treden hun idolen. Heroïsche zeilers 
die hun professionele leven besteedden 
aan het najagen van de overwinning. Men-
sen zoals Blake, Eric Tabarly, Conny van 
Rietschoten, Grant Dalton, Paul Cayard, 
Ian Walker.
Het concept van de race is simpel: het is 
een voortdurend streven naar een voor-
sprong op de concurrentie, in de ultieme 
oceaanmarathon, waarbij de beste zeilers 
van de sport tegen elkaar uitkomen, in de 
zwaarste wateren ter wereld.
Zeilend met one design Volvo Ocean 65s, 
verleggen ‘s werelds beste professionele 
zeilers hun grenzen om optimaal te pres-
teren en hun concurrentie te overtreffen.
Het is meedogenloos: het belang van win-
nen, het avontuurlijke leven aan boord, en 
de invloed op de zeilers. De combinatie 
van al deze factoren, bepalen de moeilijk-
heidsgraad van deze wedstrijd. In de edi-
tie 2017-18 is er een hernieuwde nadruk 
op de Zuidelijke Oceaan en een nieuwe 
reeks regels. Het aanmoedigen van ge-
mengde bemanningen en meer strategi-
sche innovaties bij de keuze van de etap-
pes.
In de laatste editie bezochten in totaal 
meer dan 2,4 miljoen mensen de wed-
strijddorpen, om de wedstrijdsfeer op te 
snuiven. Miljoenen meer volgden het wed-
strijdverloop via onze digitale platforms, 
en deze keer zullen de toeschouwers door 
middel van deze platforms nog dichter bij 
het wedstrijdgebeuren betrokken zijn. Er 
zijn ook meer live updates vanaf de deel-
nemende boten dan ooit tevoren.
Na 12 edities en een half miljoen mijl, werd 
op 22 oktober in Alicante de start gegeven, 
om in juni 2018 in Den Haag te eindigen.
In de voorlopige rankschikking staat Map-
fre op de eerste plaats, gevolgd door 

Vestas • Melbourne to Hong Kong • credits: Amory Ross/Volvo Ocean Race3838



Dong Feng en Vestas. Momenteel is de 
vloot onderweg van Melbourne naar Hong 
Kong.
Er zijn dan nog zeven etappes te gaan, het 
klassement kan er totaal anders uit zien 
bij de finish in De Haag.

Romplengte: 66,83ft (20,37)

Lengte overall (inclusief boegspriet):
72,63ft (22,14m)

Breedte: 18,37ft (5,60m)

Diepgang: 15,68ftt (4,78m)

Gewicht kiel: 5000 kg

Masthoogte: 99,4ft (30,30m)

Lengte boegspriet: 7,00ft (2,14 m)

Oppervlakte grootzeil: 163m2

Oppervlakte grootste voorzeil: 133m2

Zeiloppervlakte aan de wind • grootzeil 
en voorzeil: 296m2 - grootzeil en Code 0: 
468m2

Zeiloppervlakte voor de wind • grootzeil 
en gennaker: 578m2

De verdere wedstrijd is te volgen op de 
website:
www.volvooceanrace.com

Alain De Meulenaere

 ● 45000 Nm af te leggen, de grootste 
afstand in de 44-jarige geschiedenis 
van de wedstrijd.

 ● 83000 km, de af te leggen afstand in 
km’s.

 ● 12500 Nm, de afstand die moet afge-
legd in Antarctische Oceaan, bekend 
om de hoge windsnelheden in dit ge-
bied.

 ● 8 maanden, de duur van de wedstrijd.

 ● 11 etappes, elke etappe heeft een af-
zonderlijkke score, die telkens opge-
teld wordt bij de score van de vorige 
etappe.

 ● 12 gaststeden.

 ● 80 bemanningsleden, verspreid over 
7 boten.

 ● 18 vrouwelijke bemanningsleden.

 ● 30 bemanningsleden die voor de 
eerste maal deelnemen.

 ● 16 zeilers, die nu deel uitmaken van 
een team, hebben vroeger deel uit-
gemaakt van de team die de race ge-
wonnen heeft.

 ● 21 jaar, de leeftijd van de jongste deel-
nemer, Ben Piggot. Hij maakt deel uit 
van de crew van Sun Hung Kai/Scal-
lywag.

 ● 55 jaar,  dit is de leeftijd van de oudste 
zeiler. Hij is aan boord van de Mapfre.

Facts & figures
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Video man overboord

Video start Melbourne

Dongfeng • Lisbon to Cape Town • Credits: Jeremie Lecaudey/Volvo Ocean Race42
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Activiteitenkalender RSYB 2018
20/01/18 Nieuwjaarsreceptie 19u30 - clubhuis RSYB
24/03/18 Algemene ledenvergadering 16u00 - clubhuis RSYB
24/03/18 Souper RSYB 19u30 - clubhuis RSYB
14/04/18 Infodag veiligheid aan boord en op zee 08u30 - VDAB Zeebrugge
28/04/18 Ontvangst nieuwe leden 15u00 - clubhuis RSYB
28/04/18 Schippersvergadering 16u00 - clubhuis RSYB
10-13/05/18 Folkloristische havenfeesten
19-21/05/18 Toertocht naar Woolverstone
02/06/18 CR Racing Series Blankenberge - Race #1 Blankenberge-Nieuwpoort
03/06/18 CR Racing Series Blankenberge - Race #2 Nieuwpoort-Blankenberge
16/06/18 BBQ RSYB 19u30 - clubhuis RSYB
15/07/18 Zeezegening 10u00 - Oosterstaketsel
18/08/18 CR Racing Series Blankenberge - Race #3 Blankenberge
25/08/18 Neptunusdoop nieuwe leden en nieuwe boten 15u00 - steiger 18 en 19
25/08/18 Varken aan ’t spit 19u00 - clubhuis RSYB
08/09/18 CR Racing Series Blankenberge - Race #4 Blankenberge
09/09/18 CR Racing Series Blankenberge - Race #5 Blankenberge
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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

Dumonstraat 36
8370 Blankenberge
Tel: 050/41.62.96

www.alainhocks.be

U kunt bij ons terecht voor:

 
 

     

 
 
 Laagspanningsverdeelkasten 

 

Waterdistributie  
 

Remote switching :  

Remote metering : 

Marina Management: 
 

Verlichting / Signalisatie 
 
 

Betaalsystemen met munt of kaart 
 

Toegangssystemen 
 

ON-OFF-mobi = individueel zelf 
schakelen 
 

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

                        
® 

by     
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World Cup Series Final Santander • foto: Jesus Renedo ©48



Evi Van Acker, ‘s lands bekendste 
zeilster in de Laser Radial klasse, 

maakte een tijd geleden haar afscheid 
van het wedstrijdzeilen bekend. Ze 
kwam haar puike carriere uit de (zeil)
doeken doen, aan de hand van een 
boeiende presentatie.
Het clubhuis zat goed vol, en niet alleen 
met leden van de RSYB, maar ook van 
andere clubs. 
We kwamen te weten hoe haar interesse 
in de zeilsport begon, wat ze er allemaal 
moest voor doen en voor laten. 
De behaalde titels werden besproken, 
evenals haar deelnames aan de Olym-
pische Spelen.
Vooral Evi’s deelname aan de spelen 

van Rio waren een afknapper. Toen ze 
dit verhaal deed, was er een emo mo-
ment te bespeuren.
Tijdens de vragenronde kon iedere aan-
wezige Evi een vraag stellen, die ze 
nauwgezet beantwoordde.
Na de obligate fotosessie namen we af-
scheid van Evi en konden we nog gezel-
lig napraten aan de toog van ons club-
huis.
We wensen je veel succes met je verde-
re toekomst, Evi.
Hopelijk komen we elkaar nog tegen op 
het water.

Alain De Meulenaere

World Cup Series Final Santander • foto: Pedro Martinez ©5050
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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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Met droefheid melden wij u het overlij-
den van:

de heer

Willy De Brauwere
Chief Engineer
Zeeredder

De getijdenboekjes 2018 zijn er. Die zijn 
gratis voor alle leden, en kunnen afge-
haald worden in het havenkantoor. We 
hebben één exemplaar per lid voorzien.

We willen iedereen die ons een nieuw-
jaarkaartje toestuurde, hartelijk bedan-
ken.

We dringen er op aan dat zeilen en hui-
ken van de boten verwijderd worden. Dit 
om schade bij stormweer te vermijden.

Een aantal boten zijn slecht afgemeerd, 
hebben onvoldoende (of platte) fenders, 
of meertouwen zijn die rot af versleten 
zijn. Is uw boot ok?

Download marifoonblokken Download marifoonprocedure

Download Bewaarvaarkaart

Er zijn enkele nieuwe brochures ter ber-
schikking gesteld van de watersporter.

 ● Een brochure betreffende de mari-
foonblokindeling van het VTS-Schel-
degebied.

 ● Een brochure die handelt over de ma-
rifoonprocedure in het VTS-Schelde-
gebied

 ● Een Bewaarvaarkaart met info over 
de betonning op de Nederlandse bin-
nenwateren

Al deze brochures kunt u als pdf down-
loaden met de knoppen hieronder.
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Scheepswerven

Jan Vandamme

Zeebrugge

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

Colorful surroundings
Modern & stylish

Classic

All styles, one painter.

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

www.water-taxi.be

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

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

BOOTTRIPS OP DE NOORDZEE
WATER-TAXI

ZEETRIPS VANAF

€20all in

*

PER PERSOON
(*MIN 4 PERS)
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Op 14 april 2018 organiseren we in 
samenwerking met Cosmo, een 

team dag in het trainingscentrum te Zee-
brugge.
Bedoeling is om de geïnteresseerden 
onder jullie op de hoogte te brengen 
van een aantal veiligheidsaspecten aan 
boord, zoals gebruik reddingsvesten, 
pyrotechnische middelen, reddingsboei-
en, etc.
Tevens is er een bezoek aan de simulator 

voorzien en wordt er uitleg gegeven over 
diverse communicatiemiddelen en nutti-
ge elektronische veiligheidsapplicaties.
Op de pagina hiernaast krijgt u een idee 
hoe het programma er uit zal zien.

Meer info over dit initiatief volgt nog via 
een nieuwsbrief.

U kunt deze datum alvast noteren in uw 
agenda.

 ● Bezoek Nautisch centrum Zeebrugge

 ○ 9:00
 ○ Onthaal kantine met koffie 

 ► Voorwoordje omtrent verloop van de dag
 ► Rondleiding in de campus 

 ○ 10:00
 ○ Groep 1  “Simulators”

 ► Simulator GMDSS: woordje uitleg over gebruik VHF-DSC (MAY-DAY), EPI-
RB, SART, Navtex,

 ► PLB of MOB, wanneer wat gebruiken?
 ● Bezoek aan:
 ● Visserijsimulator
 ● Full mission simulator
 ● Machine simulator

 ► Kongsberg vaarsimulator: woordje uitleg 
 ●  2 mogelijke routes

 ○ Zeebrugge naar Breskens
 ○ Wielingen 5 boei naar Terneuzen 

 ○ Groep 2  “Veiligheid”
 ► Reddingsvesten/survival suits
 ► Pyrotechnische middelen, uittesten van vuurpijlen en rookpotten
 ► Markus net, Jason Cradle (MOB hulpmiddelen)
 ► Reddingsboei met accessoires 
 ► Hypothermie

 ○ 12:30 
 ○ Kantine 

 ► Assortiment van belegde broodjes + frisdrank/koffie  

 ○ 13:15
 ○ Wissel groepen Simulator/Veiligheid 

 ○ 15:45u 
 ○ Beide groepen: voorstelling 

 ► Reanimatie/AED
 ► Verloop hulpverlening en SAR 

 ○ Afsluiten rond 17:00
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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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