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Parking Jachthaven
Havenplein 2

8370 Blankenberge

Open/ouvert:
07:00 - 24:00

Parking Middenschool
Van Maerlantstraat 1
8370 Blankenberge

Open/ouvert:
08:00 - 23:00 (juli + aug)

uur/heure
halve dag/demi jour
dag/jour
dag/jour abonnement
jaar/année
winter/hiver

1,5 euro
7,5 euro

10,5 euro
9,0 euro
325 euro
150 euro

Tarieven parking 1:

dag/jour
dag/jour abonnement
14 dagen/jours
maand/mois
juli + augustus/juillet + août

 6 euro
5 euro

60 euro
90 euro

180 euro

Tarieven parking 2:

Tel: 050/42 41 42

db.parking@skynet.be
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Voorzitter
Nieuwjaarsspeech 

Geachte Heer Burgemeester, geachte 
schepen, beste leden en vrienden,

Van harte welkom op deze laatste dag van 
de maand januari en naar men zegt de 
laatste dag waarbij men de beste wensen 
voor het nieuwe jaar mag overmaken. Bij 
deze dus, nog net op tijd: het allerbeste 
voor een heel fijn 2015, met veel vaarple-
zier en andere goede dingen des levens. 
Voor Scarphout was 2014 een druk jaar, 
met als hoogtepunt het net voor de zomer 
in gebruik nemen van het nieuwe haven-
kantoor en sanitair complex. Afgaand op 
de vele positieve reacties, zowel van le-
den als bezoekers, mogen we stellen dat 
dit project geslaagd is. 
Na de zomer werd zoals voorzien gestart 
met de werken voor de vernieuwing van 
de glooiingen en deze belangrijke werken 
schieten goed op. We mogen dus ver-
wachten dat ze tijdig, kort voor de zomer-
periode zullen af zijn.
En zo komen we in 2015: de start van 
de baggerwerken in de haven was voor-
zien begin december van vorig jaar en de 
steigers werden zoals gevraagd en met 
behulp van enkele vrijwilligers tijdig vrij-
gemaakt. De havengeul was reeds ge-
baggerd, maar bleek door de recente win-
derige periodes alweer dicht, met als ge-
volg meer dan 2 maanden vertraging. Wij 
hopen dat er eindelijk eens werk gemaakt 
wordt van een structurele oplossing voor 
een veilige en gegarandeerde diepgang 

zoals we konden lezen in de beleidsvisie 
van Blankenberge nu 2 jaar geleden en ik 
citeer:
“Om de toegankelijkheid van onze haven 
te optimaliseren en de intensiteit van de 
baggerwerken te verlagen zullen we sa-
men met AMDK werk maken van een ver-
nieuwde westelijke strekdam. AMDK en 
de Vlaamse overheid zijn hiervoor onze 
voornaamste partner. Dit zal niet alleen 
kostenbesparend werken maar de bete-
re toegankelijkheid zal ook voor een ver-
hoogde veiligheid zorgen voor de scheep-
vaart.”
Spijtig genoeg is daar niets van vernomen 
tijdens de recente voorstelling van het 
strategisch beleidsplan voor toerisme en 
recreatie aan de kust voor de komende 5 
jaar en in aanwezigheid van de bevoeg-
de minister. Het is jammer te moeten ho-
ren dat er grote uitbreidingsplannen voor 
Nieuwpoort op tafel liggen maar dat er 
over het mooiste en gezelligste haventje 
van de kust niet gesproken wordt. Het is 
ook logisch dat strandsuppleties met daar-
naast een voldoende diepe en smalle ha-
vengeul moeilijk verenigbaar zijn. 
Via de pers konden we 2 weken geleden 
vernemen dat het nieuwe en grootste con-
tainerschip ter wereld, de Globe, van de 

rederij China Shipping met een capaciteit 
van bijna 20.000 containers, probleem-
loos in de haven van Zeebrugge was af-
gemeerd. Met zijn 400 meter lengte en 
16 meter diepgang, een mijlpaal, volgens 
de Heer Joachim Coens, gedelegeerd 
bestuurder van de Zeebrugse haven. Dit 
werd mogelijk dank zij de inzet van Bel-
gische baggerbedrijven met wereldfaam. 
Men mag natuurlijk geen appels met pe-
ren vergelijken maar toch denk ik dat de 
toeristische meerwaarde van de jachtha-
ven voor Blankenberge nog steeds onder-
schat wordt. 
2015 Belooft dus opnieuw een spannend 
jaar te worden waarbij wij weer voor enke-
le belangrijke uitdagingen staan. Tot vori-
ge zomer beschikten wij over de nodige 
vuilnisfaciliteiten, zoals de concessie ons 
verplicht, en wat niet meer dan logisch 
is. Deze locatie moest voor de vernieu-
wing van de glooiing vrijgemaakt worden. 
Daarom werden reeds meer dan een jaar 
geleden gesprekken gevoerd voor een 
geschikt alternatief. Wij zijn immers voor-
stander van een nette haven en omgeving. 
De voorziene locatie, waarvoor trouwens 
een wachtbuis geplaatst werd, blijkt nu 
plots en zonder eerdere verwittiging niet 
meer mogelijk. De reactie dat wij met de 
parkinguitbater moesten overleggen om 
over een aantal parkeerplaatsen te kun-
nen beschikken, was het antwoord dat wij 

afgelopen week mochten ontvangen. Pro-
bleem is dan dat wij een investering van 
ruim 50.000 euro voor ondergrondse con-
tainers moeten verantwoorden, rekening 
houdend dat die parkeerplaatsen aan een 
andere rechtspersoon in concessie zijn 
toegewezen. De  locatie voor vuilnisfacili-
teiten, zoals overeengekomen in de lang-
durige concessie is dus in rook opgegaan.     
Zoals jullie weten wenste onze vorige uit-
bater Jef niet langer de uitbating verder 
te zetten en hebben jullie kunnen merken 
dat het clubhuis momenteel gesloten is. 
Hoewel de werken voor de vernieuwing 
van de glooiingen goed opschieten onder-
vindt de uitbating van het clubhuis hier-
door sterke hinder. Het leek ons dus een 
goed moment om het interieur ook wat te 
verfraaien. Hierdoor zijn wij in het clubhuis 
van VNZ beland, wat de steeds betere sa-
menwerking bevestigt en waarvoor dank.   
Tot slot even uw aandacht voor de algeme-
ne ledenvergadering van half maart waar-
bij bestuursverkiezingen een hoofdpunt 
worden. Een vereniging zoals onze club 
kan slechts bestaan mits de inzet van een 
aantal bereidwillige mensen die wat tijd en 
goede wil aan de dag leggen. Ik hoop dan 
ook op een geslaagde algemene vergade-
ring en dank u voor uw aandacht,

Jan Soete, voorzitter

VOSSCHEMIEGroot en kleinhandel

Vanhooren Franky
Oostendesteenweg 99
8000 Brugge
Tel: 050/31.68.99
Email: franky.vanhooren@skynet.be
www.vosschemie-brugge.com

Vanhooren Franky
Oostendesteenweg 99
8000 Brugge
Tel: 050/31.68.99
Email: franky.vanhooren@skynet.be
www.vosschemie-brugge.com

Verkoop van:
Polyester
Epoxy
Glasmat
Carbon
Kevlar
Yacht Lak
Antifouling
& Toebehoren

Verkoop van:
Polyester
Epoxy
Glasmat
Carbon
Kevlar
Yacht Lak
Antifouling
& Toebehoren
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Alain Hocks is uw betrouwbare vakman in elektriciteit!

• Residentiële elektriciteit
• Industriële elektriciteit
• Nieuwbouw en verbouwingen
• Videofonie, parlefonie, telefonie en distributie
• Elektrische verwarming
• Domotica
• Camerabewaking
• Automatisatie
• Automatische poort, hekken en rolluikbediening
• Alarminstallaties
• En alle verlichting

HOCKS Alain

Dumonstraat 36
8370 Blankenberge
Tel: 050/41.62.96
www.alainhocks.be

U kunt bij ons terecht voor:
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Zaterdag 31 januari reden Danielle en 
ik naar Blankenberge voor één van de 

hoogtepunten in ons verenigingsleven. 
Het regende, het waaide veel te hard, het 
was koud en Danielle had een valling. Dat 
is allemaal heel jammer, maar daar is verder 
heel weinig aan te doen.
De receptie vond plaats bij Karel van de 
VNZ, omdat ons clubhuis niet beschikbaar 
was om redenen  die gewone leden niet be-
grijpen.
Het was er gezellig druk en we moesten veel 
dames kussen, heren handen schudden 
en zeggen “hoe ist? Ah goe hé en me u? 
En beste wensen!” Omdat ik als oude een 
drupneus heb probeerde ik zo veel mogelijk 
zijdelings te kussen, dat alles verliep naar 
wens. De vrouw van de voorzitter kuste ik 
echter op de mond, omdat zij hoger is, en 
de assistente van de havenmeester ook, 
omdat zij jong is. Er was nog een echtgeno-
te van een bestuurslid en die was zo mooi 
die avond dat ik haar in plaats van “Beste 
Wensen” het liefst meteen had bespron-
gen. Maar in het verleden mocht ik ervaren 
dat Danielle bits reageert op zijsprongen. 
Daarom hou ik mij nu aan de kreet van 
Gert Valent van de soepclub van Stekene 
(cafe De Filosoof 12 – 1300) “Het geluk vindt 
je thuis!”
Toen werd ik voorgesteld aan de schepen 
van de haven. Dat was een mooie gelegen-
heid om te klagen over het parkeerbeleid 
van de gemeente. Want niet alleen laten wij 

met velen elk weekend zakken geld achter 
in Blankenberge nee, wij moeten nog eens 
bijstorten om langs een bestaande stoeprand 
te parkeren. Bij een vorig gesprek hierover 
met de burgemeester had ik de schoonheid 
van parkeren in Stekene beschreven op zo’n 
wijze dat hij geïrriteerd uitriep “Ge gaat Blan-
kenberge toch niet met Stekene vergelijken 
zeker!” Toen liep hij weg.
Maar de schepen van de haven was veel 
eerlijker, hij zei dat ze de centen hard nodig 
hadden. Die zal het dus niet ver brengen in 
de politiek.
Toen sprak de voorzitter en ik glipte discreet 
weg om te kijken of de verwarming van de 
Ora Pro Nobis nog werkte en of de accu’s 
o.k. waren. Want ik had Danielle een nacht 
in een verwarmd schip beloofd. Een groot 
deel van de toespraak van de voorzitter heb 
ik zodoende gemist. Teruggekomen bleek 
de stemming onder de leden opgewekt en 
ook koning alcohol mocht tevreden zijn. Ge-
lukkig, de fondsen van Scarphout zijn solide.
Toen raakte ik verzeild in een groepje intel-
lectuelen die meer uitleg wensten over het 
seksleven van solozeilers. Met schroom ga 
ik hierop in omdat het een delicaat onder-
werp betreft en omdat bij een vorig verslag 
censuur was toegepast hoewel elk bestuurs-
lid weigerde te zeggen dat hij het gedaan 
had. Dat ging over mijn oproep om de oude 
haven te dempen zodat er meer ruimte vrij 
komt om clubhuizen te bouwen. Want in die 
tijd waren de VVW en wij flink bezig, ook 

voor VONA zou er dan een paar duizend 
vierkante meter vrijkomen. Maar hoewel het 
voorstel verstandig met redenen omkleed 
was en zonder taalfouten getikt werd het als 
ongepast terzijde geschoven.
Nu moest ik dus dit heikel punt van seksle-
ven van solozeilers behandelen in de hoop 
dat leden en bestuursleden tot eigen lering 
en vermaak er hun voordeel mee zouden 
doen zonder censuur.
Het seksleven aan boord van solozeilers 
komt hoofdzakelijk neer op de techniek die 
wij masturbatie noemen.
Van Dale zegt hierover: “Bevrediging van 
seksuele behoeften door het prikkelen van 
en manipuleren met de geslachtsdelen, het-
zij aan eigen lichaam, hetzij aan dat van an-
deren.”
Die anderen laten we hier buiten beschou-
wing omdat het hier over solozeilers gaat. 
Zoals u zich van kostschool zal herinneren 
schiet bij een geslaagde poging 
een straal kostbaar zaad de vrije 
ruimte in, op latere leeftijd is het 
slechts een prakje rond de eikel.
Zelf paste ik deze techniek slechts 
één maal per duizend mijl toe, maar 
u kunt dit naar eigen wens volgens 
behoefte wijzigen. Een andere mo-
gelijkheid is alles op te sparen tot u 
weer in de armen van uw geliefde 
ligt en alles met één grote knal te 
lossen, dat geeft vreugde aan twee 
partijen in plaats van één. Degenen 
die het niet begrepen hebben moe-
ten alles nog maar eens herlezen, 
of thuis oefenen of gaan solozeilen.
Na het gesprek met de intellec-
tuelen was het laat geworden en 
moesten we onze pinten zelf betalen. Ik zei 
tegen Danielle dat het hoog tijd was om te 
gaan slapen in ons verwarmd jacht maar ze 
deed niet erg enthousiast. De lakens waren 
warm vochtig in plaats van koud en nat. He-
laas begon het te stormen, de boot rukte aan 
de lijnen die kreunden bij elke beweging en 
ik hoorde aan het zuchten van Danielle dat 
ze niet gelukkig was, het snot slurpte langs 
haar neusvleugels. Om haar te troosten zei 
ik toen het nog harder ging waaien dat ze 
toch als klein meisje er nooit van gedroomd 

had een nacht in zo’n jacht te mogen door-
brengen maar uit haar reactie bleek dat deze 
opmerking geen indruk maakte.
Daarom gingen we maar wat liggen luiste-
ren naar het knarsen van de lijnen waarvan 
ik toegeef dat het onaangenaam was, een 
domper op deze mooie avond.
De volgende morgen zagen we dat weinigen 
aan boord geslapen hadden, de meesten 
waren naar hun appartement gegaan dat 
droog was en niet bewoog. De anderen wa-
ren heel laf in hun auto gekropen en naar 
huis gereden.
Maar dit waren geen solozeilers, zeker we-
ten!

Stekene 02.02.2015    
Jean Marie Desseaux 

NIEUW JAARS
RECEPTIE

Tekst: Jean Marie Desseaux
Foto’s: Alain De Meulenaere
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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

de Smet de Naeyerlaan 55 • 8370 Blankenberge

AZUUR
VIS-SPECIAALZAAK

tel. 050 41 10 36

Raffina o
Fijne vleeswaren • kaas • bereide gerechten • Italiaanse specialiteiten

de Smet de Naeyerlaan 57 • 8370 Blankenberge Tel. 050/42 42 69
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12 Maanden
Zon
Reisverslag van SY Moon

(Naar de Caraïben en terug)

Dit verslag begint op de derde nacht na 
ons vertrek vanuit Mindelo, omstreeks 
23 uur UTC.

Ik lig alleen in het bed dat ik heb gebarri-
cadeerd met kussens uit het salon, zodat 

ik niet als een ton van links naar rechts rol.
Ik kijk naar het plafond maar ik zie niets, 
het is akelig donker in mijn slaapkooi.
Ik hoor de huilende wind die aantrekt, het 
begint opnieuw te regenen.
Een breker stort in de kuip, het schip da-
vert en een golf koude rillingen rolt over 
mijn rug.
Ik sluit mijn ogen, ik ben vreselijk moe.
Het windalarm blijft als een wekker afgaan, 
het alarm staat ingesteld op 35 knopen, 
dat wil zeggen dat het activeert als er meer 
dan 35 knopen wind is.
Ik hoor mijn eigen gekwelde zucht als ik 
met tegenzin uit het bed klauter.
Na drie dagen pokkenweer op volle oce-
aan is het laatste restje energie uit mijn li-
chaam verdwenen, angst heb ik niet meer.  
Ik kijk naar de bank waar Jesse op slaapt 

maar deze is leeg, ik land onverwachts met 
mijn ribben op de kaartentafel, een verlam-
mende pijn schiet door mijn borstkas.
Ik kruip de scheepstrap op en stap over 
het luikje dat onze ingang afdampt tegen 
binnenstromend zeewater.
Jezus, het is gitzwart buiten.
Oef, daar staat hij, voorovergebogen en 
beide handen rustend op het stuur. 
Een duistere schaduw in de regen.
Ik kan de golven niet zien, enkel de kop-
pen die eraf glijden zoals het schuim van 
een vol getapte pint.
Het grootzeil is driemaal gereefd en ik 
durf de woorden nauwelijks uit te spreken, 
maar met een klein stemmetje vraag ik “we 
moeten nu het grootzeil toch niet neerha-
len zeker?”. 
Van het idee alleen al draait mijn maag in 
een knoop. 
“Ik heb er ook geen zin in” zegt hij, “maar 
’t is beter van wel, de wind trekt nog aan”.
Enkele seconden later heb ik mijn zeilkle-
ding aangetrokken, inclusief reddingsvest 
en leeflijn.

Eigenaardig hoe snel men aan een akelig 
idee went.
Hier en nu is er geen plaats voor twijfel of 
uitstel. 
Hier ben je helemaal alleen op je eigen 
aangewezen.
Hier in deze uitgestorven, gure oceaan, 
verandert een mens. 
Gelukkig lukt het ons aardig om het zeil 
naar beneden te krijgen en goed vast te 
sjorren met zeillintjes. 
Het zeewater druipt van onze zeiljassen 
en bij mij loopt het weeral via mijn nek naar 
mijn blote rug.
Ik kruip terug in mijn gebarricadeerd bed, 
ditmaal slaap ik diep. 

Drie dagen later - 11 uur UTC

Ik zit in de kuip in het zonnetje. 
Wat doet het deugt om de zon te voelen, 

heel mijn lichaam tintelt van genot.
De oceaan lijkt op een futuristisch blauw 
berglandschap met besneeuwde toppen. 

De wind waait 30 knoopjes vanuit oostelij-
ke richting. 
De zeilen zijn gereefd.
Jesse is aan het sturen, dat doet hij elke 
ochtend om onze automaat te ontlasten. 
Met gesloten ogen wieg ik mee met het rit-
me van de golven. En dan hoor ik: pieper-
depiederdepieeeeeep.
Ik roep “onze satelliettelefoon heeft einde-
lijk satellieten gevonden”. 
“Wat zeg je” vraagt hij.
We verstaan elkaar moeilijk door het ge-
bulder van de zee. 
Dus ik schreeuw heel luid “hij heeft satel-
lieten gevonden”.
Jezus Maria, we lijken wel een ruziënd 
koppel. 
Ik kijk opnieuw naar het toestel en oei, ai, 
wat is dat…………
Bericht 1 is van Dirk: de storm die zich 
verplaatst van de Golf van Mexico naar de 
Azoren, is in kracht en omvang toegeno-
men.
Overmorgen zal een 5-6 meter hoge 
deining vanuit het noorden ons bereiken,  
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daarbij zal de oostelijke wind in kracht toe-
nemen naar 35-40 knopen, aiaiaiai…..
Daarna komt er een squallzone met inten-
se kernen, aiaiaiaia……
Bericht 2 is van Jurgen en daarin staat zo-
wat het zelfde. 
In shock blijf ik naar het toestel staren, ik 
lees en herlees de tekst, ik voel mijn hart 
tot in mijn keel kloppen. 
“Kijk daar” zegt Jesse “walvissen”.
Walvissen? Waar zit hij met zijn gedach-
ten? 
“Hé” roep ik woedend “ik lees hier net een 
heel slecht weerbericht voor en jij denkt al-
leen maar aan walvissen, luister je eigen-
lijk wel?!”. 
Oeps, dat was eruit zonder na te den-
ken…….ik hou mijn adem in!

Oei, daar gaat ruzie van komen!
Sorry, sorry, sorry, sorry roep ik en tover 
mijn onnozelste glimlach op mijn lippen. 
In spanning kijk ik naar zijn gekwelde blik 
die overgaat in een diepe voorhoofdfrons 
en dan eindeloos veel later een waarschu-
wende maar bevredigende smile.  Oef…..

Twee dagen later - 09 uur UTC

We zijn goed voorbereid.
Het reddingsvlot is uit de bakskist ge-

haald en vastgesjord in de kuip. 
We hebben zonet elk een volledig blik rijst-
pap met fruit binnengespeeld. 
De thee en koffie thermossen zijn gevuld. 
Gisteren zagen we voor het eerst een an-
der jacht, enfin, jacht is veel gezegd, want 
ik zag enkel een kleine kale mast, dat als 
een stokje achter de hoge golven ver-
dween.
Ik was dolgelukkig, eindelijk mensen, geen 
walvissen of vliegende vissen, maar echte 
mensen.
Maar toen Jesse het schip herhaaldelijk 
opriep over de marifoon kwam er geen en-
kel antwoord.
Ik bleef maar naar het mastje kijken en een 
onheilspellend gevoel kwam als een zwar-
te wolk de kuip ingedreven. 

We waren toch helemaal 
alleen. 
Anderhalf uur later riep 
de schipper ons via de 
marifoon op. 
Het bleek de Alleph te 
zijn, een 30 voet catama-
ran, met drie Britten aan 
boord. 
Hun marifoon stond af 
wegens energiegebrek.
De mannen zijn twee 
weken geleden vanuit 
de Canarische eilanden 
vertrokken en ze waren 
vermoeid en ook bang 
voor het slechte weer dat 
gaat komen. 
Nu ja, dat kan ik goed 
geloven met zo een klei-

ne catamaran.
Hoe zou het nu met hen gaan ?
Sinds vanochtend is de wind nog in kracht 
toegenomen, het windalarm dat stond in-
gesteld op 35 knopen is verhoogd naar 38 
knopen.
Het enige zeil dat we voeren is een klein 
stukje fok. 
Ik zit buiten op de bank, ineengedoken met 
mijn knieën tegen mijn kin gedrukt en kijk 
naar de golven die zowel van noord als 
van oost komen.
Hoge golven, en steil, en snel. 

Achter onze spiegel rijst een 
monsterlijk exemplaar op, 
gezwollen en op het punt 
om te breken. 
Met ingehouden 
adem kijk ik naar 
de tweede golf die 
er van opzij tegen 
botst, een witte la-
wine stort naar be-
neden, ik duik als 
een egel in elkaar.
Op momenten als 
deze vraag ik mij 
echt af waar we aan 
begonnen zijn? 
We zijn al 8 dagen on-
derweg en we zijn net over 
de helft, wat een enorme plas 
water!

De volgende dag - omstreeks 11 uur 
UTC

We hebben vannacht zo goed als niet 
geslapen. 

De ene squal na de andere kwam over, het 
alarm ging alsmaar af.
De wind veranderde telkens van richting, 
waardoor we aldoor naar buiten moesten. 
Ik haat het om steeds opnieuw in dat klet-
snat zeilpak te kruipen, Jesse heeft het zij-
ne zelfs niet uitgehad, hij heeft uren in de 
regen staan sturen. 
Ik lig, als een door ongedierte half kaalge-
vreten skelet, op de salonbank.
Mijn huid jeukt en mijn haar is met zout en 
vuil aan elkaar geklit.
Ik stink.
Wat gaan we vanmiddag eten? Pfff. Weer-
al blik.
We hebben nog cassoulet, dat is stevige 
kost, maar morgen zal onze kak naar rotte 
eieren stinken. Nee, geen cassoulet. 
“Vanmiddag eten we gratin dauphinois” 
roep ik naar buiten. 
Door de deuropening zie ik hem achter het 
stuur staan.
Het regenwater loopt in kleine stroompjes 
van zijn jas en onderaan de jaszoom vliegt 

het water met de wind mee. 
Ik kwak het blik in een pan 

en 5 minuten later is 
onze niet gegratineer-

de dauphinois klaar.

De volgende och-
tend - 11 uur UTC

Vandaag is het 
donderdag 9 

januari, wij zijn 10 
dagen onderweg en 

de afstand naar Bar-
bados wordt steeds 

kleiner. 
De zon werpt een metaal-

achtig licht over het water. 
In het kielzog van onze Moon klie-

ven twee dwergvinvissen als reuze torpe-
do’s door de golven, ze achtervolgen ons 
al een tijdje.
We zien er eentje onder onze romp zwem-
men, “jeetje” roep ik, “straks botsen we” 
maar het dier verdwijnt in de diepte. 
De tweede walvis volgt nog een tijdje. 

Vrijdagochtend 10 januari - 9 uur  UTC

Jesse zit achter de kaartentafel en zet 
onze positie op de kaart uit. 

We hebben net havermoutpap gegeten en 
ik ben aan het afdrogen.  
“Helaba”  zegt hij “nog maar 180 mijl en we 
zijn in de Caraïben”.
Ik maak een vreugdedansje en zwaai mijn 
handdoek in de lucht, als een fan van 
Michel Sardou. 
Wat voel ik mij goed vandaag.
Ik ben helemaal fris en gewassen, in onze 
Moon is het gezellig, Jacques Brel zingt 
hartstochtelijk over Marieke. 
Ik stap de scheepstrap op. 
Buiten staat er nog steeds een hoge zee, 
maar de golven gedragen zich rustiger, 
soms breekt een waterzonnetje door het 
wolkendek en dan dwaalt er een spookach-
tig licht over de grauwe oceaan. 
Plots duikt er vlak naast onze Moon een 
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modern motorjacht uit de golven. 
Ik kan het nauwelijks bevatten, we zijn er 
bijna opgeknald en dat met een snelheid 
van 9 knopen.
Het schip is onbemand, eigenaardig, want 
het is een mooi jacht, zo eentje dat je in 
rijke mensen films ziet.  
Jesse komt door mijn geroep 
naar boven. 
We zien de zandkleurige bimini 
achter de golven verdwijnen.  
Waar is de bemanning? Zou-
den ze nog leven? 
Misschien is het een drugsschip 
dat hier wacht tot het van zijn la-
ding verlost is?
Het jacht kan niet van Barbados 
zijn afgedreven, want de wind 
en de golven staan hier altijd 
tegen. 
Waarom hebben we het niet 

vroeger gezien? Omdat we te veel op onze 
AIS radar vertrouwen natuurlijk!
Waarom heeft de AIS geen signaal ont-
vangen? Omdat er geen wordt uitgezon-
den natuurlijk! Deze twee kuikens hebben 
vandaag veel geluk gehad, denk ik zo bij 
mezelf. 
Jesse wil nog terugdraaien om het schip te 
recupereren. 
“Als we er dan vlakbij zijn” zegt hij, “dan 
spring ik van de Moon en zwem ik ernaar-
toe”. 

Maar in zulke Rambo avonturen heb ik 
geen zin. 
Onze laatste nacht is betoverend. 
De halve maan breekt door de wolken en 
verlicht de boeg die in de stormachtige 
oceaan duikt.

De golven blinken als spiegels 
in het bleke licht. 
Dolfijnen zwemmen rond de 
Moon alsof ze ons de weg wil-
len wijzen naar het eiland. 
De volgende ochtend raapt Jes-
se acht dode vliegende vissen 
van het dek.
Op zaterdag 11 januari vaart de 
Moon om 12u00 UTC als een 
echte heldin Port St Charles 
(Barbados) binnen, na een hef-
tige tocht van 12 dagen en 21 
uren, het was een prachtige 
maar wilde oceaan oversteek.

Aan de ruige weersomstandigheden ge-
raakten we gewend en zoals de schipper 
zegt “je wordt door de oceaan gelouterd”. 

Wordt vervolgd....
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Activiteitenkalender RSYB

25/04/15

02/05/15

09/05/15

09/05/15

10/05/15

14-17/05/15

06/06/15

06/06/15

07/06/15

04/07/15

22/08/15

29/08/15

29/08/15

12-13/09/15

26-27/09/15

Algemene ledenvergadering

Cursus Meteo en Strategie

Ontvangst nieuwe leden

Schippersvergadering

Bloso Watersportdag

Toertocht RSYB

Cursus EHBO en AED

Blank Race #1 

Blank Race #2

BBQ RSYB

Blank Race #3

Doop nieuwe leden

Varken aan ‘t spit

9de CR Trophy

Toertocht RSYB

15u30 Clubhuis RSYB

19u30 Clubhuis RSYB

15u00 Clubhuis RSYB

16u00 Clubhuis RSYB

08u30 briefing Clubhuis RSYB 

Bestemming nog te bepalen

14u00 Clubhuis RSYB

Blankenberge-Nieuwpoort

Nieuwpoort-Blankenberge

19u00 Clubhuis RSYB

Blankenberge

16u00 haven Blankenberge

19u30 Clubhuis RSYB

Blankenberge

Bestemming nog te bepalen

14-17/05/15 

05/07/15 

12-13/09/15 

Havenfeesten

Zeezegening

Blankenberge onder Zeil

Informeer naar onze prijzen!

UW boot ..... Onze zorg!
Bezoek onze showroom!

Inkoop - Verkoop - Reparatie - Onderhoud - Onderdelen - Service

Onderhoud en reparatie

Inboard & outboard service Werkplaats

Kalf boottrailers

Wij repareren alle merken 
boten en motoren. We zijn 
dealer en servicecentrum van 
onder andere:

  

  

 

 
 
 

  
 
 
 

 

 
 

      

Zeeland Boten B.V.
Uijterschootweg 22

4338 PN Middelburg
Tel. (0118) 613659

info@zeelandboten.nl
www.zeelandboten.nl

Kijk ook op onze webshop: www.watersportline.nl

Ook op
locatie!
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De wind woei genoegzaam door het stag, 
ik zou mijn 95ste keer op zee gaan zeilen, 

alles had ik al voorbereid, het log ingevuld, 
motor warm gedraaid, trossen los, op weg.
Het groot zeil was nog half gebonden, want je 
weet nooit hoe hard het buiten wel waait.
Eens door de haven heen stond er deining, 
ergens uit een storm op overschot geboren.
Enkel op de genua ging ik zeewaarts verder, 
de golven waren hoog, als duinen die op, en 
dan weer neerwaarts bogen, alsof we elkaar 
groeten moesten. Wind als loeiende getuige, 
dwarsgolven die nieuwsgierig kruisgewijze 
ons pad doorspoelden, brekers die mij nu en 
dan bedruipten met grote zilte wolken, nattig-
heid waar zeilers niet vrolijk om zijn.
Ik ging verder en verder, dieper nog vooruit, 
en elke golfrug was een berg. De kruising was 
een keuzeroute, of je ging er tegen of er op, 
en soms werd het een mist van zoute regen, 
mijn broek was helemaal doorweekt, maar 
niets hield me tegen, en pas na 60 minuten 
zou ik me keren, terug gaan naar mijn box.
Harde vlagen wind sloegen me bijna plat, al 

was ik niet bang, omdat ik mijn boot ken. Maar 
stel, je hebt geen ervaring, dan zal je panike-
ren en voor je het beseft is het laat.
Je boot kan zich omkeren, vullen met water. 
En geloof me, dit blijft een erg zware kater.
Na nog een vol uur tijd was ik bijna binnen de 
haven, krabbend aan gevaren, de wind zo in-
gepast, dat eens de boei voorbij, mijn boot, op 
voorzeil alleen, tussen de koppen doorheen, 
het veilig water had bereikt. Een vislijn, die ik 
niet had ontweken, nam ik ook op sleep.
Op motor verder en alles omlaag, de fenders 
uitgesmeten, en rechtdoor tot aan mijn slot.
Ik heb even getrild op mijn benen, toen ik vol-
uit besefte uit welk een soep ik nu kwam, want 
buiten waaide het wel 6 Bft, met pieken van 
7 Bft, maar hier was het vrij kalm, met enkel 
nog wat fluiten;van de wind in het stag. Zo, 
was ik toch tevreden over de 95ste zeildag.
Het is misschien wel even gek, om als het win-
ter is, nu nog te gaan zeilen, doch als je gebe-
ten bent door zee en wind, dan word je zo één 
met het water, een spel dat je nooit, echt wint, 
maar dat altijd tot bezinning zint!

De 95ste zeiltocht De 95ste zeiltocht 
in 2014!in 2014! Tekst: Huub Derdeyn

marine electronics for sail& power
www.etbpauldelange.be

SERVICE-dealer voor:
Raymarine - Garmin - B&G - Simrad

Lowrance - Eberspächer - Victron

Het hele jaar door PROMOTIES,
bekijk de website

ETB PAUL DE LANGE
Nieuwstraat 39 • 9971 Lembeke • 09 377 89 64

pdl@etbpauldelange.be

E T B    PAUL DE LANGE

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 ie-

ders maat. We werken heel nauw samen met 
gevestigde maatschappijen. Uw investering is 

bij ons in goede handen. Ook op zoek naar 
persoonlijk advies en zekerheid voor uw 

passie? Zet vandaag nog koers naar ons 
kantoor!

Huysman Yacht Insurance & Yacht Financing
Stationstraat 83, B-9900 Eeklo
Tel. +32 (0) 9 376 14 51
huysman@huysmansverz.be
www.huysmanyachtverzekeringen.be
Kantoor: van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

ZORGZAAM
VOOR UW

PASSIE
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grafi sch ontwerp
digitaal & offset druk
verzending

fullservice drukkerij

monnikenwerve 33-35, 8000 brugge- t 050 320 330
info@printint.be - www.printint.be

Alles voor industrie,
bouw en scheepvaart

EQUIPMENT

V.V.C.
Alles wat u nodig hebt voor uw boot vindt u bij 

VVC Equipment.
Sikkels, boeien, fenders, verstagingen, 

spanders, Inox sluitingen, verven, 
antifouling, reddingsvesten,waterdichte 

kledij en drijfpakken, veiligheidsmaterialen, 
handschoenen, enz…

Alsook netten voor boot, bouw, tuin, sport en spel ( bedrukking mogelijk).
Bescherm-, werk- en vrijetijdskledij.

Open maandag tot vrijdag van 8:00 – 16:30
Zat-, zon- & feestdagen gesloten

Hendrik Baelskaai 47 – 8400 Oostende   +32 (0) 59 321 210
Kotterstraat 99 – 8380 Zeebrugge   +32 (0) 50 551 204

info@vvcequipment.be   -   www.vvcequipment.be

Schilderwerk binnen & buiten

Kalei

Raamdecoratie

Interieurafwerking

www.wachtelaer-deco.be

Lisseweegse Steenweg 156 - 8380 Brugge

0498/93.32.32

info@wachtelaer-deco.be
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laag water
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info

De werken aan de nieuwe 
glooiingen schieten goed op. 

Niettegenstaande het koude weer 
in de tweede helft van januari was 
het op een gegeven moment zelfs 
file van vrachtwagens met beton-
specie.  

Sedert enkele maanden be-
schikken wij over een hart de-

fibrillator, geplaatst aan de ingang 
van het havenkantoor. “Vorig jaar 
hebben we voor het eerst de ac-
tie ‘hartveilig’ kunnen opstarten. 
Ondertussen zijn er reeds twee 
initiatieven, de Royal Scarphout 
Yachtclub Blankenberge en de 
school Sint-Jozef Sint-Pieter”, al-
dus de voorzitter van het Rode Kruis Blankenber-
ge, de heer Roger Strubbe.  

 
     

Laagspanningsverdeelkasten 
 
Waterdistributie  
 
Signalisatie  
 
Verlichting 
 
Ligplaatsbeheersoftware 
 
Betaalsystemen met munt of kaart 
 
Toegangssystemen 

               

IJsbergstraat 40-42

 

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

                        

    

 

R

by

Marina Integrated Systems
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Leopoldstraat 32
8370 Blankenberge

0494/876338

benjamien.smash@gmail.com

Gedurende de wintermaanden
maandag en dinsdag  gesloten
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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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Porquerolles

MEDITTERAANSE
AVONTUREN
Aan boord van de Nurse-It

“Reisverhaal van Chris 
en Bart over hun zeiltocht 

langs de kusten van de 
Middellandse Zee”

Tekst en foto’s: Chris en Bart
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Aanloop Marseille

Een volle maand Corsica hebben we erop 
zitten. Tijd dus om deze “vakantie” op dit 

eiland af te breken en opnieuw te gaan rei-
zen. Next stop wordt Porquerolles, een klein 
eiland onder de Franse kust.
De Sirocco die de meeste boten een kleine 
week aan wal hield, is geruimd en afgezwakt 
tot een stevige zuidwester.
Maandagochtend 25/8 om 6:30AM maken 
we los van onze mooring. Nog voor we de 
baai van Calvi uitvaren hebben we de zeilen 
al gezet. Goed gereefd, want onze koers zal 
scherp zijn tegen een pittige wind.
De start mag er wezen. Er staat zo’n 3 meter 
swell en Nurse-IT’s neus gaat regelmatig on-
der. Comfortabel is het niet. We zeilen onder 
een stevige helling, maar we maken goede 
voortgang.
Op amper 5 mijl uit de kust zien we de ty-
pische fontein van een walvis. Mooier kan 
de dag toch niet beginnen. Of toch...? Een 
paar minuten later hebben we drie kanjers 
in zicht! Jammer genoeg zwemmen ze langs 
de kust weg. Steeds verder van ons traject.
Uren later kunnen we nog steeds de 2700 
meter hoge bergtoppen van de Monte Cinto 
op Corsica zien. Stilaan ruimt de wind, en 
wordt het gemakkelijker zeilen.
Met een prachtige zonsondergang varen we 
de nacht in. Best spannend, want we hebben 
vaak ferry’s en cruiseschepen op ramkoers.
Het is aardedonker als we de Franse kust 
naderen, we laveren voorzichtig tussen de 
eilanden door. Om 04:00 AM laten we ons 
anker vallen net buiten de haven van Por-
querolles. Terwijl de vissers uitvaren duiken 
wij ons bed in voor een paar uurtjes slaap.
Later die ochtend varen we de haven binnen 
en halen de fietsjes boven. 
Dit mooie eiland met slechts 350 permanen-
te inwoners, heeft een kustlijn van 30 km, 
met mooie witte stranden in het noorden en 
prachtige pijnboombossen aan de zuidkant. 
Het geheel is heuvelachtig en bied over-
al supermooie uitzichten. Fietsen en kleine 
elektrische wagentjes domineren de paar 
wegen die het eiland rijk is.
We genieten enkele dagen van dit be-
schermd natuurgebied. Jammer wel dat er 
zoveel toeristen zijn. Onze volgende be-
stemming is Marseille. We vertrekken onder 
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een stralende zon met weinig wind. De 
zuid Franse kust is ongelooflijk mooi en 
gevarieerd, met vele kleine eilandjes net 
onder de wal.
Onze nagelnieuwe AIS-module vertoont 
kuren. We hadden al meermaals klach-
ten gekregen van onze volgers. Tot nu 
toe hadden we het afgewimpeld als “de 
AIS-traffic-site op Internet loopt achter”, 
met onze apparatuur is niks mis. Nu krij-
gen we echter een foutmelding op onze 
eigen plotter: “AIS verbinding verbro-
ken”. De getoonde informatie klopt niet 
meer met wat we zien.
Dit kunnen we missen als kiespijn. AIS is 
immers een belangrijk veiligheidsinstru-
ment gebleken.
We ankeren in de Malmousque bay ten 
zuiden van Marseille en genieten van de 
avond activiteiten van de Franse jeugd: 
stand-up peddle, klein-zeilerij, zwem-
men,... we gaan niet alles vernoemen...
‘s Morgens varen we onder gitzwarte 
wolken “le vieux port de Marseille” bin-
nen langs het gerestaureerde “Saint-
Jean Fort”. Het mediterraans afmeren 
met pendilles is telkens weer een vieze 
klus, ditmaal moeten we de boot niet 
spoelen. Het regent oude wijven.
Er zijn maar enkele plaatsen vrij in de 
haven en we krijgen dus niet zo’n beste 
plaats: helemaal voorin, onbeschermd 
tegen de swell.
Marseille is een topper. In 2013 was het 
de culturele hoofstad van Europa en 
heeft dus een serieuze facelift gekregen. 
Dank je Europa voor die vele centen!
Er is een gezellige multiculturele drukte, 
Noord-Afrikaanse muziek op de Quai  de 
la Fraternité, Argentijnse tango, Brazili-
aanse danseressen....
Ook architectuur-lovers kunnen hun 
hartje hier ophalen: Saint- Laurent, een 
romaanse kerkje uit de 12de eeuw, de 
abdij Saint-Victor uit de 5de eeuw, een 
mooie basiliek, prachtige kastelen aan 
de stadsrand, maar ook indrukwekkende 
hedendaagse gebouwen.
We bezoeken mooie musea, doen ons 

tegoed in de mediterrane restaurants en 
op terrasjes, en ravitailleren in de Arabi-
sche wijk, een echte“souk”.
Maar de grootste handelshaven van 
Frankrijk heeft ook een slechte reputa-
tie... onze fietsen worden bijna van on-
der onze neus gestolen. 
Het probleem met de AIS is serieus. 
Ship-chandlers genoeg met deskundig 
advies voor aankoop van apparatuur. 
Maar service? Vergeet het!
Mails vliegen over en weer met onze 
Belgische leverancier. Alle testen die ik 
deed om een duidelijke diagnose te ge-
ven aan Raymarine, worden van tafel 
geveegd. Om de garantie van dit nieuwe 
toestel af te dwingen moet er een diag-
nose met een laptop worden gedaan. 
Lap. Dat wordt moeilijk. Onze power-
book heeft ook de geest gegeven. Op 
naar een kleine PC-shop, waar ik een 
notebookje huur voor enkele uren..
Deze diagnose laat duidelijk zien dat de 
AIS-unit defect is. Toch is dit nog niet vol-
doende. Raymarine zal het toestel enkel 
vervangen nadat ook zij ons toestel on-
der handen gehad hebben.
We vragen ons toch af wat zeilers met 
twee linker handen moeten doen?
Uiteindelijk is de leverancier toch bereid 
een test-toestel op te sturen naar Barce-
lona. Daar zullen we met zekerheid lang 
genoeg kunnen blijven.
Zoals voorspeld blaast de sirocco ste-
vig, tot 40 knopen. Nurse-IT rukt aan de 
landvasten en pendilles. We verlengen 
ons verblijf met een paar dagen.
De deining aan onze steiger is niet en-
kel oncomfortabel maar ook gevaarlijk. 
Onze buurman loopt zware brandwon-
den op door een pan kokend water die 
van het fornuis gekeild wordt. Chris geeft 
de eerste zorgen. Onze boordapotheek 
die ze heeft samengesteld blijkt goed 
voorzien, ook voor zulke brandwonden. 
Later wordt de man overgebracht naar 
het ziekenhuis.
Op 3 september, na een week Marseille, 
gaat de tocht verder naar de Camargue. 

Het wordt een rustig vaardagje. Ik blijf 
koppig vislijnen uitgooien maar, ... weer 
geen vis.
Tegen de avond ankeren we voor het 
strand van Les Saintes Marie de la Mer, 
bedevaartplaats van de Spaanse Roma. 
We zien grote bedrijvigheid aan de grote 
arena. Een course Camarguaise heeft 

veel volk op de been gebracht. Wij zijn 
jammer genoeg te laat om een ticket te 
kopen, en kunnen enkel meegenieten 
van de OLE’s.
Na een heerlijk ontbijt onder de stralen-
de zon, varen we met de dinghy door de 
jachthaven en maken ons bootje vast 
aan de kade. We kuieren door het ge-
zellige stadje, belanden natuurlijk op een 
terras en genieten van een live Flamen-
co show en lunch achterna. Calamares 
en steak torreau, overgoten met een 
flesje frisse rosé. We hebben wat te vie-
ren! Onze eigenste romance begon 43 
jaar geleden!
Terug aan boord nemen we een heerlij-
ke duik en ik maak van de gelegenheid 
gebruik om Nurse-IT’s romp te poetsen.
Na twee dagen luieren gaan we ankerop 
om 05.00 AM. Het is nog aardedonker, 
weinig wind, dus motorzeilend de Golfe 
du Lion over.

Plots een hele groep meeuwen in duik-
vlucht, het water lijkt wel te koken. We 
zien massa’s vissen uit het water sprin-
gen, met tonijn erachteraan. Binnen de 
twee minuten hangen er twee lijnen met 
een leurre uit en varen we er recht op 
af. Nu zal ik eens laten zien hoe je een 
tonijn vangt! We zeilen zo van de ene 

jachtcirkel naar de volgende.
Het kan niet baten. Na een 
paar uur haal ik de lijnen 
binnen. Alle leurres zijn afge-
broken. Grrr, gelukkig ben ik 
beter in … ;-))
Na een lange dag zeilen zijn 
we de Golfe du Lion over en 
valt het anker in Leucate, 
onze laatste Franse stop. 
Morgen richting Spanje. Ca-
talunya here we come! 
Portbou, een klein slaperig 
Spaans stadje, ligt in een 
schilderachtige baai aan de 
voet van de Pyreneeen. De 
poort van de Costa Brava 
zonder massatoerisme.
De opkomende zon geeft 

deze baai nog een extra charme, heerlijk 
voor een ochtendduik. We gaan aan wal. 
Hier geen souvenirwinkeltjes, maar pae-
llapannen, branders, wijn, porto, cherry 
en sangria uit grote vaten.
Zeilend langs de Cabo Creus en over de 
golf van Rosas, krijgen we een haaienvin 
in zicht.
We halen alle snelheid uit de boot. Dit 
willen we wel van dichtbij zien! Ja hoor! 
Het brave beestje, toch een kleine twee 
meter, komt leuk dag zeggen aan de 
spiegel.
Verderop krijgen we zware bewolking, 
de bergtoppen zijn in nevel gehuld. Er 
komt mist opzetten en al snel zeilen we 
in een dikke erwtensoep. Geen pretje 
zonder onze AIS.
Dan priemt de zon door en zien we 
l’Estartit liggen. In de voorhaven liggen 
moorings, maar wij verkiezen ons eigen 
anker en halen de BBQ boven.

De souk van Marseille

38



‘s Morgens krijgen we een marinero van 
de capitainerie op bezoek. Hij wil graag 
34 Euro vangen! Na wat discusie, va-
ren we de haven binnen voor een extra 
nacht. We willen l’Estartit toch wel zien. 
Bij het uitchecken wordt er toch maar 
één nacht aangerekend?!
We varen langs de mooie groene heu-

vels van de noordelijk Costa Brava naar 
de haven van Sant Filiu de Guíxols. De 
marineros staan ons op te wachten en 
helpen bij het afmeren. Super de luxe, 
dat wel, maar daar moet voor betaald 
worden: 91 Euro voor een nachtje! Niet 
gezond voor de scheepskas.
‘s Avonds stoten we in het centrum op 
een fakkeloptocht voor de onafhankelijk-
heid van Catalonië, ter voorbereiding op 
de grote manifestatie in Barcelona, met 
een te verwachten opkomst van één mil-
joen sympathisanten.
De volgende ochtend zeilen we de zo 
gekende toeristenvallen van de costa 
Brava voorbij... niks voor ons.
Op zaterdag gaan we voor anker in 
Mataro. Tussen de havenmuren en een 
golfbreker proberen we uit de swell te lig-
gen. We willen de stad graag even ver-
kennen, en nemen de dinghy. In de ha-
ven maken we vast aan een trapje. Dat 

is veel handiger dan een landing op het 
strand. Veel verder dan de “seven seas 
cocktailbar” geraken we niet. Dorst hé.
Als we omstreeks middernacht terug wil-
len vinden we ons bootje terug met twee 
extra sloten! Wij op zoek naar een mari-
nero. Die zijn hier gelukkig 24u per dag 
aanwezig. Hij legt ons uit dat we geen 

gebruik mogen maken van 
de haven faciliteiten. Die 
sloten moesten ons op an-
dere gedachten brengen. 
We komen er zonder boete 
vanaf en tuffen terug naar 
onze Nurse-IT.
Aftellen nu naar ons volgen-
de bezoekje! Onze dochter 
Nele vliegt voor een tweede 
keer in. Ditmaal naar Bar-
celona. Dat kan niet stuk. 
Barcelona is de grootste 
haven van de middelland-
se zee, en bovendien een 
trendy citytrip bestemming.
Bij het binnenvaren passe-
ren we zes enorme cruise-
schepen. Via Marifoon roe-

pen we “Port Vell” op, en krijgen prompt 
een plaatsje toegewezen. Als uiteindelijk 
de voetgangersbrug wordt geopend en 
we de marina binnenvaren, blijkt dit de 
“Real Club náutico de Barcelona” te zijn. 
Oeps... verkeerde marina ingevaren. 
Gelukkig hebben ook zij een plaatsje 
voor ons en kunnen we onmiddellijk af-
meren... voor het inchecken hebben we 
meer geduld nodig! 
Heerlijk weerzien met ons Nele op de 
luchthaven... We hebben elkaar heel wat 
te vertellen en proeven samen enkele 
lekkere wijntjes.
Nele heeft ook een AIS leentoestel mee-
gebracht. Om te wisselen als finale test. 
Volgende stap is uiteindelijk een nieuw 
toestel opgestuurd krijgen, ... pfffff
Barcelona is een heerlijke stad met zijn 
beroemde Ramblas, Bari Gotic wijk (het 
oude centrum), het Picasso museum in 
de hippe el Born wijk, het gehele Gau-

Onze ankerplaats in Portbou

di-patrimonium, waarvan de Sagrada 
Familia het pronkstuk is.
Na enkele heerlijke dagen samen, staan 
we al om 7,30 u op de luchthaven om 
weeral afscheid te nemen. We blijven 
achter met een leeg gevoel. Moeilijk, ze-
ker voor mijn Chrisje.
We krijgen nog een kanjer van een on-
weer te verwerken. Blikseminslagen 
rondom. De ganse haven valt zonder 
stroom. Super gedienstige marineros 
herstellen de zaak... eenmaal, twee-
maal, drie... Telkens ik Nurse-IT op het 
net aankoppel, gaat het licht op onze 
steiger uit. Ik krijg uiteindelijk zelf een 
sleutel van de elektra-kast.
Weerom klussen. Het blijkt uiteindelijk 
de boiler te zijn die is doorgeslagen door 
de bliksem. Een dag later heb ik een 
vervang-gloeispiraal gevonden en inge-
bouwd.
We sluiten een weekje Barcelona af met 
een passionele Flamenco avond. 
Tot laat in de nacht horen we een straat-
feest met een knallend vuurwerk... Mor-
gen vroeg uit bed.
We hoppen verder langs de kust in dag-
tochtjes. In de late namiddag ankeren, 
luieren en zwemmen. Het weer blijft erg 
wisselvallig met veel bewolking, en vari-
abele wind. Motorzeilen afgewisseld met 
uitgeboomde zeilen, veel handwerk.
Het gebied rond Sant Carles de Rapita 
zijn slikken en schorren met een zeer 
smalle zandstrook, we ankeren achter 
een duinstrook in rustig water. Het weer 
wordt er niet beter op. De lucht is inkt-
zwart, en het regent nu bijna constant. 
Bij momenten, tijdens een stortbui, moe-
ten we de luiken en kajuitdeuren volledig 
sluiten. Het wordt dus een dagje lezen 
en gitaar spelen.
De dag nadien wordt het toch tijd om de 
haven binnen te varen om te bunkeren. 
We hebben ook bergen was. In het dorp 
is echter geen wasserette, dus gaan de 
vuile spullen terug mee aan boord. Het 
zal moeten wachten tot Valencia.
Twee dagen Sant Carles is wel voldoen-

de, we gooien de landvasten los met hulp 
van een vriendelijke marinero, en varen 
de “puerto del los Alfaques” uit, laverend 
tussen viskwekerijen en visnetten. Terug 
op open zee!
Donderdag 25 september varen we de 
“Marina Real Juan Carlos I“ in Valencia 
binnen. Het is een grote, moderne ha-
ven aangelegd voor de America’s Cup in 
2007. Toch krijgen we het laagste dagta-
rief van gans onze reis: 13 Euro per dag. 
Ook Valencia heeft een boel te bieden 
aan de passant. Vlakbij is het Turia park. 
Een drooggelegde rivierbedding van 
zo’n 11 kilometer, omgebouwd tot park, 
fietsroute, expo-terrein met hypermoder-
ne architectuur, sportvelden voor zowat 
elke balsport, jogging-paden, en noem 
maar op...  
We maken gebruik van deze fietsroute 
om naar het historisch centrum te gaan. 
Dit blijkt ook weer een parel. We belan-
den onder een eeuwenoude olijfboom, 
en bij een paella Valenciana met een 
wijntje laten we de stad op ons inwerken. 
We vinden er de mooiste mercado cen-
tral van gans onze reis. 8000 m2 lekker-
nijen! Voorraad inslaan is hier tegelijk 
een plezier en een ramp. Het water loopt 
je uit de mond bij elke kraam. Je wil wel 
alles meenemen, want zooo lekker!
Aan de overkant van de straat ligt de 
“Lonja de la Seda”. Het is een prachtig 
gebouw uit de 15e eeuw. Destijds werd 
hier alle zijde verhandeld die uit het oos-
ten ingevoerd werd. Zo te zien was er 
veel te verdienen met deze business.
Op zondag pikken we een middagcon-
cert mee in de ”Mercado de Colón” en 
genieten van de sfeer, een wijntje, ... 
Nog een avondwandeling naar het strand 
en we nemen afscheid van Valencia met 
een “Mojito” in Gabbana Beach.
We hebben nog steeds wisselvallig 
weer. Tijdens het zeilen worden de wol-
ken steeds dreigender. Een goede mijl 
achter ons zien we een heuse windhoos! 
Best wel griezelig, maar gelukkig blijven 
we deze voor.
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Aanloop Barcelona

Bij aankomst in Denia, is er weer zon. Hier 
gaan we zelf op bezoek bij Nonkel en Tante 
die hier vakantie houden.
Ons postpakket met de nieuwe AIS werd niet 
geleverd op het afgesproken adres bij fami-
lie. Volgens een mailtje dat ik ontving van de 
postdienst, is het retour naar afzender!?
Sneller dan ik het kon bedenken zit ik op de 
fiets naar het postkantoor. Overijverig zijn ze 
daar gelukkig niet, dus het pakje ligt nog ge-
woon in een schabje. Ik kan het zo meene-
men. Legitimatie is zelfs niet nodig.
Snel inbouwen die nieuwe unit en testen: 
YES! Werkt super. Weer een pintje verdiend.
Na een paar dagen hebben we het rustige 
Denia wel gezien. Tante en Nonkel staan 
ons boven op het dak van hun appartement 
uit te zwaaien met beddenlakens. Doet iets 
met een mens.
De wolken plakken tegen de Monte Mongo, 
maar er staat een heerlijk windje en ronden 
we de Cabo de San Antonio en Cabo de la 
Nao naar Moraira.
Onze cirkel in de Med is rond. Van hier uit 
vertrokken we drie maanden geleden naar 
de Balearen.
We liggen voor anker in rustig water. Tijd 
voor enkele uitgestelde klusjes. Een lekje te 
repareren aan het secundair koelsysteem, 
en een tweede aan het schuifluik bij de kajuit 
ingang en een ritssluiting van de huik vast-
naaien.
Op 04 oktober varen we richting Alicante. 
Het is wel heel erg druk aan de havenin-
gang. Eenmaal binnengelopen zien we: 
VERRASSING! De Volvo Ocean race start 
hier! We kunnen de in-port-races zelfs nog 
meemaken.
Wonder boven wonder blijkt er nog een 
plaatsje vrij. In de voorhaven liggen de 7 
deelnemende 65ft jachten, met elk een 
promotie team. De F1 van de zee! Enorme 
drukte. Heerlijk!
We lopen te kuieren over de pontons en zien 
plots een bekende boot: Interlude-I. Al vanaf 
Brest zeilden we dezelfde tocht tot aan de 
Balearen. Regelmatig elkaar testen: wie is 
vandaag de snelste?
We zagen elkaar soms bij in-of uitvaren, op 
AIS, … maar hadden nog niet de kans om 
samen een pintje te drinken. We hebben el-

kaar heel wat te vertellen. Het wordt dus een 
zware nacht!
We zullen elkaar nog vaak “on-line” zien. In-
terlude-I gaat met de ARC naar de Carieb, 
en dan door naar huis, … Australië!
Na de drukte, zoeken we rustiger oorden op. 
Een dagtochtje van 48 mijl langs “ la Manga 
del mar menor” het grootste zeewatermeer 
in Europa, zijn we in de regio Murcia en vin-
den een goed beschermde ankerplaats ach-
ter de Cabo de Palos.  We voelen ons niet 
echt kiplekker en hebben problemen met de 
darmen. Zonneslag? 
We blijven hier enkele dagen om tot rust te 
komen. Mooi is het wel. We liggen met zicht 
op de grillige en rotsachtige kaap met op 
de uiterste punt de 19 eeuwse vuurtoren. 
‘s Nachts verlicht een prachtige volle maan 
gans de kajuit. Romance...!
Onze reis loopt stilaan naar het einde toe, 
de terugvlucht vanuit Almeria naar België is 
geboekt voor 27 oktober. Nog drie weekjes 
te gaan...
We beslissen om verder te varen naar Car-
tagena. Het is als thuiskomen. Deze stad be-
zochten we al in het begin van onze reis op 
de Med. In de haveningang het is uitkijken 
geblazen voor de grote tankers en de cruise-
schepen.
We leggen aan in de “Real club de Regatas”, 
aan de noordsteiger langs de mooie palmen 
promenade. Hier liggen boten van allerlei 
nationaliteiten: Spaans, Frans, Canadees, 
Pools,... allen maken ze zich klaar voor de 
ARC richting Carieb. 
Het is nog steeds bloedheet in Cartagena, 
en we genieten ervan om hier uit te bollen. 
Een stad met een rijk cultureel erfgoed, 
mooie jachthaven en een gezellige binnen-
stad. Bovendien erg weinig toeristen. Ge-
woon geweldig.
De weersvoorspellingen zijn niet al te best. 
Wind tot 35 knopen op de neus, dus verlen-
gen we ons verblijf met een paar dagen. Op 
zondagmiddag gaan we op zoek naar een 
typische Spaanse tapas bar. Het zit er afge-
laden vol. Het traditionele zondagvertier van 
de Spanjaard. Het eten is er fantastisch. Een 
culinair feest!
We hebben nog steeds de lek boven het 
kombuis. Het begint om mijn zenuwen te 
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Onze dochter Nele op bezoek in Barcelona

werken. Ik moet en zal de oorzaak vin-
den. Het zonnepaneel wordt nu gede-
monteerd, en ja hoor. Hier zit de boos-
doener. Een gaatje iets te diep geboord. 
Wat je zelf doet is dan misschien toch 
niet altijd beter?
Op 15 oktober zeilen we met 15- 20 kno-
pen, scherp aan de wind langs de kust 
van de costa Calida, en maken nog een 
stop in de baai van Aiguilas.
Tijdens onze volgende trip horen we een 
Pan Pan noodoproep. Een rubberboot 
met 20 mensen aan boord is op drift tus-
sen Algerije en Spanje. We checken hun 
positie: 50 mijl van ons vandaan. Te ver 
om zelf in actie te komen. Anderzijds, 
het duurt blijkbaar uren eer er ook maar 
iemand iets onderneemt. Echt goed 
voelen we ons er niet bij. Zo komt het 
probleem met de bootvluchtelingen plots 
heel dichtbij...
Als we bij de ankerplaats aan de “cale 
San Pedro” de grillige kust naderen, zien 
we ruïnes, bizarre bouwwerkjes tegen 
de rotsen, shelters op het strand en rare 
figuren. Ik roei naar het strand om pools-
hoogte te nemen. Het blijkt een illegaal 

hippie dorp, enkel te bereiken langs de 
zee of langs een bergpad... 
Deze ankernacht wordt bijzonder rustig. 
Nurse-IT ligt als op een spiegel, no wind, 
no swell.
Onze laatste citytrip wordt Almeria in An-
dalusië,  33 mijl te gaan. Om 9:00 AM 
gaan we ankerop.
We ronden Cabo de Gata en zeilen de 
golf van Almeria in, uitwijkend voor de 
marine schepen die oefeningetjes doen 
met helikopters. 
Op de marifoon is het een kakofonie. Af-
wisselend horen we Oran (Algerije) port 
controle, de Spaanse zeemacht en de 
Marokkaanse kustwacht. 
In de Marina is het verplicht af te meren 
met de boeg naar het ponton, te ondiep 
voor het roerblad. En neen, de bodem 
is niet slijkerig zoals in Blankenberge, 
maar bezaaid met dikke rotsen.
De fietsen van boord halen via de boeg 
is een hele klus, zo over de preekstoel.
Er staat een bezoek aan het Alcazaba 
op het programma. Al fietsend komen 
we in de buitenwijken van Almeria, in de 
zigeunerwijk “la chanca”. Een belevenis 
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schip, bijboot schrobben en opbergen, 
zeilen en lijnen spoelen en drogen, zei-
len aftuigen, extra landvasten leggen,...  

Het zit er op voor dit 
jaar.
Nurse-IT zal hier blij-
ven liggen tot het 
voorjaar 2015. Dan 
komt ze terug noord-
waarts. Langzaam, 
dat is zeker. We willen 
weer veel zien onder-
weg. 
En... nu kunnen we 
natuurlijk niet rap 
genoeg terug naar 
huis. Naar de kinde-
ren, kleinkinderen en 
alles wat we gemist 
hebben tijdens die 6 
maanden.
Terugkijkend op de 
laatste zes maanden 
moet ik misschien de 

naam van onze blog wel veranderen. 
“Nurse-IT’s culturele zeilreis” zou beter 
passen.

Elk verhaal heeft ook zijn “harde” feiten. 
Zo ook onze reis. 
Eventje op een rijtje: 

op zich. De huizen zijn om het zacht uit 
te drukken: “speciaal”. De wijk loopt door 
tot in de heuvelrug. Daar zien we een 
tiental bewoonde, be-
schilderde grotwonin-
gen. En gipsy brengt 
ons met vele gebaren 
en ratelend Spaans 
terug op het goede 
pad.
We willen het Alca-
zaba in, en zoeken 
een veilige plaats 
voor onze fietsjes. 
Een “hang-gipsy” stelt 
voor om onze fietsen 
in het oog te houden, 
voor 5 euro. We gaan 
met tegenzin akkoord, 
spreken af te betalen 
bij onze terugkomst, 
maar leggen toch 
maar een extra slot. 
You never know...
Het Alcazaba is een imposant Moors 
fort, gebouwd in de tiende eeuw. Het to-
rent hoog boven de stad uit. Een prach-
tig uitzicht op de stad en het Sierra Ne-
vada gebergte. Na ons 
bezoekje staan onze 
fietsen er nog. Betalen 
dus!
We blijven nog enkele 
dagen hangen in Alme-
ria, maar op 21oktober 
varen we onze laatste 
zes mijl naar Aguadul-
ce, waar Nurse-IT zal 
overwinteren. We ver-
trekken onder stralen-
de zon, maar al snel 
komt er mist opzetten 
en als we in de mari-
na binnenvaren hangt 
de mist als een deken 
over de haven. Zo zijn 
we hier ook vertrokken zo’n kleine vier 
maanden geleden.
De volgende dagen maken we schoon-

Totaal gevaren afstand: 3489 nM 
Grootste diepte overgezeild: 4974m (bay of 
Biscaye) 
Hoogste snelheid dh water: 10kn 
Hoogste daggemiddelde: 150nM (golf van 
Biscaje) 
Diepste punt: -7m (duiken naar Chrisje’s 
zonnebril) 
Hoogste punt: 450M Corsica (Corte) 
Langste trip non-stop: 350m (Camaret - A 
Coruña) 
Grootste dagtocht: 88nM Alghero/Sardinië - 
Bonifacio/Corsica. (03:00AM - 19:30PM) 
Hoogste ware windsnelheid tijdens zeilen: 
35kn (Aankomst A Coruña en Cascais, 
monding van de Taag) 
Duurste haven: 91€ Guixols 
Goedkoopste haven: 13€ Valencia 
Lekkerste restaurant: l’Ancera in Sagone, 
Corsica 
Mooste museum: 
Volgens Chris: Soller. “camprunera” muse-
um voor moderne kunst in een art nouveau 
gebouw 
Volgens Bart: Cartagena. “Museo Nacional 

de Arqueología Subacuática” 
Koudste nacht(en): 5° (traject naar Brest) 
Warmste nacht: 28°  
Koudste dag: 11° (golf van Biscaje) 
Warmste dag: 39°  
Aantal ankerplekken: 60 
Aantal nachtelijke zeiltrips: 10
De repatatielijst is redelijk, maar hier toch 
even een paar belangrijke: 
Marifoon luidspreker vervangen 
Afvoerbuis toilet vervangen 
NAVTEX antenne vervangen 
AIS unit vervangen 
Laptop (moederbord is besteld bij een Chi-
nese refurbischer) 
Boiler verwarmingselement vervangen na 
bliksem 
Impeller vervangen 
Verlichting dashbord motor vervangen
Natuurlijk zijn er nog vele andere feiten... 
Niet alles is te benoemen, zelfs niet na uren 
argumenteren...
Feit is... We hebben het toch maar ge-
daan... En daar zijn we best fier op! 

Start VOR in Alicante

SCHRIJNWERKERIJ
BVBA DE VRIENDT ROGER

Dorp-Oost 94a
9080 Lochristi
Tel: 09 355 10 61
GSM: 0475 351 222
Fax: 09 356 61 95
E-mail: bvba.devriendt.roger@skynet.be

DVR

Cale San Pedro
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Self-Service Wassalons
Wassen - Drogen - Strijken*   

(*enkel in Uitkerke & De Haan)

Eco Wash
Blankenberge • De Haan • Oostende By Dekempe

Mr. 

DEKEMPE
PROFESSIONAL
Blankenberge

Blankenberge, hoek Serg. de Bruynestraat - Mametstraat
Uitkerke, Kerkstraat 364
De Haan, Koninklijke baan
Oostende, Troonstraat

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
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Sails & rigging

Blankenberge - Belgium
Tel: 050/41 18 63 - Fax: 050/41 80 48

info@wittevrongel.be

When sailing 
becomes a passion

Wittevrongel



GROEP MAES

TOTAALOPLOSSER VOOR AL UW HOOGTEWERKEN
Door een vooruitstrevende 
aanpak op alle gebieden 
(mensen, machines, 
methodes) willen we een 
toegevoegde waarde leveren 
bij de uitvoering van Uw 
hoogtewerken.

Maes Hoogwerkers 
is gespecialiseerd in 
hoogwerkers op vrachtwagen 
tot 103 meter.

Montaco is gespecialiseerd 
in mobiele torenkranen en 
autolaadkranen.

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


