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onderdtweeëndertig, een nieuw 
record dat half oktober door het 
KMI genoteerd werd! Dat was 

het aantal dagen dat 20 graden of meer 
waargenomen werd in 2018. We heb-
ben inderdaad afgelopen zomer van 
schitterend en soms te warm weer kun-
nen genieten. Als liefhebbers van de 
zee hadden wij dan nog het geluk dat wij 
er dikwijls wat afkoeling konden vinden. 
We hebben ook kunnen merken dat het 
aantal bezoekers dit jaar is meegeval-
len, ook dankzij de toegangsgeul die op 
voldoende diepte gebaggerd werd: een 
fors contrast met vorig jaar. Toch blijft dit 
hogere aantal bezoekers en de inkom-
sten ervan, nog onder het niveau van 
enkele jaren geleden.

Wat 2019 ons zal brengen kunnen we 
natuurlijk niet voorspellen. Vooreerst 
de winter doorkomen met onder ande-
re baggerwerken waarover op heden 
nog geen planning bekend is. Zoals 

steeds zullen wij iedereen na ontvangst 
van planning meteen verwittigen. Ver-
moedelijk zal men ons niet veel speling 
geven om zones vrij te maken en cat-
ways te verwijderen, vermits men van 
het nieuwe baggertuig de Blanew een 
hogere eficiëntie verwacht. Wij rekenen 
daarom op alle schippers om snel ge-
volg te geven voor het verplaatsen van 
hun boot en zoals vorige jaren rekenen 
wij ook op de medewerking van een 
ploeg vrijwilligers voor het verplaatsen 
of verwijderen van catways. 

Ook de clubhuisuitbating is voor 2019 
aan de orde vermits Jan einde oktober 
stopt. Jammer, want hij was bij velen 
een graag geziene gast. Ik begrijp ech-
ter dat hij, gezien zijn jonge leeftijd, nog 
wel andere ervaringen en uitdagingen 
zoekt en ik wens hem hierbij alle succes 
toe.

Jan Soete, voorzitter 
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:
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Ons verhaal begint 11 jaar geleden 
bij de aankoop van onze eerste 
motorboot ‘B Wild’. Met trots voor 

onze splinternieuwe aankoop begonnen 
we aan een zoektocht naar een ligplaats. 
België, Nederland... Haven na haven 
dweilde we af maar zonder succes: ner-
gens plaats, overal lange wachtlijsten... 
Tot Oostende met een toch wel leuke zo-
merligplaats op de proppen kwam. Gedu-
rende 3 jaar hadden we daar onze vaste 
plaats, maar door de lange wachttijden 
om buiten te varen en het vandalisme 
zetten we onze zoektocht naar ‘de idea-
le haven’ voort. We lagen enkele jaren in 
de Roompot Marina en daarna in Wemel-
dinge, met steeds onze winterstalling in 
Antwerpen L.O. 
Vorig jaar dwaalden we af naar Engeland 
om daar onze B Wild in te ruilen voor onze 
motorboot C Wild. Na de 10-uur durende 
overtocht belandden we in Blankenberge. 
De ontvangst die we daar kregen was 
voor ons nog ongezien. Gezellig en met 
open armen werden we onthaald. Later 
vernamen we dat Nadine, de dame die 
ons wegwijs had gemaakt, lid was van 
de jachtclub RSYB. Door de gemoedelij-
ke sfeer en het fantastische onthaal be-
sloten we met heel het C Wild team om 
een vaste ligplaats aan te vragen voor de 

volgende zomers bij de RSYB. 
Eens de aanvraag doorgemaild werd het 
afwachten… Ja! Het antwoord dat we 
ontvingen was positief: we kregen een 
topligplaats.
Het seizoen is ondertussen voorbijgevlo-
gen. C Wild ligt alweer veilig, klaar voor 
de overwintering, in de loods.  
Met deze mail willen we de havenmees-
ter, bestuursleden, medeclubleden, job-
studenten en Neptunus bedanken voor 
het gezellige jaar als lid van de RSYB-
club.
Van de verschillende havens waar we 
reeds hebben gelegen, was er maar één 
die ons met dergelijk een enthousiasme 
heeft verwelkomd. Daarbovenop worden 
er ook tal van leuke activiteiten georga-
niseerd, waarvan voor ons de doop het 
hoogtepunt is. 
Chapeau, aan al deze dingen zouden 
veel clubs een voorbeeld kunnen nemen!
Uitkijkend naar het volgende jaar bij de 
RSYB-club wensen we aan iedereen een 
leuke en goede winteroverbrugging! 

Bedankt en tot in zomerseizoen 2019

Het C Wild Team: Pascal, Hilde, Charlotte, 
Caroline, Wouter en Mirco.

"Een clubgevoel,........ Het bestaat nog"
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Verslag vergadering Raad van Bestuur van 14 september 2018

Aanwezig
Jan Soete, Alain De Meulenaere, Willy Vandersmissen, Guy Van den Kerckhove, Isaak 
Verkeste, Robert De Witte, Nadine Sterck, Jos Melis

Verontschuldigd
Bernard Devos

Uitgenodigd
Antony Everaert 

1. Verslag RvB 09 juni 2018
 ● Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Briefwisseling
 ● Mail van W.W.S.V. De voorzitter geeft kort verslag van ons antwoord op deze 

mail.
 ● Mail van Ben Brasseur i.v.m. BOZ. Nogmaals nieuwsbrief versturen.
 ● Mail Kaper II. Probleem is opgelost 

3. Todo lijst
 ● Lijst wordt overlopen met volgende bemerkingen.

a) Havensoftware met uitbreiding breedte boxen, wachten op richtprijs.
b) Lek in dak. Nog even afwachten. 
c) Airco op dak boven keuken moet hersteld worden. Toestand plat dak  moet 

elk jaar nagekeken worden.
d) Voorstel nieuwe evenementen: RSYB eventdag met workshops eenpans -

gerechten en EHBO. Bezoek MRCC Oostende, bezoek Hall Spars Breskens.
e) Aanpassen RIO: is reeds in orde gebracht.  Alain zal deze naar het bestuur 

mailen. RIO moet nog goedgekeurd worden.
f) Aanbrenger zelfklever “Visitors” op de buispalen, schrappen.
g) Bord openingsuren havenkantoor: juiste tijden moeten aangegeven worden 

en dusdanig ook worden opgevolgd. 
h) Infoscherm nog steeds buiten gebruik. Wanneer opnieuw operationeel?
i) Sanitair blok: een grondige schoonmaakbeurt te voorzien.

j) Toilet heren. Kraantje aan lavabo lekt.
4. Haven

 ● Regelmatig herhalend defect electriciteit zou opgelost moeten zijn.
 ● De oversteek van inkom van het secretariaat vertoont reeds corrosie. Waar-

schijnlijk te wijten aan de coating. De aannemer; Altez, aanschrijven met de 
nodige bemerkingen en aandringen op aanpassing (herstelling).

 ● Afdekplaten aan de kleine vingersteigers. Zondag 16/09 verwachten we de 
prijsopgave. 

 ● Zwemtrappen oude haven, bij vernieuwing steigers en catways, prijs vragen 
trappen in kunststof, analoog met de bestaande gele trappen.

5. Varia
 ● Stappen ondernemen om een VHF walstation in het havenkantoor te mogen 

plaatsen, met een kanaal voor de RSYB en de nodige vergunning. Zoals dat 
reeds in voege is bij andere jachtclubs aan de kust.

 ● Mapjes samenstellen, met daarin de nodige informatie en documenten over 
de club, om af te geven aan personen die interesse vertonen om lid te worden. 
(Statuten, RIO, tarieven enz).

 ● Alain zal een reclamefolder maken in formaat A5.
 ● Toertocht Nieuwpoort: vergunning is ok,  ieder vertrekt volgens eigen goeddun-

ken. De nodige ligplaatsen zijn voorzien, Nadine heeft de kortingkaartjes.
 ● Petitie afvalbeleid. Laten verschijnen in clubblad en voorzien van een sterk ge-

motiveerd antwoord. Tevens overleg met de bevoegde stadsdiensten plannen, 
na de verkiezingen.

 ● RSYB magazine opnieuw laten drukken, op vraag van meerdere clubleden 
(vooral dames), en één voormalige adverteerder. Alain zal de mogelijkheden 
hiervan bekijken. Oplossing is niet bepaald eenvoudig, gezien het aantal te 
vullen bladzijden.

Vergaderingen Raad van Bestuur8
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Op 15 september hielden we op 
steiger 15 onze jaarlijkse “stei-
gerdrink”. Een idee dat toeval-

lig ontstond in 2015 en ondertussen al 
aan zijn vierde editie toe was. De be-
doeling? Bij het naderend einde van het 
seizoen een praatje doen met gekende 
en minder gekende schippers (en hun 
ega’s) van de steiger. Het concept? 
Wie wil, stapt in de latere namiddag 
van zijn boot op het ponton, heeft zijn 
eigen natje en droogje bij en de Cla-
rissen zorgen voor gunstig weer. Meer 
moet dat niet zijn. Feestbevlagging 

Tekst en foto’s: Patrick Melis

Steigerdrink 12



maakt het geheel wat feestelijker, maar 
is vrijblijvend. Dit jaar verliep onze stei-
gerdrink niet anders. Rond 16u plaats-
te Danny van de Vadderik, zoals hij de 
vorige jaren ook deed, enkele meege-
brachte receptietafels centraal op onze 
steiger (toevallig vlak voor de Wishje?). 
Bij sommige boten werd ondertussen 
de feestbevlagging gehesen, al dan 
niet vergezeld door een vlag met logo 
van het lievelingsbier van de schipper. 
De steigerdrink kon beginnen. Al gauw 
stonden de tafels gevuld met verschei-
dene lekkere hapjes, meestal het werk 
van de dames. Er moest zelfs nog 
een tafel bijgehaald worden om alle 
meegebrachte dranken en hapjes een 
plaats te kunnen geven. Het weer was 
ons ook dit jaar gunstig gezind, want 
de zon was van de partij. Ann van de 
Angel Dust trakteerde iedere aanwezi-
ge op de steiger weer met haar lekke-
re vers bereidde sangria. Een traditie 
die verder gezet mag worden, want we 
worden er vrolijk van en dat heeft Ar-
nold graag. Er werd gepraat over de 
voorbije prachtige zomer, gedane zeil-
tochten, behaalde snelheden (COG!), 
maar ook over nieuwe grootmoederer-
varingen, het falend afvalbeleid in de 
Blankenbergse haven  ,met bijhorende 
petitie, en het juist (lees: kosteloos) 
ontdooien van een koelkast. Enfin, 
voor ieders wat klaps. 

Ondertussen had Carine van de Vad-
derik bij de aanwezigen al haar ronde 
gedaan en had ze Jan aan het club-
huis laten weten hoeveel tafels hij 
mocht klaarzetten. Rond 19u eindigde 
de drink op de steiger immers en ver-
trok een groot deel van het gezelschap 
richting clubhuis om aldaar van een 

heerlijke portie mosselen, een steak of 
een spaghetti te genieten (we hielden 
de keuze beperkt zodat iedereen vlot 
en tijdig kon bediend worden). Aldaar 
werd nog eens geklonken op de voor-
bije zomer en zoals Wim Vis het be-
loofd had, zorgde hij later op de avond 
nog voor de gepaste muziek waarbij 
menig beentje gestrekt werd en zelfs 
enkel luchtgitaren bespeeld werden. 
Waarvoor dank, Wim! Om hoe laat 
onze steigerdrink in het clubhuis afge-
rond werd, zal alleen Jan nog weten.

Zondagvoormiddag was het opvallend 
lang rustig op steiger 15. Sommigen 
hadden blijkbaar last van strammere 
knieën bij het opstaan. Maar de echte 
zeilers lieten zich niet kennen en ver-
trokken nog vóór de middag voor een 
verfrissende zeiltocht (lees: enkel de 
Zampa).

Volgend jaar in september is er ons 
eerste jubileum; de vijfde editie van 
onze steigerdrink. We kijken er weer 
naar uit.

Jammer genoeg viel de steigerdrink 
dit jaar samen met de clubuitstap naar 
Nieuwpoort. De datum voor onze fin-
de-saison-drink was reeds bij het begin 
van het vaarseizoen vastgepind maar 
blijkbaar hadden we de toertocht over 
het hoofd gezien. Sorry daarvoor, bes-
te bestuursleden! Dit willen we in de 
toekomst zeker vermijden. We zullen 
meer dan waarschijnlijk onze volgende 
edities steeds in het tweede weekend 
van september houden, maar brengen 
jullie tijdig op de hoogte.

Patrick 

Steigerdrink14



Om vingersteigers op een vlotte en 
veilige manier weg te nemen en 
te verplaatsen, maken we gebruik 

van ons op maat gemaakte werkvlot.
Met de onvermijdelijke baggerwerken in 
aantocht werd besloten ons werkvlot af 
te spuiten, en dat was wel eens nodig.
Enkele uren afspuitwerk en vier kruiwa-
gens mosselen verder, kon deze terug te 
water. Dank aan alle helpende handen!
 
Antony.

Vlot werk16
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Colorful surroundings
Modern & stylish

Classic

All styles, one painter.
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Op 22 september jongstleden ging 
Blankenberge onder zeil door. 
De opzet van dit evenement is 

het brede publiek kennis te laten maken 
met diverse takken van de watersport: 
zeezeilen, motorjachten, sportvisserij 
met sleepnet of hengels. Voor elk wat 
wils dus. Blankenberge Onder Zeil is een 
evenement georganiseerd door de Stad 
Blankenberge, in samenwerking met de 
RSYB, VNZ, VVW, Vona en Sportvisserij 
Vlaanderen. 
Voor deze editie waren we te gast bij “De 
Scute”, en konden er terecht in de loods 
en in de spiegeltent. 
‘s Morgens werden de schippers en de 
opstappers verwelkomd op een ontbijt, 
waarna de briefing volgde en de opstap-
pers werden ingedeeld aan boord van 
de deelnemende vaartuigen. Niettegen-
staande de harde wind, zo’n 6 Bft, werd 
toch beslist om de tocht op zee te laten 
doorgaan. De seastate en de weersvoor-
spellingen waren niet van die aard dat er 
gevaar was voor de opvarenden. Zoge-
zegd, zo gedaan, om 10u30 kon iedereen, 
het ruime sop kiezen voor een gezellig 
tochtje. Dirk Vanherp van de “Juste Tiene” 

had me als bemanningslid uitgenodigd, 
waar ik in het gezelschap van ondermeer 
schepen Patrick Declerck, een gesmaak-
te tocht naar de Wenduine Bk Oost kon 
maken. Omstreeks 13u00 zorgden de 
visbakkers van de Vona voor gebakken 
vis met brood. Ik kon me ondertussen wij-
den aan het verbeteren van de quizvra-
gen die door de deelnemende schippers 
opgelost moesten worden. Daarmee zat 
mijn deel van werk voor dit evenement, 
de opmaak van alle documenten, het op-
stellen en naderhand verbeteren van de 
quizvragen, er op. 
Bij valavond konden we genieten van 
een lekkere BBQ, met de nodige, zij het 
soms te warme, drankjes. Als afsluiter 
van deze geslaagde dag was er het op-
treden van de Live Sailing Band. Nadat 
deze muzikanten waren uitgespeeld en 
uitgezongen, was het tijd om samen met 
schepen Bjorn Prasse, scheepsbouwer 
Jan Vandamme en VVW voorzitter Peter 
Sabbe een resem nautische thema’s te 
bespreken en naderhand ook de wereld 
te verbeteren. Tot ze het licht uitdeden in 
de spiegeltent, en ik me huiswaarts kon 
begeven.

Tekst en 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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In het weekend van 15 en 16 sep-
tember organiseerde ik een najaar-
stoertocht naar Nieuwpoort bij de 

KYCN. Op zaterdagvoormiddag ver-
trokken we met 11 boten de zee op. 
De weergoden waren goedgezind, de 
zon scheen volop en de zeiljachten 
kregen een 3-4 beaufort, weliswaar uit 
een niet zo optimale richting. Opkrui-
sen werd hun boodschap. Ondanks dat 
de KYCN hun ledenfeest organiseer-
de op dezelfde dag, werden we met 
open armen ontvangen en konden we 
allen samen afmeren aan hun bezoe-
kerssteiger. Iedereen was rond 18 u 
op post voor de aperitief, op de steiger 
aangeboden door Scarphout, en bij de 
heerlijke barbecue die de KYCN voor 
ons had gepland.. Onze club mocht ge-
bruik maken van een apart zaaltje, waar 

een mooi gedekte tafel ons stond op te 
wachten en waar ons nog een glaasje 
cava werd aangeboden door de KYCN. 
Aan één grote tafel konden we met 27 
personen genieten van het vers gebak-
ken vlees, de slaatjes, pasta’s… en het 
gezellig samenzijn! De schipper van de 
L’il d’Elle gaf ons een kleine demonstra-
tie breakdance, wat andere leden met 
vallen opstaan probeerden na te doen… 
Op zondag werden we opnieuw wakker 
met een blauwe lucht en schitterde de 
zon volop aan de hemel. De terugtocht 
verliep op een rustige zee richting Blan-
kenberge. Het was alweer een geslaag-
de toertocht waar we nieuwe leden be-
ter leerden kennen. Bedankt aan alle 
deelnemers voor het leuke weekend!!

Nadine

Tekst en foto’s: Nadine Sterck
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Foto’s: Nadine Sterck
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Mei plastiekvrij

Dat was het thema waarover heel 
wat te doen geweest is en heel 
wat commentaren en kranten ar-

tikels heeft opgeleverd. Ook in het VRT 
journaal van 7 juni kwam dit ter sprake 
naar aanleiding van onderzoeken van 
de visbestanden voor onze kust door 
U Gent. Als watersporter of plezier-
vaarder is plastic in het milieu waarin 
wij onze hobby beleven uiteraard van 
het grootste belang. Of statiegeld voor 
blikjes en pet flessen de oplossing is 
blijft ook een discussiepunt. Thuis ge-
bruik ik in hoofdzaak glazen flessen en 
met de boot op vakantie zie ik me niet 
meteen alle lege blikjes en plastic fles-
sen gedurende vele weken aan boord 
bijhouden om dan later statiegeld te 
kunnen ontvangen. Allerbelangrijkst 
is: gooi geen plastic of ander afval in 
de natuur! Jammer is dan te moeten 
vaststellen dat onze trekpleister, de ha-
ven en omgeving toch veel last heeft 
van dat zwerfvuil. En dat zijn niet enkel 
blikjes en pet flessen die op de parking 
liggen of in de haven drijven, maar ook 
bv hondenpoepzakjes al dan niet tus-
sen de afvoerroosters van de riolering 

geduwd. Ik ken nochtans geen andere 
plek waar zo veel pondenpoepzuilen te 
vinden zijn. Wel zijn betere afvalfacili-
teiten nog steeds aan de orde en zal 
er een alternatief moeten komen voor 
de miljoenen plastic afvalzakken die in 
Blankenberge jaarlijks op straat gezet 
worden. De meeuwen kennen plastic 
afvalzakken, vandaar ook de overlast; 
iets wat men in andere kustgemeenten 
en zeker in onze buurlanden nog zel-
den of nooit aantreft. Daar is, of wordt 
de huis aan huis ophaling systematisch 
afgebouwd en het afval moet men zelf 
naar dichtbijgelegen containers voor 
gescheiden afval brengen. Niettegen-
staande ik nooit enige kuisploeg aan 
het werk heb gezien, heb ik afgelopen 
zomer, tijdens mijn 8 weken verblijf in 
de Vendee en in Bretagne, nergens 
afval in havens of omgeving kunnen 
aantreffen. Evenmin heb ik enige over-
last van meeuwen kunnen vaststellen 
en ze hebben er nochtans prachtige 
broedgebieden! Wat kan men nog zoal 
in de haven of op zee aantreffen? Dat 
is heel divers, maar is steeds door de 
mens gedumpt. Wat zit er zo al eens 

in een schroef: vislijnen, plastic zakken, 
touw, stukken visnet. Vooral schippers 
met een saildrive en vaste schroef 
weten daar van mee te spreken. Vele 
jaren geleden, toen wij de haven van 
Poole wilden binnenvaren, stokte de 
motor plots en het was tegenstroom. 
Wij zagen geen andere uitweg dan snel 
het anker te gooien maar dat hielp niet 
veel want het hield niet. Tot het anker-
lijn plots toch strak kwam te zitten. Al 
snel werd ons duidelijk waarom: een 
overzet kwam toeterend op ons af en 
werd door kettingen over de grond aan-
gedreven. Er zat niets anders op dan 
het ankertouw door te snijden maar ge-
lukkig was een andere boot in de buurt 
die ons naar de kaai getrokken heeft.
Een tweede maal gebeurde dit in het 
midden van de shipping lanes toen de 

motor bij windstil weer het opnieuw be-
gaf. Er was geen andere oplossing dan 
snel in het water te duiken en weeral 
was een plastic zak de oorzaak. En 
geen twee zonder drie: ook weer een 
plastic zak in de schroef wanneer wij 
de sluis in Harlingen wilden verlaten! 

Ga in de kalme wintermaanden maar 
eens een flinke strandwandeling doen 
en kijk wat er zo allemaal op het strand 
en aan de hoogwaterlijn ligt: er zijn 2 
verschillen, op het zachte strand ligt di-
vers afval, aan de hoogwaterlijn ligt wat 
uit zee aangespoeld is en dat is enigs-
zins anders. Om ons milieu te bescher-
men en te behouden is dus nog werk 
aan de winkel!

Jan Soete
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RSYB info

Meegemaakt tijdens ons verblijf 
in Frankrijk: ik had het geluk 
om met onze boot een verblijf 

van 8 weken aan de Franse kust te mo-
gen meemaken. Een reisverslag wil ik 
beperken tot enkele markante gebeurte-
nissen waaronder:
• Nooit enige controle van scheepvaart-

politie, douane of andere overheden 
meegemaakt.

• Een bijna aanvaring met een klein sur-
vey schip dat op volle snelheid recht op 
ons af kwam en de scheepvaartroute 
ter hoogte van Gravelines zonder kij-
ken dwars overstak. Gelukkig stond de 
motor bij en konden we op volle kracht 
achteruit een aanvaring vermijden an-
ders hadden we allicht geen boot meer 
gehad.

• In vele havens kan men eveneens 
verwaarloosde, waaronder soms zelfs 
recente pleziervaartuigen waarnemen. 
Dit was opvallend bijvoorbeeld in Per-

ros Guirec, een nochtans aangename 
plek om korte of langere vakanties 
door te brengen. Ook opvallend was 
het grote aantal vrije ligplaatsen, zo-
wel voor permanente als bezoekers-
plaatsen, specifiek voor havens die 
niet permanent toegankelijk zoals bv. 
Perros Guirec.

• Wifi is zowat overal matig tot slecht.
• In Camaret hadden we veel geluk. 

Door een fout manoeuvre botste een 
grote Dufour zeilboot bij het verlaten 
van de haven tegen onze boot. Behal-
ve luid geschreeuw en een ferme knal 
hoorden wij ook nog tak tak tak. Dat 
waren al de scepters van de aanvaar-
der die het begaven. Wij hadden geen 
schade, hij was achteruit varend tegen 
ons anker op de boeg geknald.

• Wij zijn echter ook op iets geknald 
wat slecht had kunnen aflopen. Bij 
het binnenvaren van l’Herbaudière op 
het schiereiland Noirmoutier had ik de 

kaart die wij bezaten geraadpleegd 
(Navicarte). Ook de aanlooproute had 
ik in de recentste Bloc Marine beke-
ken want het was 1 uurtje na laag wa-
ter. Niets wees op enig gevaar tot ik 
bij het naderen van de haven verder 
inzoomde op de plotter en ik bij sterk 
inzoomen enkele zeer beperkte on-
dieptes ontdekte. Wij voeren echter 
perfect in lijn van de aanlooproute tot 
plots …. Boenk… onze boot omhoog 
getild werd en schuin kwam vast te 
liggen. Het was een harde knal op de 
stenen. Snelle controle binnen leverde 
geen vast te stellen schade op en na 
veel motorkracht schoven we geluk-
kig terug in dieper water. Noch in de 
Bloc Marine, noch op onze zeekaart is 
sprake van enig gevaar wegens ondie-
pe en harde obstakels, in de aslijn van 
de vaarroute.

In Le Havre lagen wij afgemeerd vlakbij 
de Royalist. Dat is een tall ship die met 
jongeren “sea cadets” vaart. ’s Ochtends 
om 6.45 uur werden wij wakker van het 
vele lawaai: de sea cadets waren het 
dek en de cabines aan het kuisen onder 
het toeziend oog van hun begeleiders 
die op het achterdek zaten te roken.

Jan

Complete flop, maar zeehonden-
ponton keert terug: ”En we willen 
uitbreiden” was de titel van het 

regionaal nieuws uit het Nieuwsblad van 
2 juni! Er heeft nog nooit een zeehond 
de weg gevonden naar dit dure ponton, 
en men wil nog uitbreiden in Nieuwpoort 
waar de zeehondjes bijna dagelijks op 
het zand aan de oostelijke kant van de 
vaargeul liggen, in hun natuurlijke milieu 
en niet op een artificieel ponton.

De laatste tijd werd vastgesteld 
dat de stroom in het havenkan-
toor en sanitair regelmatig uit-

viel. Hierdoor viel het beeldscherm met 
de weerberichten ook telkenmale buiten 
dienst. Niemand kon een geldige reden 
achterhalen maar het viel op dat dit bij-
na enkel tijdens drukke dagen gebeurde, 
de havenfeesten en het Pinksterweek-
einde waren typisch. Metingen vertelden 
ons dat er stroomverlies was op de elek-
trische leidingen naar de pompinstalla-
tie van het afvalwater naar de riolering. 
De verliesstroomschakelaar werd ver-
vangen maar zonder succes dus moest 
het ergens aan de leidingen tussen het 
clubgebouw en de pompen liggen. Deze 
werden na het oprichten van het nieuwe 
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havenkantoor en sanitair aangepast en 
het was gissen waar deze precies onder 
de grond langen. Een goed idee was om 
eens na te zien waar deze oorspronke-
lijke verbinding aangesloten was op de 
nieuwe infrastructuur. Daarvoor moest 
een beetje gegraven worden.

Onlangs werd in de nieuwe ha-
ven, tussen de hoofdsteiger en 
de catway een omgekeerd U 

profiel uit traanplaat geplaatst. Hierdoor 
wordt de spleet opgevuld teneinde val-
partijen met mogelijke kwetsuren te ver-
hinderen. Dit is slechts een prototype 
en tijdens de wintermaanden zullen alle 
catways van 6 en 8 meter op deze wijze 
aangepast worden. 

Beste Voorzitter, bestuursleden,

De actieve leden van de club die 
regelmatig op hun boten verblij-
ven en dit langer dan één dag 

zijn niet tevreden over het afval beleid.
De openbare afvalcontainers zijn dikwijls 
om verschillende redenen niet bruikbaar 
(storing, vol, geblokkeerd).
Ingeworpen geldstukken worden in deze 
situatie niet teruggegeven door deze 
machine. Deze problemen zijn elk sei-
zoen wederkerend en het gemor op de 
steigers neemt toe.
Containers vol: waar moeten we heen 
met ons afval? Velen onder ons nemen 
het mee in de auto. (Kan niet de bedoe-
ling zijn).
Wat dienen mensen te doen als ze zich 
met het openbaar vervoer verplaatsen, 
het meenemen op de trein?
Als bezoeker, afval terug aan boord ne-
men of sluikstorten? Wat denk je?
Een openbare afvalcontainer waarvoor 
Scarphout een éénmalige betaling van 
€ 7700 heeft bijgedragen aan de stad 
Blankenberge en waarbij leden van de 
club bij elk bezoek nog eens € 0,50 die-
nen te betalen = 2 keer langs de kassa. 
Trouwens, bewoners appartementen en 
restauranthouders uit de buurt gebrui-
ken uiteraard ook deze afvalcontainers… 
zonder éénmalige bijdrage!
Glas dienen we te deponeren in een 
container op de markt of Franchomme-
laan!
We hebben een prachtige club, moder-
ne steigers en een knap havenkantoor 
met zeer goede sanitaire voorzieningen. 
Dit beschamend afvalbeleid is niet goed, 
noch voor het imago van onze club, noch 
voor de jachthaven. Nergens in Europe-
se jachthavens vind je dit afvalbeleid.
Op een degelijke manier je afval kunnen 
deponeren in een jachthaven vinden wij 
een basisbehoefte.
Een oplossing dringt zich op.
Mogelijkheden:

• In een afgezonderde strook ter hoogte 
van het gebouw Scarphout( toegang 
met badge);

• Glascontainer en PDM worden gratis 
opgehaald, rolcontainers te voorzien;

• Mobiele perscontainer (conform VVW 
Nieuwpoort), bvb periode mei tot en 
met september;

• Bestaande openbare vuilcontainer: 
één bak specifiek laten voorzien voor 
de jachthaven, toegang met badge 
( conform jachthaven Yerseke), ver-
kleind de kans op verstopping en vol 
komen tijdens weekends;

• volledig afgeschermd afvaleiland (toe-
gang met badge) zoals je ze overal in 
jachthavens ziet.

Dat de afvalproblematiek leeft op de 
steiger getuigt deze petitie én de han-
deling van sommige bezoekers (zij drop-
pen hun afvalzakken in de bagagekar-
ren of aan het havenkantoor).
Ieder ACTIEF lid van de club die hier-
over aangesproken geweest is, heeft dit 
mee ondertekend.
Graag hadden we hier een agendapunt 
van gemaakt op de volgende Algemene 
Vergadering.
Graag hadden we ook deze brief gepu-
bliceerd gezien in ons clubblad.
Hopend op een constructieve oplossing 
groeten wij het bestuur.

Antwoord van de voorzitter

Dag Wim,

De petitie en brief goed ontvangen en 
op 10/09 voorgelegd aan Jachthaven 
Blankenberge vzw, alsook besproken 
op de RvB van RSYB van 14/09. Zal 
opgenomen worden in het volgend tijd-
schrift en kan eveneens op de agenda 

van de volgende A.V.
Vuilnisproblematiek is reeds jaren aan 
de orde en er is een lijvig dossier van. 

Kort samengevat:
De jaarlijkse ledigingskost van onze ei-
gen afvalcontainers tot 2014 bedroegen 
+/- 8.000 en soms nog een stuk meer.
De investering voor eigen ondergrondse 
containers te schatten op +/- € 10.000 
per container (x 4 = € 40.000).
De meest geschikte locatie leek ons 
naast het nieuwe wandelpad tussen 
clubhuis en ingang van de parking. 
Daarvoor werd een wachtbuis geplaatst 
die bij einde werken onder het beton 
verdween, zonder verdere info.
Vrachtwagens voor lediging konden niet 
via de parking, omdat de slagbomen tij-
dens de zomer ’s nachts dicht zijn en 
draaien op een volle parking moeilijk is.
Vrachtwagens mochten ook niet meer, 
zoals vroeger, op het wandelpad.
Einde 2016 stopte de geldigheid van het 
verplichte afvalbeheersplan, en was de 
enige oplossing om hiermee in orde te 
zijn toch participeren in de afvalcontai-
ners van stad Blankenberge. VNZ en 
VONA waren reeds een jaar voordien 
al ingestapt, waardoor de mogelijke 
samenwerking met VNZ voor een ge-
meenschappelijke investering eveneens 
verviel.
Na de verkiezingen zullen wij dit item 
weer met de bevoegde schepen opne-
men.

Jan 
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Zeebrugge

 
 

     

 
 
 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     

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

www.water-taxi.be

SARGO THE ALLSEASONBOAT
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Zeetochten
Avondtochten langs de kust
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Varen op maat
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Antwerp Race 2018

Zaterdag 13 oktober 2018, om 11u00 
gingen we met de X50 Steppe van 
start in de 31ste Antwerp Race. Als 

deelnemer in de CR-1 klasse moesten 
we een wedstrijdbaan van 43,5 Nm. af-
leggen, met de finish ter hoogte van het 
Zuiderterras. Er mochten maximaal 225 
zeiljachten meedoen aan deze wedstrijd, 
in het verleden werd deze limiet binnen 
het uur na de aanvang van het inschrij-

ven reeds overschreden, met een wacht-
lijst tot gevolg. De laatste jaren is dit niet 
meer het geval, voor deze editie daagden 
slechts 150 deelnemende boten op. Lag 
dit aan de verkiezingen van 14 oktober, 
de terugval van het wedstrijdzeilen, de 
winterwedstrijden? De toekomst zal het 
uitwijzen.
Onze start was er ééntje uit het boekje, 
vooraan het pak, en met vrije wind. In te-

genstelling tot vele Antwerp Races kwam 
de wind niet uit het zuidwesten, maar 
nogal in vlagen uit het zuiden. Dus niet 
veel spinnakeren. Een opeenvolging van 
opkruisen, iets ruimere koersen, ruime 
koersen, en één spinnaker rak tussen 
Terneuzen en Hansweert. De Steppe 
was volledig leeggemaakt, wat zich liet 
voelen aan de snelheid. We haalden alle 
voor ons gestarte deelnemers in, enkel 
de maxi’s en enkele trimarans konden 
ons voorblijven. Vanaf Bath was het ge-
daan met de fun, de overstagmanoeu-
vres volgend elkaar snel op. Naarmate 
de Schelde smaller werd, nam het aantal 
bemanningsverplaatsingen van de ene 
boeg naar de andere recht evenredig toe. 
De enige niet maxi en niet tri, “El Corvo” 
de Grand Soleil 43 van Astrid de Vin, kon 
ons na enkele fel bevochten duels enke-
le meters voor de finish alsnog inhalen. 
Na 5 uur, 44 minuten en 12 seconden 
te hebben gezeild, sneed onze boeg de 
eindstreep, als eerste van de CR klassen, 
en als achtste boot volgens aankomst. 
In verbeterde tijd werden we, mede door 

onze zeer ongunstige rating, vijfde in de 
CR1 klasse. Het was voor mij, als voor-
dekker en spinnakertrimmer, een rustige 
Antwerp Race! 
Na een touch and go maakten we een 
bocht van 180° richting Lillo, alwaar we 
‘s avonds de Steppe nog op zijn stoel 
plaatsten. Tijd voor de winterjobs en de 
winterwedstrijden op het Grevelingen-
meer. 
Van onze club kwamen er drie boten aan 
de start, de Juggernaut van Dimitri Van 
Vyve, de Madam van Jan Vandamme, 
en de Kziena van Erik Flips. Juggernaut 
werd achtste in IRC-3, Madam zevende in 
CR-3, en Kziena was de primus in CR-5. 
Lang geleden dat er nog een deelnemer 
van de RSYB de overwinning behaalde! 
Alvast een dikke proficiat voor deze deel-
nemers. Al zijn drie deelnemende boten 
toch pover voor een club die het zeilen 
hoog in het vaandel draagt. Hopelijk komt 
hier in de toekomst verandering in, en zal 
het aantal wedstrijdzeilers toenemen.

Alain De Meulenaere

Tekst: Alain De Meulenaere
Foto’s: Pit De Jonghe, Georges Janssens, Alain De Meulenaere

Antwerp Race • credits: Pit De Jonghe54
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Alain De Meulenaere
Grote-Edestraat 12/0001
8370 Blankenberge
+32 (0)498 45 84 02
BTW: BE0693 691 441

Onderhoud en herstelling van zeiljachten
(Zowel binnen- als buitenzijde)

Onderhoud en herstelling van zwaardboten, 
catamarans, rib’s

Custom build carbon en GRP stukken
Polyester- en epoxywerken, herstellen gelcoat

Consulting

Vraag een gratis offerte!

info@admaintenance.be
www.admaintenance.be
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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: 0473/81 55 50
Facebook: 

yachtchartering en opleidingen Cosmo
Thuishaven: Zeebrugge
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Na vijf wedstrijddagen kon deeind-
balans van de CR Sailing Series 
2018 opgemaakt worden.

We hadden gemiddeld 30 boten per re-
gatta aan de start, met in klasse CR 5-6 
het grootst aantal deelnemers, en CR 
1-2 als de kleinste startgroep. Van onze 
club kwamen er in totaal 6 boten in actie, 
sommigen in alle regatta’s, anderen ko-
zen specifieke wedstrijden uit.
In klasse CR 1-2 werden we met de Step-
pe (YSC) primus, Juggernaut (RSYB) 
strandde op de tweede stek en Andiomo 
(KYCN) was terug te vinden op de derde 
plaats. Bij de deelnemers van klasse CR 
3-4 stond Denebola (RNSYC) bovenaan 
de uitslag, Madam (RSYB) was tweede 
en Isan (VVW Nieuwpoort) derde. De 
uitslag in CR 5 werd aangevoerd door 
Kziena (RSYB), gevolgd door Rackham 
Le Rouge (VNZ) en Granko (VNZ). Bij de 
deelnemers van CR 6 vonden we Bolero 
(YCH) en Mary Bleu (VNZ) op de respec-
tievelijk eerste en tweede plaats. Take 
Time (VNZ) werd derde.
Tijdens de prijsuitreiking na regatta #5 
werden er mooie prijzen uitgereikt, waar-
onder waardebons van Wittevrongel 
Sails en Nort sea Boating. Verder waren 
er nog een Spinlock Dekvest en enkele 
Spinlock Lifelines.

CR Sailing Series 201864



De kalender voor volgend jaar staat 
reeds vast: 

1) 18 mei • regatta #1 
Blankenberge-Nieuwpoort

2) 19 mei • regatta #2
 Nieuwpoort-Blankenberge
3) 24 augustus • regatta #3
 Blankenberge
4) 7 september • regatta #4
 Blankenberge
5) 8 september • regatta #5
 Blankenberge

Alhoewel met de uitslagen van alle regat-
ta’s rekening wordt gehouden bij de op-

maak van de einduitslag, is er eveneens 
een afzonderlijke uitslag voor het afslui-
tend weekend (CR Trophy) voorzien. We  
zullen hiervoor, net als dit jaar, een afzon-
derlijke prijzenpot voorzien.

Zonder onze sponsors, WWSV, 
Maes-Montaco, Wittevrongel Sails en 
North Sea Boating, zou dit niet mogelijk 
zijn.

Wenst u deel te nemen, alle info op:
www.blanksailing.be 
www.cruiserrating.be

Alain De Meulenaere
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Rent and Sale@Groep Maes
Boudewijnlaan 5

B-2243 Pulle
+32 (0)495 29 29 88

rentandsale@groepmaes.com

VERKOOP  
EN LANGE TERMIJN VERHUUR
VAN HOOGWERKERS OP BESTELWAGEN  
EN VRACHTWAGEN

U kan bij ons terecht voor een uitgebreid aanbod 
dat voldoet aan uw behoeften. Wij verkopen  
hoogwerkers voor rijbewijs B én C van verschillende 
merken waaronder Multitel en KLUBB.

Bij aankoop ontvangt u gebruiksklare hoogwerkers 
mét de vereiste keuringen, certificaten, nummerplaat  
en signalisatie. Bij Rent and Sale@Groep Maes  
staan we voor u klaar met een complete  
dienstverlening met persoonlijke en flexibele aanpak 
en technische ondersteuning.

WWW.RENTANDSALEATGROEPMAES.COM


