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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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Algemene ledenvergadering 
OPENINGSSPEECH

Beste leden,

Van harte welkom op deze jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering. 
Zoals het past wil ik vooreerst even stil-
staan bij hen die ons afgelopen jaar ver-
laten hebben. Graag een minuutje stilte 
voor Jacques Lefebvre, schipper van de 
Liberty II en Henri Fobert, schipper van de 
Kymris, ons allen bekend voor zijn talrijke 
deelnames en inzet voor de Tour de Fran-
ce à la voile. Ik wil ook even stilstaan bij de 
duizenden bootvluchtelingen die dezer da-
gen de zee als nachtmerrie ervaren, zelfs 
als laatste rustplaats, terwijl wij graag op 
zee gaan om ons te ontspannen. 
In feite had de algemene vergadering in de 
maand maart moeten plaatsvinden, maar 
wat vertraging buiten onze wil en de wens 
om toch van ons clubhuis gebruik te ma-
ken voor deze vergadering, is de oorzaak 
van deze latere datum. Ook de werken 
aan de glooiing en de daarmee gepaarde 
hinder en extra werk wegens schade aan 
het clubhuis, speelden ons parten. Jullie 
kunnen merken dat de vernieuwingswerk-
zaamheden in ons clubhuis nu beëindigd 
zijn en het clubhuis dus weer open is. Wij 
wensen onze nieuwe uitbater François 
Cuenat alle succes toe.
De laatste jaren moet vastgesteld worden 
dat het werk binnen onze club langzaam 
maar zeker evolueert, maar ook in sterke 
mate toeneemt. Destijds werd zowat al 
het administratieve en financiële door be-
stuursleden op vrijwillige basis gedaan. De 
handenarbeid werd daarentegen door één 

of meer betaalde werkkrachten gedaan. 
De steeds meer doorgedreven regelgeving 
laten dit steeds minder toe en zo wordt se-
dert enige tijd het grootste gedeelte admi-
nistratieve en financiële met succes door 
onze havenmeester Antony gedaan. We 
moeten inderdaad mee met onze tijd en 
het handmatig uitschrijven van bezoekers-
bonnetjes of opstellen van facturen is ver-
leden tijd. Dit vraagt heel wat aanpassing 
en kost leergeld. Dat heeft ook tot gevolg 
dat meer werk bij de havenmeester komt 
en hij zodoende nog met moeite op de stei-
gers geraakt. Wij mogen ook niet vergeten 
dat er vroeger 2 voltijdse mensen in dienst 
waren.      
Gelukkig is er de inzet van bestuursleden 
en van leden die meehelpen om bijvoor-
beeld voor de baggerwerken boten te ver-
plaatsen, catways te verwijderen, steigers 
te reinigen of herstellingen uit te voeren. 
Het is dan wel frustrerend te moeten vast-
stellen dat einde maart, of 2 maanden na 
factuurdatum en schriftelijke aanmaning, 
nog een bedrag van 30.000€ achterstalli-
ge betalingen openstond, met extra werk 
tot gevolg. Aan die mensen nogmaals: lees 
de statuten en reglementen: wie niet be-
taalt voor 1 april is geen lid meer en heeft 
dus geen recht op een vaste ligplaats. Ook 
opvallend: schippers die steeds weer een 
uitvlucht hebben op onze vraag hun boot 
te verleggen voor de baggerwerken. 
Trouwens, wat de statuten betreft zullen 
we allicht een bijzondere algemene verga-

dering moeten voorzien naar het jaarein-
de toe. De statuten dienen op een aantal 
punten geactualiseerd te worden. Op deze 
vergadering zal ook het item tarieven wor-
den voorgelegd. Over de financiële resul-
taten en begroting geef ik zo meteen het 
woord aan onze penningmeester, maar 
toch dit: heden voorziet de concessie van 
de overheid dat wij een jaartarief d.w.z. 
een prijs om een heel jaar een boot af te 
meren moeten hanteren. Echter, meer en 
meer boten blijven jaar in jaar uit in het wa-
ter. Dus minder boten overwinteren op het 
land. Hierdoor zijn er minder vrije plaatsen 
tijdens de winterperiode, wanneer er ge-
baggerd moet worden. Om de schippers 
meer aan te moedigen hun boot uit het wa-

ter te halen tijdens de winter kan het dus 
zijn dat een extra bijdrage zal moeten ge-
vraagd worden voor de winterperiode. De 
bedoeling is niet de prijzen met een extra 
wintertoeslag te vermeerderen. De bedoe-
ling is iets hogere totale jaarinkomsten te 
genereren mits een jaarlijkse prijsverho-
ging van zo’n 3 à 4 procent.             

Jan Soete, voorzitter

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

4



ALGEMENE
Ledenvergadering 2

0
1

5

Foto’s: Alain De Meulenaere
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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

 
     

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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Voorstelling 

nieuwe leden

Christian Paulus
Mistral Gagnant

Gino Vandenbossche
Deserteagle

Marc Den Herder
Windekind

Steven Meeremans
Muis

Wouter Hennion
Luna

Daniel De Leener
O Mer

Op 9 mei laatstleden hadden we twee 
activiteiten op dezelfde namiddag, na-

melijk de voorstelling van de nieuwe leden 
en de schippersvergadering. Van de drieën-
twintig nieuwe leden, waren er slechts acht 
leden op de afspraak. Toch een magere 
opkomst! Tijdens de schippersvergadering 
werden de activiteiten voor het vaarseizoen 
2015 ruimschoots toegelicht. Hopelijk kun-
nen we de nieuwe leden op zoveel mogelijk 
van deze activiteiten verwelkomen.
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Jozef Thijs
Living

Danny Janssen
Vadderik

Niet aanwezig en dus ook niet op de foto:

Jan Van Bijnen ................Marco Polo
Willy Busschots ...............Mania
Jean Pierre Clerinx ..........Opus II
Bart Waeterschoot ...........K & N
Paul Huberland ................Debug I
Tom Jacobs .....................Golden Eye II
Johan De Smedt ..............Speedy Jo
Wilfried Meiresonne ........Vanessa II
David Boyart ....................Zenith
Philippe Derard ................Utopia
Luc Detroyer ....................Insomnia
Dirk Wynsberghe .............Toms
Olivier Van Eeckhout .......Second Dream
Axelle Philippe .................Cafeole

Foto’s en tekst: Alain De Meulenaere
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Op 2 mei mochten we weerkundige Fritz 
Buyl verwelkomen, die ons kwam onder-
richten over het gebruik van meteo tijdens 
de zeilwedstrijden. Er waren een 20-tal cur-
sisten op de afspraak. Na een opfrissing 
van onze kennis over algemene weerkun-
de, konden we aan het zwaardere werk be-
ginnen. We werden geïmformeerd over het 
gebruik van gripfiles, over wrijving en sta-
biliteit, strategie op zee, de zeebries. Veel 
aandacht werd besteed aan het herkennen, 
en vooral het voorspellen van belangrijke 
windshiften, de juiste keuze bij het bepa-
len van de goede zijde van de layline, het 
interpreteren van de verschillende soorten 
wolken. Fritz had ook enkele voorbeelden 
van specifieke vaargebieden, 
zoals de Solent, Medemblik 
en Quiberon.
Het was een zeer leerrijke 
voordracht, waar iedereen 
veel van kon opsteken. Vol-
gend jaar voorzien we een 
cursus routering, voor de zei-
lers onder ons die van plan 
zijn om grotere afstanden te 
overbruggen. 
De datum van deze cursus 
moet nog vastgelegd worden.

Cursus 
Meteo & Strategie

Tekst en foto’s: Alain De Meulenaere
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BLOSO
Watersportdag

Op 10 mei 2015 namen we met de RSYB 
voor de eerste maal deel aan de Bloso 

Watersportdagen. De bedoeling van deze 
activiteit is het promoten van diverse wa-
tersporten bij het brede publiek. Wij opteer-
den natuurlijk voor een zeiltocht, waarvoor 
we beroep konden doen op Huub Derdeyn 
(Avalon), Patrick Melis (Zampa) en Peter 
Lambrecht (Pura Vida). Voor de zeiltocht in 
de voormiddag hadden een vijftal personen 
ingeschreven, maar die kwamen helaas niet 
opdagen. In de namiddag hadden we twaalf 
zeilers in spe, die we over de drie boten ver-
deelden. Ik zeilde mee met de Pura Vida. De 
wind was niet van de partij, maar het tochtje 
werd toch gesmaakt door de opvarenden.  
Er werden leuke en interessante verhalen 
uitgewisseld en info gegeven over de zeil-
sport in al zijn facetten. 
Als toemaatje kregen 
van dichtbij een oefening 
met de Seaking te zien. 
Met een frisse pint op het 
terras van het clubhuis 
werd een zeer gezellige 
namiddag afgesloten. Dit 
initiatief is zeker voor her-
haling vatbaar!

Foto’s en tekst: Alain De Meulenaere
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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

Een cursus levensreddende

EHBO bij de RSYB

Op zaterdag 06 Juni werd er in onze club 
een cursus EHBO georganiseerd. On-

danks het goede weer, kwamen er toch een 
15-tal deelnemers opdagen, wat onze sym-
pathieke lesgever Wouter Cattoor, na zijn in-
troductie, meteen met vol enthousiasme tot 
het lesgeven deed overgaan. Zijn uitleg was 
zeer efficiënt, mooi schematisch gebracht 
ook, en voor velen 
een blijvende geheu-
gensteun bij hulp. In 
eerste instantie zorgt 
men voor een veili-
ge situatie rondom 
het gebeuren, zowel 
voor jezelf als hulp-
verlener, als voor 
het slachtoffer en de 
omstanders, die zich 
niet altijd bewust zijn 
dat ze zelf een risico 
vormen of lopen. De 
tweede taak bestaat 
erin het slachtoffer 
zijn vitale functies na 
te trekken. Is de per-
soon nog bij bewust-
zijn of niet (door bijvoorbeeld hard te roe-
pen tegen het slachtoffer), Ademt de per-
soon nog zelfstandig of niet (luister met je 
oor nabij zijn mond. Omgevingslawaai kan 
storend zijn). Kijk of de bloedcirculatie nog 
actief is, dit wil zeggen, is er nog hartslag. 
Ja laat intussen iemand de hulpdiensten op-
bellen op nr. 102 of via je boordradio als een 
PanPan, met de melding over wie het gaat, 
over wat het gaat, en waar het plaatsvindt. 

Hartstilstand, vraagt onmiddellijke hartmas-
sage, want men heeft slechts een viertal 
minuten om deze met een vrij goed gevolg 
te laten slagen. Het is ook niet nodig om op 
zoek te gaan naar een duidelijke hartslag, 
voelbaar in de lies, of halsslagader, beter 
is doen, en geen tijd te verliezen. De juiste 
techniek van beademing en de hartmassa-

ge werd ons grondig 
toegelicht, waar-
na we deze, allen 
om beurten konden 
oefenen op enkele 
poppen. De nieuwe 
medische aanpak 
is deze van 30 maal 
hartmassage, die ge-
volgd worden door 
2 beademingen. Er 
wordt een minimum 
voorop gesteld van 
een herhaling van 
twee van deze fasen, 
die een duurtijd van 
ongeveer 2 minu-
ten veronderstellen, 
en dit door dezelf-

de hulpverlener. Dit is vrij inspannend, en 
vergt doorzetting bij langdurige toepassing, 
doch men kan elkaar aflossen na elke reeks 
van meerdere beurten, zonder oponthoud 
evenwel! Alert blijven is de boodschap en 
zelf goed in het ritme blijven. Dat dit op een  
mens anders voelt dan op de pop waarop 
wij konden oefenen tijdens de les, behoeft 
ook geen betoog, dat realiteit vaak niet erg 
aantrekkelijk is, evenmin, doch de actie telt! 

In onze club is er sinds enige tijd een AED 
aanwezig, of een Automatische Externe 
Defibrillator! Dit toestel werkt autonoom, in 
die zin dat alles voorgeprogrammeerd is en 
je enkel de aanwijzingen moet beluisteren 
en uitvoeren. Het is geen wonder apparaat, 
maar herkent wel of 
iemand ja dan niet 
nog te reanimeren 
valt of niet. Omstan-
ders moeten bij de 
elektroshock op af-
stand blijven, en de 
patiënt mag dan ook 
door niemand aange-
raakt worden. Tusse-
nin voert men verder 
dezelfde hartmassa-
ge en beademing uit 
als voorheen. Twee 
fasen van 30 x 2, en 
dan opnieuw defibril-
leren. Indien het hart 
zijn functie herneemt, 
blijft men stand-by, 
tot de interventiedienst ter plaatse je taak 
overneemt. De vier V’s zijn er dan ook om 
te onthouden: Veiligheid scheppen, Vita-
le functies controleren, Verwittigen van de 
hulpdiensten en Verder EHBO en/of reani-
matie toepassen. Doen is altijd beter, dan 

Lesgever van het Rode Kruis: Wouter Cattoor

niets doen, ook al ben je niet zo bedreven 
in de toepassing ervan! Je redt een leven 
door actie! Ik werd ooit getroffen door een 
zeer ernstige CO vergiftiging en verdrinking 
in het bad toen ik 11 jaar was. Ik werd als 
klinisch dood aangetroffen, doch een buur-

vrouw reanimeerde 
mij onmiddellijk en 
bracht me terug tot 
dit leven. Dit voorval 
stond destijds ooit te 
lezen in een krant in 
Belgisch Congo! Ik 
was ook nog tien jaar 
strandredder aan 
zee in Bredene. Ik 
heb het reanimeren 
nooit meer verleerd! 
Mocht er een herha-
ling of vervolg komen 
op deze cursus in 
onze club, schrijf je 
onverwijld in aub, je 
zal jezelf ook veiliger 
weten in en door de 

handen van anderen, indien kritisch voorval 
je zou treffen!

Huub Onzia Derdeyn         
‘Avalon’  
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BLANK RACE
Regatta

naar Nieuwpoort en terug

 #1 EN #2

Op 6 juni lag de finishlijn van 
Blank Race #1 in Nieuwpoort, de 

dag erna eindigde Blank Race #2 voor 
de haveningang van Blankenberge. Onze 
opzet, meer boten dan vorig jaar aan de 
start brengen, is geslaagd. 23 boten na-
men deel aan deze tweedaagse, waarvan 
5 van de RSYB. De wedstrijd zelf verliep 
zeer rustig, zowel de zaterdag als de zon-
dag. Na de finish te Nieuwpoort waren we 
te gast bij VVW Nieuwpoort, waar na de 
obligatoire prijsuitreiking, ter elfder ure nog 
een etentje werd georganiseerd. Alweer 
een schot in de roos, want méér dan 40 
zeilers konden genieten van varkenswan-
gen met witloof en kroketjes. Helaas was 
er op Blank Race #2 weinig wind, zodat 
we de deadline voor de finish met een uur-
tje moesten verschuiven. De prijsuitreiking  
ging door bij VNZ Blankenberge, en naar 
verluidt was iedereen daar laaiend enthou-
siast over deze formule van tweedaagse 
wedstrijden. Volgend jaar is er weer een 
dergelijke wedstrijd gepland.

Overall uitslag

CR 1-2

1 Steppe RSYB
2 Ilona VNZ
2 Toekan RSYB

CR 3-4

1 Diabolic BZYC
2 Aquila VNZ
3 Naster VVW

CR 5-6

1 Mahabharata RSYB
2 Bolero HWV
3 Stormy Monday VNZ 

Alle uitslagen op www.blanksailing.be

(Stormy Monday was bemand door een 
volledig vrouwelijke bemanning)

Tekst: Alain De Meulenaere

Foto’s:  Patrick Clyncke

Alain De Meulenaere
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Interview met
ANTONY

Hoe ben je hier 5 jaar geleden terecht 
gekomen?
Heel toevallig, op een verjaardagsfeestje 
sprak ik met de toenmalige secretaris en 
vader van de jarige. Er bleek een vacature 
open te staan, R.S.Y.B. was op zoek naar 
iemand met technische achtergrond.
Toegegeven, ik was vooreerst nog wat te-

Sinds 7 juni 2010 is Antony havenmeester bij Scarphout. 
Een paar kilo’s lichter en wat grijze haren later leek het mij 
leuk om eens de balans op te maken, tijd voor een interview! 

rughoudend, ik kende helemaal niets 
van een jachthaven en nog minder 
van boten. Uiteindelijk werd ik over-
tuigd om eens de haven te bezoeken 
en te zien hoe het er aan toe ging, dus 
op bewolkte avond in juni liep ik voor 
het eerst op de steigers tussen de 
boten. Het sprak me onmiddellijk aan 
met alle gevolgen van dien… Ik ben er 
gebleven.

Is havenmeester zijn de job van je 
leven?
Ik heb na mijn studies bewust voor 
verschillende werkgevers gewerkt, 
het was mijn bedoeling om op een zo 
kort mogelijke periode zo veel moge-
lijk ervaring op te doen, dat heeft ge-
werkt en niet enkel op technisch vlak, 
ook op menselijk vlak heb ik zo enorm 
veel bijgeleerd. Deze ervaring leerde 
mij al heel kort na de indiensttreding 
bij R.S.Y.B. dat werken voor een ver-
eniging mij een pak meer voldoening 
gaf dan eender welke job in de privé-

sector. Hier draait het om de mensen, en 
die zijn meestal nog in vakantiestemming 
ook, als dat geen leuke sfeer is om in te 
werken!

Hoe lang denk je deze job nog te doen?
Hangt zoiets tegenwoordig niet van de re-
gering af? ☺ Ik heb ondertussen geleerd 

nooit nooit te zeggen en het omgekeerde is 
ook waar, maar vandaag kan ik alleen maar 
vaststellen dat de tijd hier voorbij vliegt en 
dat ik iedere morgen met veel plezier naar 
de haven kom. Dit kan alleen maar beteke-
nen dat ik deze job heel graag doe, dus is 
een goed antwoord: Zo lang mogelijk!

Wat is het leukste en minst leuke aan 
havenmeester zijn?
Leukste: ongetwijfeld de mensen hier, de 
verhalen en commentaren, gedeelde erva-
ringen van zowel leden als bezoekers, het 
samenwerken met bestuur en jobstudenten 
alsook de collegialiteit van havenmeesters 
van andere verenigingen. Al dit maakt deze 
club een fijne plek om te werken. Een nieu-
we uitdaging af en toe weet ik ook wel te 
appreciëren, deze is in onze vereniging ge-
lukkig nooit ver weg. Minst leuke: als ik dan 
toch iets moet noemen, vakantie tijdens de 
zomermaanden zit er niet in, maar ja dat 
weet je als je deze job aanneemt.

Wat is in de afgelopen 5 jaar de leukste 
en minst leuke ervaring?
Leukste: Dat is een moeilijke. Zo zorgt 
het zomerseizoen ieder jaar wel voor en-
kele fijne anekdotes en heeft het afsluiten 
hiervan met het team van hulphavenmees-
ters ook al enkele memorabele momenten 
voortgebracht. Maar wat mij toch steeds 
blijft verbazen is hoe er op momenten dat 
het er echt toe doet ongelofelijk veel werk 
word verzet door vrijwilligers, ik denk dan 
vooral aan het herinrichten van de nieuwe 
haven en het jaarlijks terugkerend gesjouw 
met catway’s en pontons voor de bagger-
werken. Op deze momenten ben ik blij als 
havenmeester dergelijke ondersteuning te 

krijgen. 
Minst leuke: Daar moet ik even over na-
denken. Zoals op ieder werk, of in iedere 
vereniging en zelfs familie zijn ook hier de 
meningen soms verdeeld en leidt dit tot 
discussies. Dit is niet altijd even prettig en 
vergt soms wat moed om deze te boven te 
komen maar gelukkig is er hier altijd plaats 
voor dialoog. Soms vroeg, soms laat maar 
nooit te laat.

Wat zijn je ambities / toekomstvisie voor 
R.S.Y.B.?
De laatste 5 jaar heeft de vereniging enorme 
sprongen gemaakt op het vlak modernise-
ring van infrastructuur en het organiseren 
van de algemene administratie. Dit is deels 
de keuze van het bestuur om mee te zijn 
met moderne technieken en niet achterop 
te geraken maar ook door steeds strenger 
en complexer wordende reglementering en 
wetgeving inzake gezondheid, veiligheid, 
en het bijhouden en beschermen van ge-
gevens. Ik zie het als een vorm van waar-
dering hierbij geraadpleegd te worden en 
betrokken te zijn bij de gemaakte keuzes. 
Ik hoop op het zelfde elan verder te kunnen 
en mogen werken.

Dankjewel Antony voor je medewerking 
aan dit interview alsook je inzet voor Scarp-
hout, ik denk dat iedereen kan beamen dat 
onze club een goede havenmeester heeft. 
Soms de wind langs voren, maar altijd 
recht door zee… 

Karolien 
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Leopoldstraat 32
8370 Blankenberge

0494/876338

benjamien.smash@gmail.com
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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
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Je beste
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HAVENFEESTEN
Blankenberge 2015
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AMS 60
BERNISSE
Te gast op de Havenfeesten 

Op maandag 12 mei 2015 was het einde-
lijk zover, na een tweetal proefvaarten 

op 15 april en 22 april en de reünie van de 
Mijnendienst op 2 mei, gingen om 10.00 uur 
de trossen los om koers te zetten naar Blan-
kenberge. Na het passeren van de sluis van 
Stellendam, werd de “Bernisse” een echt 
zeeschip met alle bewegingen die erbij ho-
ren.
Daar wij ’s avonds pas met hoogwater de 
haven van Blankenberge konden inlopen, 
hadden wij geen haast om er te komen en 
hoefde we niet het uiterste uit motoren te ha-
len. Wij hebben toch nog enige tijd voor de 
haven liggen steken en toen de wind toenam 
hebben we zelfs nog slingeringen van 32 
graden gehad, wat op zich wel een unieke 
ervaring was. Zeker voor de bemanningsle-
den, welke voor de eerste keer meegingen.
Zo rond de klok van 20.00 uur werd de ha-
ven van Blankenberge aangelopen, waar-
bij de Vrijwillige Zee Reddingsdienst uit 
Blankenberge (VBZR) ons reeds tegemoet 
kwam varen op zee. Bij het binnenlopen 
werden we veelvuldig gefotografeerd door 
mensen die kennelijk al op de hoogte waren 
van onze aankomst.
Vervolgens kwam het moeilijkste gedeelte 
van de tocht, de “Bernisse” zonder kleer-
scheuren op haar ligplaats de krijgen. Na 
een draai in de zwaaikom moest het schip 
achteruit naar de ligplaats, waarbij we ge-
assisteerd werden door de reddingsdienst 
en de havenmeester. Met de nodige stoot-
kussens en de stuurmanskunst van onze 
gezagvoerder Dick Wijnstekers, die hiervoor 
een groot compliment verdient, is het gelukt 
om af te meren in deze jachthaven. Hier had 
men nog nooit een schip van deze afmeting 
(44 meter lang en 8.30 meter breed) in de 
jachthaven gehad.
Op woensdag hadden wij nog een dag zon-
der publiek, zodat er nog voor de nodige vi-
ctualiën gezorgd kon worden en de laatste 
werkzaamheden verricht werden.
Vanaf donderdag (Hemelvaartsdag) waren 
de festiviteiten van de 65ste editie van de 
havenfeesten officieel gestart en lagen wij 
daar met in totaal een twintigtal historische 

schepen. Waarbij wij en de Tres Hombres, 
het fairtrade schip, dat rum meebrengt over 
de Atlantische Oceaan, de blikvangers wa-
ren. Verder ook twee deelnemers aan de 
Tall Ships Race, de Antwerp Flyer en de 
Rupel. Bijzonder was ook de vissershulde 
welke gehouden werd voor alle vissers die 
op zee gebleven zijn. Hierbij was ook het be-
stuur van de “Bernisse” aanwezig.
De volgende dagen waren er verschillen-
de demonstraties van ondere andere de 
Zeereddingsdienst, en aan de havenkade 
stonden kraampjes van de brocante mark-
ten, met veel animatie en muziek, zoals het 
Shanty festival. Later was er een roeiwed-
strijd en de vlootparade. Traditioneel wer-
den de feesten op zondagmiddag afgesloten 
door de vissersstoet. Het totaal aantal be-
zoekers werd geschat op meer dan 100.000.
Terugkijkend op deze dagen kunnen we 
stellen dat wij een zeer leuke week hebben 
gehad met veel bezoekers aan boord. Ver-
der de zeer prettige contacten met de “Kring 
Officieren Blankenberge” in de persoon 
van  dhr. Hans Driessens, met Peter Sabbe 
van de organisatie en met de Havenmeester 
Antony Everaert en Robert de Witte van In-
frastructuur van de jachtclub RSYB. Tevens 
de Zeereddingsdienst, welke ons uitleg gaf 
over hun werk en een demonstratie liet zien 
voor de kust, waarbij wij mee mochten va-
ren.
Maandag was het zover. Rond de klok van 
13.00 uur werden de trossen losgegooid om 
bij hoogwater de haven van Blankenberge te 
verlaten. Met een straffe wind op de kop van 
het schip moesten wij naar zee zien te ko-
men. Met wederom de stuurmanskunst van 
Dick is het toch gelukt, en met een paar forte 
stoten op de fluit en zwaaiende mensen op 
de wal, hebben wij weer koers richting Hel-
levoetsluis gezet. Doordat de wind bij aan-
komst bij de sluizen van Stellendam inmid-
dels was aangewakkerd naar windkracht 8, 
konden wij niet meer door de sluis. Hierdoor 
waren we genoodzaakt om in de buitenha-
ven te overnachten en op dinsdagmorgen 
pas aan de Koningskade af te meren..
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ONZE AVONTUREN IN
TOBAGO
HILDE EN JESSE AAN BOORD VAN DE MOON

De Man of War Bay strekt zich in de vorm van een groot vijgenblad lan-
dinwaarts.
Heel de baai is omzoomd door oerwoud, in het oosten van de baai ligt 
een hagelwit strand met palmbomen en tweehonderd meter voor het 
strand dobbert onze Moon achter haar anker......
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Moon voor anker in de Man of War Bay
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Het oerwoud

De Man of War Bay strekt zich in de 
vorm van een groot vijgenblad lan-

dinwaarts.
Heel de baai is omzoomd door oerwoud, 
in het oosten van de baai ligt een hagel-
wit strand met palmbomen en tweehon-
derd meter voor het strand dobbert onze 
Moon achter haar anker.
Het is nog vroeg in de ochtend als ik op-
sta om naar het sanitair te gaan. Ik kijk 
door het scheepsraampje, maar buiten is 
het nog pikdonker. 
In het woud krijsen de papegaaien: kri-
eeerrrrrieee, kwraaiiiiiii-kuk-kuk-kraai-
iii en dan plots heel fel: kaiette, kaiette, 
kaiette.... daarna is het akelig stil alsof er 
een moordenaar door de rimboe sluipt. 
Dan begint het gekrijs opnieuw. De jungle 
ontwaakt. Omstreeks 11u00 veeg ik met 
mijn arm een gordijn lianen opzij, Jesse 
slaat met een stuk bamboe in het droge 
struikgewas om slangen, spinnen en an-
der gespuis weg te jagen.
Een kolibrie hangt fladderend voor een 
bloem en ik neem enkele fotootjes, maar 
als ik klaar ben zie ik Jesse niet meer. Ik 
sta alleen in de rimboe. Links zie ik hui-
zenhoog riet met stammen zo dik als ber-
ken. Rechts is het woud dicht gewoekerd 
en het is er zo donker als de nacht.
Ik stap naar de bananenbomen voor mij 
en met mijn armen duw ik dode bana-
nenboombladeren opzij. Mijn onderbe-
nen zakken weg in de bodembegroeiing. 
Plots cirkelen twee dikke palmbijen om-
hoog, met een blinkend zwart lijf, zo groot 
als een spruit en vieze lange poten. Ik gil 
en hoog in de bomen vliegen papegaaien 
krijsend weg. 
Een uur later zijn we hopeloos verdwaald. 
We staan, omringt door ondoordringbaar 
oerwoud, op een steile helling. Ik kijk 
naar de donkergroene struiken met lan-
ge bloedrode toortsen in de vorm van 
penissen en onder de struiken ritselt een 
groot beest. Jesse houdt het stuk bam-
boe in aanslag. Waarschijnlijk is het een 

leguaan, maar er leven hier ook slangen. 
Het dier woelt nu koortsachtig tussen de 
bladeren en in een reflex slaat Jesse met 
het stuk bamboe tegen de struik. Het ge-
luid stopt. Ik kijk naar de onheilspellende 
donkerte onder het gewas. Ik hoor niets 
meer.
Waarschijnlijk zit het reptiel verstijft van 
angst naar ons te loeren. “Zie ons hier 
nu staan op onze teenslippers” klaag ik 
en ik kijk naar mijn onderbenen die vol 
lelijke krassen staan. Onze eerste les in 
de jungle: zelfs op een eiland kan je erin 
verdwalen.De volgende keer moeten we 
ons beter aankleden (lange broek, lange 
mouwen en bottinnen). In de late namid-
dag bereiken we eindelijk het strand waar 
onze dinghy ligt.

De vissers van Charlotteville

Als Joe niet gaat vissen zit zijn klei-
ne sloep altijd propvol pelikanen. Ik 

vraag mij af waarom de vogels juist zijn 
boot uitkiezen want het scheepje is even 
kwikkel kwakkel als de andere die voor 
het vissersdorp liggen. Misschien omdat 
ze weten dat hij sinds vogelheugenis altijd 
weerkeert van zijn vistocht? Wat je niet 
van elke visser kan zeggen, regelmatig 
kapseist een sloep in het woelige water 
aan de noordoost kaap van het eiland. Of 
zoals vorige maand toen er één motor-
pech kreeg en na acht dagen en nachten 
meegedreven door stroming en wind, uit-
eindelijk aan de Venezolaanse kust werd 
opgepikt. Sinds eergisteren is er opnieuw 
een visser vermist. En het kan niet waar 
zijn zeker, maar vandaag vervangt Jes-
se de zieke collega van Joe. Je hebt zo 
van die mensen die nooit nee willen zeg-
gen. Enfin, hij klautert van de Moon in het 
open kwikkel kwakkel bootje en hij moet 
onmiddellijk in spreidstand gaan staan 
omdat de schuit anders kapseist. In zijn 
rugzak zit een regenjas, handmarifoon Tobago - rustige ankerplaats
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en reddingsvest. Met ingehouden adem zie 
ik ze wegvaren. Ik hoop dat mijn wederhelft 
de risico’s goed heeft ingeschat, hetgeen ik 
sterk betwijfel.
Joe roept nog naar mij “We arree b….ck 

at one ho….hiii…ihi” Ik versta er niks van. 
Hij spreekt en lacht tegelijkertijd, zoals 
Eddy Murphy. Hij lijkt er ook op. De door 
de sterke passaatwind opgebouwde oce-
aan wordt in een trechter geduwd 
tussen de noordoostelijke kaap van 
Tobago en de daar tegenover gele-
gen rotseilanden. Het water tussen 
de zee-engte lijkt op de woelige 
stroming voor de afsluitdijk in Ne-
derland.
Een duivelse plek die wit ziet van 
het schuim. Nadat Joe en Jesse de 
eerste fuiken hebben leeggehaald 
moeten ze de zee-engte overste-
ken, want daar liggen zijn andere 
fuiken. Eerst beslist Joe om niet 
over te steken wegens de ruige 
zeestaat. Nadien besluit hij het er 
toch maar op de riskeren. Rond 
14u00 in de namiddag begin ik mij toch 
zorgen te maken. Ik zit op het dek van onze 
Moon en kijk naar de lege oceaan, twee 
uurtjes geleden heb ik enkele sloepen de 
baai zien binnenvaren. Van ver leken ze op 
Joe zijn boot, maar door de verrekijker zag 
ik al snel dat hij het niet was. Hij heeft een 
witte sloep waarop in grote blauwe letters 
Joe staat geschilderd. Ik besluit om met 
de dinghy naar het dorp te varen. Maar 

eigenlijk weet ik niet wie ik moet verwitti-
gen. Misschien dat de toogbediende van 
de Mini Market wel raad weet? Daar komt 
nog een visser aan, ik neem snel de ver-
rekijker en ja, oef. Ik ben zo gelukkig dat, 

ondanks de hitte, de haartjes op 
mijn armen rechtop gaan staan. In 
de late namiddag gaan we wat ver-
koeling zoeken. Jesse wipt in een 
mooie duik het blauwe water in. Ik 
spring er als een zak aardappelen 
achteraan (ik duik niet graag). We 
snorkelen naar de Pelikanen rots. 
Hier is het onderwater panorama 
prachtig. Vijf ovaalvormige blauw-
paarse vissen hangen voor mijn 
duikbril, maar als ik ze probeer aan 
te raken schieten ze als de bliksem 
tussen de rotsspleten. Ik daal langs 
de rotswand af naar een school 
citroengele vissen en net op dat 

ogenblik besluit de reeds lang verduurde 
rubberen waterdichting van mijn duikbril 
open te scheuren. Mijn bril loopt vol. Het 
zoute water stroomt via mijn neus naar mijn 

keelgat. Ik kom hoestend en proestend bo-
ven water. Verderop drijft Jesse roerloos 
als een stuk wrakhout naast de rots. Plots 
duikt hij als een aalschover die een pa-
ling heeft gezien naar de diepte. Het is tijd 
voor ons aperitiefje, denk ik zo bij mezelf. 
’s Avonds tovert de ondergaande zon een 
vlammenzee boven het oerwoud, de pape-
gaaien vliegen krijsend naar hun stek in de 
rimboe. De jungle gaat slapen.

Het Buccoo Reef

Vanuit de lucht gezien lijkt Tobago op een 
Potvis. In de V-vormige walvisstaart be-

vindt zich het Bucco Reef, een 7 km²  tur-
kooiskleurig bassin, ingesloten en 
beschut door koraalriffen. In het 
bassin ligt een grote vinger parelwit 
strand, dat landinwaarts overloopt in 
groen palmboombos, genaamd Pi-
geon Point. Onze Moon ligt al een 
week aan de voet van Pigeon Point 
voor anker. Zoals elke ochtend sta ik 
waggelend als een ezelspinguïn in 
de dinghy en neem aan wat Jesse 
over de reling steekt. Het is telkens 
opnieuw een puzzelwerk om alles in 
het rubberbootje te krijgen, twee rug-
zakken, een tas met strandgrief, twee 
kitezakken, trapees, kitebord, de bar 
met opgeschoten touw en dan de  
schipper himself nog. De tocht naar Pigeon 
Point duurt een half uur. We varen als een 
overladen containerschip tussen het groene 
palmboombos en de vissersloepen van Sto-

re Bay. Jesse ziet er gespierd uit van al dat 
kiten. Ik zit nog in de dinghy en kijk naar zijn 
biceps en gebruinde borst die zich opspan-
nen als hij ons naar het strand trekt. Aan de 
rand van het palmboombos liggen de 58 jaar 
oude langharige blonde Duitser Roland en 
zijn Franse maîtresse in een hangmat elkaar 
te zoenen. Oh, jeetje, denk ik zo bij mezelf, 
kunnen ze dat nu niet op zijn tweemaster 
doen?

Roland’s vrouw is in Duitsland om te werken. 
Nu ja, er moet iemand de kost verdienen na-
tuurlijk. De twee vriendinnen van Roland’s 
maîtresse animeren heel de ochtend het 
kitende manvolk op de beach. Hetgeen ik 

als een bedreiging ervaar, want de dames 
zijn vijftien jaar jonger en veel mooier dan ik. 
In de namiddag lig ik lekker relaxed languit 
op mijn strandhanddoek in de zon. Althans, 

daar lijkt het op maar, in werkelijkheid 
weet ik alles wat er op het strand ge-
beurt. Mijn voelsprieten volgen als 
gloednieuwe antennetjes wie waar is 
en wie over wat met wie spreekt. 

Misdaad in het paradijs

Trinidad-Tobago heeft een com-
plexe geschiedenis van bezet-

ters, veroveraars, piraten en slaver-
nij. Vandaag zijn de meest dominante 
groep bewoners de afstammelingen 
van de Afrikaanse slaven en dat zijn 
geen doetjes. Dit jaar zijn er al 60 

moorden gepleegd en ‘t is nog maar midden 
februari. Over de zandpaden lopen mannen 
rond met machetes en er wordt tegen de 
sterren op rum gezopen en ganja gerookt. 
Op een maandagnamiddag komen we met 
onze rugzakken vol voedingswaren van het 
dorp en wandelen langs de kraampjes met 
kokosnootkunstwerkjes naar het strandje 
waar onze dinghy ligt. Twee ruige negers 
staan op het strand “Assholes” te roepen 

Jungletocht Jesse en Joe de visser

Strand voor de jungleLunch in Charlotteville
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naar onze Moon en vier andere zeilboten 
die er voor anker liggen.
Als we bij ons rubberbootje komen  (Jes-
se met vooruitgestoken borst en ik met 
ingetrokken borst erachter) verspert de 
grootste van de twee ons de weg. Het is 
broeierig heet. Zand en zweet plakken op 
zijn zwart bloot bovenlichaam. Ik ruik de 
zure alcoholadem. Zijn rode ogen gluren 
als een weerwolf naar mij. En dan plots, 
steekt hij een stuk kokosnootbast voor zich 
uit en eist veel TTDollars voor het vorm-
loos kunstwerk.  Jesse begint aan een lan-
ge preek over afzetterij. Ik grijp z’n hand 
vast en trek eraan. Ik zou mij het liefst zo 
snel mogelijk uit de voeten maken.
De kleinste van de twee heeft een lang 
mes is zijn linkerhand, dat gelukkig ont-
spannen naar beneden blijft hangen. ‘s 
Avonds drinken we pompelmoessap met 
rum. De zon is al onder maar de hemel 
smeult nog rozerood. Acht pelikanen sche-
ren laag over het water. Het wordt donker 
maar ik blijf buiten zitten en wacht op de 
holenuil. Evenals de laatste vier nachten, 
land hij zo stil als een geest, op de onder-
ste zaling aan stuurboordzijde. De vorige 
nachten produceerde het beest een drietal 
braakballen per nacht die hij vervolgens bij 
wijze van dank uitbraakte op ons houten 
dek. 

Nachtelijke onrust

Ergens ver weg in mijn droom hoor ik 
vuistkloppen op de romp van onze 

Moon. Ik schrik wakker, er is paniek, ik 
hoor mannen roepen. Jesse ligt niet meer 
naast mij. Ik trek een short en blouse aan 
en sluip behoedzaam naar buiten. De lucht 
is zwoel en ruikt naar palmbomen. De ho-
lenuil is verdwenen. Jesse zit gehurkt aan 
de reling en luistert naar de gepensio-
neerde Duitse buurman die in een dinghy 
langszij staat te briesen als een stier. Hij 
roept dat er een dief in zijn boot geweest 
is. Dat hij het niet wist, omdat hij sliep. En 
dat de dief er met zijn dinghy vandoor is.

En dat de dief daarna bij de Zweedse 
buurman ingebroken heeft. En dat de 
Zweed dan naar hem geroeid is, want hij-
zelf kon niet meer weg omdat de dief zijn 
dinghy gestolen had. En zou Jesse mis-
schien mee de dief willen gaan vangen die 
de oceaan opgeroeid is? Jeetje…… ik kijk 
naar de oceaan waar het even donker is 
als in een onverlichte mijnschacht. Waar-
om is de dief niet naar de kust gevlucht?  
Jesse, de Zweed en de Duitser varen 
met onze dinghy weg. De hoofdlampjes 
van de mannen verdwijnen als stervende 
vuurvliegjes in de nacht. Ik zit op het dek 
en wacht. Jezus, ik wist niet dat er zoveel 
sterren zijn. Het universum lijkt vannacht 
wel verhonderdvoudigd. Stilte. Ik wacht. Er 
is geen maan. Waar blijven ze nu? Twee 
vallende sterren zwerven en sterven als 
kampvuurvonken in het helaal. Stilte. 

Carnavalsgekte

De volgende ochtend. Het Caribische 
water blinkt onder de zon. De groene 

palmbladeren van de bomen op het ko-
raalwitte strand van Pigeont Point wuiven 
zachtjes met de wind mee. Een verdwaald  
wolkje drijft in de blauwe lucht. We zitten 
in de kuip nog te bekomen van ons nach-
telijk avontuur. “En wanneer dat knappe 
mullatje haar zogenaamde dikke blote bor-
sten liet zien, zat je dan alleen met haar 
in de dinghy? “ vraag ik. “De Zweed zat 
er ook bij” zegt Jesse. “En vroeg ze en-
kel aan jou of je met haar wilde trouwen?” 
“Ze vroeg dat ook aan de Zweed”. Jeetje, 
wat een verhaal. Toen de drie mannen 
de oceaan opvaarden was het zo donker 
dat ze zelfs het water niet zagen. Jesse 
herinnerde zich plots dat er eigenlijk niet 
veel benzine meer in het tankje zat. Maar 
ze vaarden toch verder. En dan zagen ze 
de rubberboot in de donkerte drijven. Een 
grijze schaduw in de nacht. Ze vaarden in 
een grote cirkel rond de dinghy. Er zat een 
persoon in. Ze moesten voorzichtig zijn 
want als de dief een mes in de rubberboot Jesse gaat kiten
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ze. “Enfin” roep ik terug. “Ik ga mijn eigen zus 
toch niet vermoorden”. Mijn kutje gaat open 
en dicht van pure woede. Stilte. We worden 
verzocht het kantoor te verlaten. “Volgende 
keer hou jij maar beter je mond” zegt Jesse 
kwaad. ’s Avonds besluiten we op Tobago te 
blijven. 

Op zoek naar de leatherback

De leatherback is een grote oceaanschild-
pad. In de brochure die wij van de douane 

kregen staat een afbeelding van een indruk-
wekkend schepsel, dat meer op een voorhis-
torische, dan op een hedendaagse schildpad 
lijkt. We hebben ons laten wijsmaken dat de 
leatherbacks deze maand, in de nacht van 
volle maan, hun eieren op het strand van Ply-
mouth komen leggen. Voor mijn zus en nicht 
zou dit de kers op de slagroomtaart zijn tij-
dens hun verblijf in Tobabo. Vannacht is het 
volle maan. Na het avondeten maken we ons 
klaar. Jesse zal ons op het strand afzetten en 
daarna gaat hij terug naar de Moon want hij 
heeft een lelijke bloederige snee in de linker 
voetzool. Eergisteren, toen hij met zijn plank 
onder de arm uit zee kwam, met zijn andere 
hand de kite in bedwang houdend, die ner-
veus heen en weer door de lucht schoot,  
sprong hij in grote vliegende passen, zoals 
Neil Armstrong tijdens zijn maanwandeling, 
recht in een afgebroken bierfles. Hij geeft aan 
elk van ons een vuurpijl die we kunnen ge-
bruiken als zelfverdediging en een korte les: 
hoe ontsteek ik een vuurpijl. Ik kijk naar mijn 
zus die de vuurpijlen en de fles rum mee-
neemt (want de 30 liter wijn is al op). En ver-
volgens naar mijn nicht die haar gloednieuwe 
Gopro camera op haar hoofd heeft staan.  Ik 
neem de handmarifoon, zodat we in geval 
van nood Jesse kunnen oproepen. We varen 
naar de kust. Het is een heldere nacht en de 
volle maan verlicht heel het strand. De wind 
waait in de bomen en de schaduwen van be-
wegende palmbomenbladeren zwerven als 
spoken over het witte zand. Het water is zo 
zwart als een moeras.
Ons rubberbootje klimt en daalt over de hoge 
deining. Maar dan stopt de oceaan eensklaps 
en rollen we, als op de kop van een gezwollen 

zou steken dan zouden ze verdrinken, de 
kust was te ver weg, zwemmen was geen 
optie meer. En toen riep de Duitser: Sie ha-
ben mein dinghy gestohlen! (alsof heel de 
wereld Duits spreekt). En toen hoorden ze 
een vrouw luid lachen. Ze vaarden recht op 
de dinghy af. Toen zagen ze een jonge ne-
gerin in carnavalskleding zitten. De vrouw 
rukte de pruik van haar hoofd en riep dat 
haar vriend met de helikopter zou komen.En 
ondertussen bleef de Duitser maar roepen 

dat zij zijn dinghy had gestolen. Jesse en de 
Zweed bonden het bootje vast en vaarden 
met z’n vieren terug naar de ankerplaats. 
Daar stapte de Duitser van de dinghy in zijn 
zeilboot, waar hij zijn geld ging tellen. Jesse, 
de Zweed en de negerin bleven in de ding-
hy wachten. Plots trok de negerin haar natte 
kleren uit, want ze was van het strand naar 
de boten gezwommen.
En Jesse en de Zweed zagen haar grote blo-
te borsten. Ze trok een nauwsluitend gehaakt 
kleedje aan.
Toen vroeg ze Jesse ten huwelijk. Onder-
tussen was de Duitser tot de conclusie ge-
komen dat er geen geld verdwenen was. 
Ze vaarden met de negerin naar het strand, 
waar ze uitstapte en teleurgesteld achter-
bleef, omdat Jesse noch de Zweed met haar 
wilde trouwen. Aan de Duitser had ze het niet 
gevraagd. Als de drie mannen de vrouw niet 
hadden gevonden zou ze het waarschijnlijk 
niet overleefd hebben. De wind staat hier al-
tijd aflandig en tegen de ochtend zou het boo
tje reeds lang uit het zicht verdwenen zijn. 

Volgens Jesse was ze heel mooi en sexy, 
maar zo zat als een orgel en ze had een gro-
te tatoeage op haar rechterarm. 

Bezoek vanuit België

Toen ik vorige week met mijn zus skypte 
heb ik haar verteld dat wij rum drinken 

omdat de wijn hier niet te betalen is. Dus het 
eerste wat mijn zus en mijn nicht doen nadat 

hun vliegtuig op het vliegveld van To-
bago is geland,  is 30 liter wijn kopen 
in de taxfree shop van de kleine lucht-
haven. Ze sleuren hun smokkelwaar 
mee naar het toilet. Daar proppen ze 
de zes 5 liter vaten in hun valiezen. 
Het is verboden om met meer dan 2 
liter alcohol de luchthaven te verlaten, 
en dat weten ze. ’s Avonds drinken we 
voor het eerst in lange tijd nog eens 
wijn. Ze hebben ook 12 Humo’s bij en 
2 pakjes met suikerbolletjes, een doos 
met chocolade, een doos met fijne 
koekjes van een bekende Antwerpse 
bakkerij en drie exemplaren van het 
Nieuwsblad.

Customs and Immigration

We maken ons gereed om naar Grenada 
te zeilen. Op woensdagochtend nemen 

Jesse en ik de bus naar Scarborough om uit 
te checken. Mijn zus en nicht blijven liever in 
het palmboombos van Pigeon Point om ko-
kosnoten te hamsteren. Omstreeks 11 uur 
meldden we ons aan bij de dienst Immigra-
tion. Een volslanke negerin grijpt zuchtend 
onze papieren. “Waar zijn de andere twee 
personen?”zegt ze zonder op te kijken. “Wat 
bedoelt u?” vraagt Jesse.
Ze roept woedend “Er staat hier dat er vier 
personen aan boord zijn en ik zie er maar 
twee voor mij staan” Ze kijkt nog steeds niet 
op. “Waarom wilt u de andere ook zien?” 
vraag ik. En dat was de domste vraag die ik 
kon stellen. Het mens staat hijgend op. “Om-
dat ik iedereen in levende lijve moet zien, 
want misschien hebben jullie de  passagiers 
wel vermoord en overboord gegooid.” Roept 

tsunami, recht naar het strand. Jesse scha-
kelt onmiddellijk de motor in achteruit. “De 
branding is hoger dan verwacht” zegt hij. “Als 
ik hier verder vaar zal de dinghy omslaan. Jul-
lie kunnen beter je kleren uittrekken, anders 
loop je heel de nacht in natte kleren rond, en 
dan stappen jullie maar in je blootje naar het 
strand met jullie kleren op jullie hoofd”. Mijn 
zus en nicht beginnen zich snel uit te kleden. 
Ze rollen hun kleren in een kleine bundel en 
gaan poedelnaakt op de rand van de dinghy 
zitten. Ik kruip in mijn blootje over de tube. 
Mijn benen zakken in het water. Ik draai mij 
op mijn buik en glijd over de rubberen tube 
langzaam in de oceaan. Hopelijk dwaalt er 
hier geen haai rond in de baai. Mijn voeten 
landen op de zachte zandbodem. Het war-
me water reikt tot net boven mijn borst. We 
steken de vuurpijlen, de handmarifoon, onze 
kleren en de fles rum hoog in de lucht en wa-
den ons een weg naar het strand. Het zand 
op het strand is nog warm van de zon, t is 
heerlijk om erover te wandelen.
Links op het strand gloeit donkeroranje licht 
door het vuile glas van een vissersbarak. Ik 
fluister naar mijn zus en nicht en wijs ernaar. 
We sluipen zo stil als katten naar een don-
kere plek onder de palmbomen. Jesse zegt 
achteraf dat toen we over het strand wan-
delden onze drie marmerwitte achterwerken 
blonken in het maanlicht. Tegen 4 uur is de 
fles rum op en hebben we nog geen enkele 
schildpad het strand zien opkruipen.

Afscheid van Tobago

Mijn zus en nicht verlaten twee dagen 
later Tobago. Jesse en ik trekken op-

nieuw naar Customs and Immigration om uit 
te checken. Op de stoel van de negerin zit nu 
een jonge man. 
“Waar zijn de andere twee personen” vraagt 
hij. “Terug in België” antwoordt Jesse. De 
man en Jesse verzeilen in een uitputtende 
discussie die pas eindigt als de man witheet 
van woede “full stop – full stop” roept. Ra-
zend knalt hij de nodige stempels op onze 
papieren en we mogen beschikken.

Wordt vervolgd.

Vannacht gaan we op zoek naar de Leatherback
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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!

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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NURSE-IT
OP WEG NAAR HUIS
5 mei 2015. 

Het tweede deel van onze reis Blankenberge - Middel-
landse Zee - Blankenberge kan beginnen.
M’n Chrisje wil haar trip beperken tot max 2,5 maand, 
en dus vertrek ik voorop om Nurse-IT zeeklaar te ma-
ken.
In Charleroi neem ik een budgetvlucht naar Almeria, en 
dan de bus naar Aguadulce....tNurse-IT uit het water in Aguadulce

Foto’s en tekst: B
art Vanhoye
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Het tweede deel van onze reis Blan-
kenberge - Middellandse Zee - 
Blankenberge kan beginnen.
M’n Chrisje wil haar trip beperken 

tot max 2,5 maand en dus vertrek ik voorop 
om Nurse-IT zeeklaar te maken.
In Charleroi neem ik een budgetvlucht naar 
Almeria, en dan de bus naar Aguadulce.
Nurse-IT ziet er nog redelijk goed uit na de 
lange winterstop.
Ik heb een dikke week om alles tiptop te krij-
gen. De motor en alles wat errond hangt krijgt 
een grote beurt, de vervang plotter wordt in-
gebouwd, de romp, dek en kuip gepoetst en 
in de was gezet. Dan gaat Nurse-IT de kant 
op om het onderwaterschip te reinigen en in 
de antifouling te zetten, nieuwe anodes te 
plaatsen,...
Ik zie ook wat problemen. Op het roerblad 
staan enkele blaasjes, en ja,... Er komt zuur 
vocht uit als ik ze doorprik. Osmose dus.
Het complete roer wordt met een schraper 
kaalgehaald en gladgeschuurd. Alle blaas-
jes worden opengehaald, diep uitgekapt en 
gedroogd. Gelukkig is het hier elke dag snik-
heet. Het droogt goed uit.
Ook op de voorpunt van de kiel is iets loos. 
Hier heeft elektrolyse een gaatje gemaakt.
Roer en kiel worden netjes terug opgevuld 
met epoxy en krijgen drie extra lagen dikke 
epoxy er bovenop. Beter dan nieuw denk ik.
Twee dagen voor Chrisje’s aankomst het wa-
ter terug in, nog wat extra poetsen, en de 
zeilen gaan erop.
Chris komt ook met een Ryanair vlucht in 
Almeria, en ik sta haar natuurlijk op te wach-
ten. We houden samen twee dagjes rust in 
Aguadulce en bunkeren nog. Dan gaan we 
ervoor. De eerste dag is het een prachtige 
zeildag. We hebben 20-25 Kn ruime wind op 
het traject naar Adra. Het water is behoor-
lijk woelig en we hebben nog niet echt onze 
zeebenen. Volgend traject gaat naar Motril. 
We willen wel eens zien waar onze Boude-
wijn destijds z’n stekje had.
Na een paar uur al ervaren we problemen 
met de vervang plotter, die we in garantie 
geruild hebben gekregen. Regelmatig valt 
de fix weg. Vaak is het voor enkele secon-
den, maar soms het wel een uur of meer, eer 
de fix er opnieuw is.

Ik ben niet echt blij en bel direct de leve-
rancier. Nadat ik alle details heb uitgelegd 
is hij overtuigd dat het apparaat direct ge-
ruild moet worden. Hij heeft dan wel het 
serienummer nodig. We willen geen dag 
verliezen, en ik haal dan maar al zeilend de 
console open om het stickertje met die nr te 
kunnen lezen.
Leverancier meldt al dat de vervangings 
plotter pas dinsdag kan worden opgestuurd, 
wegens een feestdag op maandag. Hij ver-
wacht het apparaat vrijdag op bestemming. 
(We kiezen de haven van La Línea, vlakbij 
Gibraltar). De aankomst in de haven van 
Motril is een afknapper. Het dorp is slechts 
een eindpunt van enkele lijnen met snelfer-
ries naar noord-Afrika.
‘s Nachts wordt het pas echt erg. Swell komt 
recht de haven binnen, en weerkaatst tegen 
de rechte kademuren. De jachthaven licht 
helemaal achterin, en daar is het nu de hel. 
Er staan golven van ruim anderhalve meter, 
en de boten vliegen tegen elkaar op. We 
moeten aan dek,om de buurboten met fen-
ders af te houden. Gevaarlijk gewoonweg. 
De marinero’s zijn ook van de partij en klau-
teren op vele boten om lijnen te vieren, extra 
bij te leggen, ...
We zijn blij als we ‘s ochtends geen scha-
de vaststellen en vertrekken direct richting 
Fuengirola. We bekomen een beetje, en 
wandelen in de stad....
Volgende stop is La Linea. We willen goe-
de afspraken maken over de zending die we 
verwachten.
Hoe dichter we bij de rots van Gibraltar ko-
men, hoe feller de wind, en bij Europa point 
wordt de zee heel wartig tot onstuimig, en 
krijgen we felle windstoten te verwerken.
We ankeren in La Línea vlak bij de haven 
ingang en lopen de tweede dag binnen.
We hadden gehoopt nog vlug een oversteek 
naar Tanger te kunnen maken, om daarna 
de vervangings plotter dan te kunnen opha-
len in La Línea, maar de haven verantwoor-
delijke wil geen zendingen aannemen als de 
betrokken boot niet in de haven ligt. Tegen-
valler, dat wordt liggen blijven.
We maken er dan maar het beste van, en 
huren een auto om het binnenland in te rij-
den. We willen een tweedaagse doen naar 

Motards onder elkaar
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de Pueblos Blancos, de beroemde witte dor-
pen in de bergstreek iets ten noorden. We 
zien ooievaarsnesten op zowat elke hoge 
schouw. De Sierra de Grazalema is zeer 
mooi en zo rijden we richting Ronda. Het 
is de parel van de witte dorpen. Een onge-
woon mooie en diepe kloof deelt de stad in 
twee. Er zijn mooie pleinen met muzikanten, 
terrasjes, restaurantjes. We overnachten in 
Arcos de la Frontera.
‘s Anderendaags bezoek aan Jerez de la 
Frontera, beroemd om zijn paardendressuur 
en cherry.
Elke dag sta ik op het lokale postkantoor. 
Dan krijg ik slecht nieuws. Het pakje zit vast 
bij de douane. Verdomme, dat ook nog!
Maar wonder boven wonder komt het een 
dag later dan toch aan. We hebben een 
week moeten wachten. Lang leve de post!
Ik kan de plotter niet snel genoeg inbouwen. 
Na twee uur liggen we buiten voor anker, het 
juiste moment afwachten om het traject naar 
Tanger te doen.
We hebben nog een weerwindow van max 1 
dag om de oversteek te doen. Daarna wordt 
een week harde wind voorspeld. En dan, ... 
Wordt het hoog tijd om noord te gaan zeilen.
De trip naar Tanger wordt zwaar. Voorspel-
ling was oostenwind tot 20 Kn. We krijgen 
25 - 37 Kn, weliswaar ruime wind, maar die 
staat dan wel tegen een sterke permanente 
stroom vanaf de Atlantische Oceaan de Med 
in. Resultaat: achteroplopende golven met 
brekers. We worden alle kanten opgegooid. 
En dan komt de race voor Tarifa. We hebben 
wel al wat sterke-stroomgebieden gehad in 
onze zeilcarrière, maar deze slaat toch alles.
De shipping lane tussen Europa en Afrika 
loodrecht oversteken lukt niet. We worden 
telkens platgegooid. Ik val 20° af, en dat is 
doenbaar. Aan de overkant krijgen we weer 
races te verwerken. Een groter gebied, maar 
iets minder zwaar. Tarifa is een andere we-
reld. De jachthaven die in de pilots vermeld 
wordt is niet meer. Er wordt sinds 2006 ge-
werkt aan een megalomaan project dat een 
cruisehaven, nieuwe vissershaven en twee 
gigantische jachthavens voorziet.
Ook hier crisis. Dus geen jachthaven, geen 
ponton, geen water, geen elektriciteit, niks.
Voor de beheerder van de haven is het sim-

pel: zoek zelf maar ergens een gat.
We gooien het op een akkoord met de ka-
pitein van de reddingsboot. We mogen 
langszij afmeren. Dit is volgens hem wel 
“presque interdit”. Maar geen nood. Als we 
onz telefoonnummer geven en beloven op 
15 minuten terug te zijn als er een oproep is, 
zijn we welkom. Voor stadsbezoeken is dat 
geen probleem, de stad is vol met taxi’s. We 
zullen op tijd terug zijn. Ons gepland bezoek 
van een paar dagen landinwaarts valt in ’t 
water.
De muezzin brengt regelmaat in de dag, niet 
dat we daar echt nood aan hadden, maar we 
krijgen het zomaar. Het oud stadsgedeelte 
van Tanger is de moeite waard. Een grote 
medina met levendige souk en mooie kash-
ba. Er zijn honderden winkeltjes met allerlei 
producten, kruiden,... We kijken onze ogen 
uit.
Nurse-IT heeft ondertussen een Afrikaanse 
look gekregen. Zoet water is schaars hier, 
dus wassen we toch maar met zout water.
Na een week is het tijd om verder te zeilen. 
We vragen een uitklaring om 06:00, maar 
krijgen een njet. De politie werkt enkel kan-
toor uren. Na een lange discussie zijn ze 
toch akkoord om 07:00 uit te klaren. Maar 
‘s avonds worden we opgehaald met de auto 
van de politie. Ze zijn nu toch akkoord om 
vooraf te stempelen. Is toch beter dan zo 
vroeg te werken, niet?
We mogen de stad dan wel niet meer in 
maar, ... als we het toch doen, dan mogen 
we de afgestempelde paspoorten niet mee-
nemen. Logisch, toch?
Dan checken we uit bij de havenbeheerder. 
We moeten 25 € per dag betalen! Maar na 
een beetje onderhandelen hebben we er 
blijkbaar maar drie dagen gelegen.
We nemen afscheid van Tanger in bar 
“Baba”. Wij drinken thee, zoals iedereen. 
Er wordt duchtig kif gerookt in kleine hou-
ten pijpjes, en ook wel dikke sigaretten met 
“kruiden”. Wij krijgen ook wat aangeboden, 
maar houden het toch maar bij de muntthee.
Het plan om Rota aan te doen wordt opge-
doekt. De meteo is niet ok voor die richting.
We gaan direct naar Vilamoura in de Al-
garve. Een nachtje doorzeilen dus. Bij bui-
tenvaren zien we direct al een boot van de 

Op weg naar La Linea, Gibraltar
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zeevaartpolitie met het dek afgeladen vol 
zwarte bootvluchtelingen.
Dan is er een Pan-pan voor een rubberboot 
op drift met een onbekend aantal mensen. 
Positie tussen Tanger en Cap Espartel. 
Vlakbij. We speuren rond met de verrekijker.
We zien een tweede snelboot van de zee-
vaart politie. Even later een Spaanse SAR 
helikopter. Er zijn nu meerdere rubberboten 
op drift. We volgen de redding op zicht en 
op AIS. Een beetje later wordt de Pan-pan 
afgemeld. Het wordt een overtocht met kal-
me zee en weinig wind. Veel motorzeilen en 
af en toe zeilen. Mijn vislijn hangt weer uit. 
Zonder resultaat. De lure is nog maar eens 
afgebroken. Straks krijg ik nog de schuld 
van al die plastic in zee!
Vilamoura binnen om 08:00. Receptie nog 
niet open, maar we vinden een waterkraan 
op de wachtsteiger en poetsen Nurse-IT 
alvast. Wat een tegenstelling met Tanger. 
We ervaren het als een afknapper. Een 
toeristenval. We zeilen verder. De kustlijn 
is adembenemend mooi, maar jammer ge-
noeg op veel plaatsen bezoedeld door de 
vele appartementen voor het massatoeris-
me.
Op weg naar Portimão hebben we de wind 
recht op de neus. Opkruisen met wind tegen 
tij. We krijgen bakken water over.

Portimão is de volgende stop. We anke-
ren in een baaitje met zicht op vele ooie-
vaarsnesten. We blijven een dagje.
We bereiden ons voor om de Cabo de são 
Vicente te passeren en naar Sines te zeilen. 
Dat blijkt niet simpel met de huidige meteo. 
We gaan ankeren in Baleeira, om de kaap 
’s ochtends vroeg met minder wind te kun-
nen nemen. We negeren de aanbeveling 
om de kaap 2 Nm ruimte te geven. Het re-
sultaat is te voelen. Warrig water.
Eens voorbij de kaap waait normaal de 
nortada. Wij hebben geluk en krijgen ruime 
wind 15-20 Kn.
De ganse dag hebben we regen en windbui-
en, dus reven, rif eruit, ...
De 70 mijl doen we in 11uur, de laatste mij-
len gaan supersnel.
Bij aanlopen van de haven krijgen we nog 
een verschrikkelijke stortbui met felle wind-
vlagen te verwerken en valt het zicht weg tot 
enkele tientallen meters. We zitten dan tus-
sen 3 grote schepen die de ankerplaatsen 
opzoeken. Leve de AIS.
De haven is een heel actieve vissershaven 
met een kleine jachtheven. Wij ankeren tus-
sen de vissersvloot.
Exact een jaar geleden waren we hier ook,... 
Op weg naar het zuiden.

De parel van de witte dorpen: Ronda

Haven Tanger, tussen de vissers

In de Souk

Lokaal transport
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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:

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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Foto’s en tekst: Frank Geldhof

Beste companen in de zeilerij,
momenteel, op 16 mei 2015, ben ik in 

Boston, US, bij mijn zoon die hier werkt, 
woont en ook zeilt...
Vandaag zijn we, omdat er pas morgen be-
tere zeilvooruitzichten zijn, eerder toevallig 
naar Newport gereden voor een bezoek aan 
dit mekka van de zeilerij, waar je heel wat 
schitterende drijvende nostalgie kan zien. 
Prachtige ouwe J-Klasse.... oa!
Nog meer verrast waren we, toen we daar 
op de US stop van de Volvo Ocean Racers, 
te stoten.
Er was nog een havenrace voorzien, voor ze 

morgen naar Lissabon vertrekken. Het was 
dus zeer exiting om deze vloot voor onze 
neus te zien, en het massa spectakel, als 
één, gigantisch, ‘circus’ eromheen. Een baai 
vol unieke en andere boten, schitterend.... 
En helemaal niet verwacht. Jullie begrijpen 
mijn groot contentement als bescheiden, 
maar toch al van kindsaf, zelf zeer graag 
zeilende mens.
Ik stuur hiebij enkele zelf gemaakte impres-
sies.

Groet uit Boston
Frank Geldhof (Swinger)

Ik zou dinsdag 21-04-2015 eens even 
op en af naar Oostende zeilen, tenmin-
ste, dat was mijn basis planning. Ik kon 

evengoed naar de windmolens zijn geva-
ren, maar, dat leek me gezien de wind-
richting en windkracht in opbouw, niet het 
beste idee, alhoewel....
Dus, reed ik vanuit Brugge (mijn woonst 
aldaar in het rustige deel van St. Kruis) 
naar de zeilclub (RSYB) in Blankenberge. 
Veel parkeerplaats, want de Paasvakantie 
is nu voorbij. De wind is bij ons in Brug-
ge verraderlijk minder sterk aanwezig dan 
aan zee! Je leest bijvoorbeeld op het kust-
weerbericht een voorspelde wind van 4 of 
5 tot 6 Bft in de namiddag, maar bij ons 
voelt het aan als 2 of 3, maximum 4 Bft. 
Zeker als de wind uit zee waait.
Daar aangekomen was de wind al bedui-
dend sterker dan in Brugge, dus moest ik 
met mezelf overleggen welke richting ik 
zeilend zou uitgaan. Ik bleef bij Oostende 
als doel. De boot had ik op mijn gemak 
zeilklaar gemaakt, de motor laten opwar-
men onder versnelling (diesels moet je 
belast laten draaien). Ondertussen nog 
samen met Robert, een boot van box ver-
wisseld, om Jan Heylbroeck zijn eigen 
box terug te geven. Er kwam trouwens 
ook iemand van de Federale Overheid, 
vragen om een inspectie te doen op de 
boot die we aan het verkassen waren, 
maar dat misliep die kerel toch wel, want 
het was de eigendom van geen van ons 
beiden. Dus een “neen”! Hij droop dan 
maar af met hangende armen en droge 
pen. Vlaggenbrief niet in orde en je hebt 

een boete. Zoiets zou het wel hebben 
kunnen inhouden. De staat zoekt overal 
geld, nietwaar…!
Uiteindelijk meerde ik af, riep de beide 
baggerschepen op (baggeraar en specie-
boot), kreeg doorgang naar zee (bij laag tij 
!!!), en voer de zee op onder vol grootzeil 
en genua ingerold tot op de eerste reef. 
Er was namelijk 6 Bft aangekondigd tegen 
14 uur. Ik wilde toch geen al te groot risico 
lopen, te snel te varen en bakken water 
over mijn kleine lage boot te krijgen. Laat 
staan over mezelf in gewone zeilklederen, 
die niet echt waterdicht waren, maar wel 
warm. Wat nodig bleek te zijn, want op 
zee was het amper 9°C !
Ik ging eerst op koers 300°, om dan na 
15 min naar koers 240° over te gaan, tot 
voorbij Wenduine. Dan ging ik weer wat 
dieper in zee op 310°, en na een half uur 
terug op 240°. Tot ik na ongeveer ander-
half uur voor de Oostendse haven voer, 
er een stuk voorbij ging, en dan richting 
in zee koos. Op 330° aan de wind, met 
toen reeds een flinke golfopbouw voor de 
boeg. Na dik 15 minuten varen wendde ik 
de steven naar het Oosten. Ik nam een 
koers aan van 60°, maar die bleek na een 
tijdje te krap aan de wind te zijn, en ik viel 
regelmatig af naar 120°. Mijn genua, flad-
derde soms hevig in de harde windvlagen, 
die steeds meer naar de 6 Bft toeschoven, 
en de golven grilliger maakte. Even voor 
de Twins club in Bredene, ging ik over-
stag en voer opnieuw op koers 330°. Het 
was intussen al gebleken dat ik beter mijn 
zeilpak had aangedaan voor ik het ruime 

EEN RUWE ZEILTOCHT
Slecht weer en veel wind
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toch. Na 15 minuten op die koers en bij 
het overstag gaan, zag ik in de verte de 
baggerspecieboot vanuit Zeebrugge ko-
men. Nog ver af, dus ik zou voor hem kun-
nen binnen zeilen, zo vermoedde ik toch. 
Terug op mijn 120° koers bleek die boot 
al veel dichterbij dan ik die had ingeschat. 
Op deze laatste koers, evenwijdig  met de 
kust, voer me ook nog de Zeevaartpolitie 
met hun grote blauwe boot in tegengestel-
de richting voorbij. Ze konden met moeite 
hun wild gierend schip op koers houden, 
kwamen vrij dicht in mijn buurt, zo dicht 
dat ik bang was voor een aanvaring, om 
me dan te kruisen op een goeie 15 meter, 
met nalatenschap van hun fameuze gol-
ven, lekker bij de bestaande opgeteld, dus 
hoge muren rollend zeewater. Leuk is an-
ders, maar ik pareerde ze vakkundig, zon-
der teveel spatwater. De specieboot voer 
nu stilaan richting haven inwaarts. Dus 
ging ik nog even opkruisen richting zee, 
rolde mijn genua helemaal in, met jawel 
het koordje even op het roer, startte de 
motor. Ik draaide toen af, voor de haven-
hoofden op 134°, richting haveningang. 
Grootzeil vol, surfend op hoge heuvels en 
diepe dalen, tot bijna halfweg de haven 
zelf. Daar stond namelijk ook nog flinke 
deining. Ik draaide toen twee rondjes, om-
dat de specieboot zijn kont nog niet vast-
lag op zijn kabel, en voer dan voorbij deze 
kolos naar rustiger oorden. Grootzeil om-
laag, verder naar mijn box en aanmeren, 
Geloof me, ik moest eventjes bekomen 
van al dat geweld op zee. De wind floot 
in de verstagingen in de haven, en op zee 
stonden er flinke rollende  schuimkoppen, 
die je gemoed toch wel op scherp zetten. 
Genoeg water gehad voor die dag, en met 
natte kleren. Ik had mijn lesje wel geleerd. 
Zeilpak aan, als het buiten NNO blaast 
met 6Bft. Mijn ‘Avalon’, antwoordde op al-
les wat ik haar vroeg! Mijn logblad kreeg 
iets meer inkt toebedeeld. Mijn 23ste tocht 
in 2015 vroeg er ook om… .

Huub Onzia Derdeyn (‘Avalon’)

sop koos, want jawel, het sop spatte met 
de regelmaat van een klok weelderig te-
gen mijn romp en brak als een wolk over 
me heen. Ik begon stilaan natter aan te 
voelen, ik was ook al wat minder op mijn 
gemak, want de golven kregen al vaker 
onvoorspelbare vormen, kruisend, met 
andere verborgen venijnige toppen. Na 
ruim 15 minuten overstag en terug op 120° 
De meest haalbare koers voor de gege-
ven omstandigheden. Het bokte hevig op 
en neer, de boot sloeg al eens meer plat 
op zijn buik over een golftop heen in een 
daarachter liggend dal, met een dreun 
doorheen de ganse romp, en een over-
vloed aan schuimende terug slaand water 
om de boot heen. Ik had het willen filmen 
met mijn Gopro, maar ik kon het roer geen 
seconde loslaten, de vlagen waren te on-
voorspelbaar, en de golven te grillig in hun 
vorm. Ter hoogte van Klemskerke was ik 
de vloedlijn al te dicht bij genaderd. Weer-
om over stag dus. Opnieuw 330°, wat een 
haalbare koers bleek te blijven. Na weer-
om zo’n 15 minuten tegen wind en golven 
in. Met de nodige douche van spatwater 
over me heen, voer ik terug op 120°, rich-
ting De Haan. Al hoopte ik tot aan Wen-
duine te geraken. Ik was intussen dorstig, 
maar kon niet naar binnen in de kombuis 
om iets te halen, want een koordje op mijn 
roer zetten was nu niet aan de orde. Con-
tinue controle was nodig op de koers, de 
windvlagen en golfstructuur, en eigenlijk 
ook op mijn snelheid, want soms is iets 
meer vertragen veiliger, dan hevig er te-
gen aan te gaan. Ik werd druipnat. Jeans, 
zowel als thermisch ondergoed, sokken 
en schoeisel, mijn warme pots op mijn 
hoofd, evenzo mijn overjas, en mijn flees 
eronder net zo goed. Kortom, tot en met 
mijn onderbroek was alles nat. Zeilkledij 
aanpassen aan de voorspelde zichtbare 
weersomstandigheden… . Tja, ik leer het 
ooit nog wel… . En koud was het intussen 
ook wel, met een wind die steeds meer 6 
Bft was, hoge golven en veel spatwater. 
Ik vermoed dat het zo’n 9° Celcius was. 
Maar nat, krijg je ’t ook vlugger koud. Voor 
Wenduine dus, toch ook op 330° aange-
stuurd, voor een laatste rak, zo dacht ik 

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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info

Tot de zomer van 2014 beschikte onze 
club over een afgesloten containerpark 

van afvalcontainers voor gescheiden frac-
ties met rechtstreekse toegang voor vuilnis-
wagens langs het jaagpad. 
In september 2014 kregen we de mel-
ding van de bevoegde overheid dat 
deze locatie moest vrijgemaakt wor-
den voor werken aan de glooiing, wat 
ook meteen gedaan werd. Niettegen-
staande onze concessie voor deze lo-
catie is tot op heden geen alternatief 
bekomen. Pogingen om rolcontainers 
op een andere plaats onder te bren-
gen blijken geen soelaas. Zowel ach-
ter het clubhuis als voor het haven-
kantoor is het wekelijks een stort en 
het is geen pretje om dit op te ruimen.  
Bovendien is de bereikbaarheid voor 
vuilniswagens een probleem. Wij blij-
ven aandringen en hopen nog steeds 
dat er snel een geschikte oplossing voorge-
steld wordt om aan onze verplichtingen te 
kunnen voldoen. RSYB streeft immers naar 
een nette haven en omgeving met de nodige 
faciliteiten om voor schippers en opvaren-
den aantrekkelijk te zijn.
Als test hebben wij de laatste maanden en-
kele rolcontainers vlakbij het clubhuis op-
gesteld. Deze waren voor iedereen vrij toe-
gankelijk en de resultaten hiervan zijn niet 
positief. Naast zwerfvuil en sluikstorten mag 
een verdubbeling van de hoeveelheid vuilnis 
verwacht worden. Wij hebben daarom be-
slist de containers te laten verwijderen. 

Mits betaling van 0.50 euro kan men gebruik 
maken van de openbare ondergrondse con-
tainers die zich voor de ingang van de par-
king bevinden.

Jan Maes van Bleuke, heeft zijn boot inge-
ruild voor de X50 van zijn vader. 

Na een grondige refit is de Steppe 
wedstrijdklaar. Ik had het genoegen 
om enkele wedstrijden mee te zei-
len. De laatste was de Scheldere-
gatta, waar we, mede door het ge-
brek aan wind, als 5de eindigden in 
onze klasse. 
Wegens de diepgang ligt de Steppe 
nu in Wemeldinge. Jan blijft lid van 
de club en is ook dit jaar sponsor 
van de CR Trophy.

Alain De Meulenaere

Hoi Collega’s,

Clubhuizen zijn er in alle maten en 
vormen. 
Dat van de Royal Yacht Club Tanger 
is een specialleke. Wou ik jullie ook 
effe laten zien. 
Ook het afmeren is anders. Langszij 
de reddingboot. 
Met ons alles prima... Met jullie en 
de club ook hoop ik?!

Groetjes, ook van Chris.
Tot binnenkort.

Dimitri Vanvyfe, met zijn Mahabharta, is 
de enige van de RSYB die deelneemt 

aan het “Open Noordzee Kampi-
oenschap”. Hij doet dit in de IRC 
klasse. Daarnaast neemt hij ook 
deel aan de CR wedstrijden van 
Blank Sailing en zag ik hem ook tij-
dens de Schelderegatta. 
Hopelijk kan hij, met zijn jonge be-
manning, een mooi resultaat bijeen 
zeilen en aldus het vaandel van 
onze club hoog houden.
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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 
ELEKTRO

Onderhoud en nieuwbouw openbare verlichting 
Luchtnet onderhouden en slopen betonpalen 
Overkoppelingen 
Industriële verlichting, verlichting sportterreinen, aan-
stralen gebouwen 
Manipulatie transformatoren 
Snoeien bomen

Groep Elektro - Boudewijnlaan 5, 2243 Pulle
+32 (0)3/484 62 60 
www.maeselektro.be

SAFETY-PRODUCT
Fabrikant van palen voor weginfrastructuur

Openbare verlichting, verkeerslichten, verkeersborden, we hebben ze nodig 
voor de verkeersveiligheid, toch zijn ze een gevaarlijk obstakel naast de 
weg. Bij een aanrijding vallen er nog te vaak zwaargewonden of dodelijke 
slachtoffers. Maar er is een oplossing:

De ZIPpole zal in geval van een aanrijding zijn vorm verliezen en de 
snelheid van het voertuig op een gecontroleerde manier afremmen.

De ZIPpole redt mensenlevens!

Safety Product – Beverlosesteenweg 100, 3580 Beringen - +32 (0)473 71 20 24 – www.zippole.com

GROEP MAES


