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I

De schipper aan het woord

Soms kan het echt wel eens op een dag
van het goeie teveel worden.
Onze cafetaria in Wuustwezel is na een
nachtelijke confrontatie met een stevige
4X4 een tweetal jaar of zowat geleden,
duidelijk aan een globale opfrissing toe.
Na een grondig nazicht van deze stalen
constructie waren we van oordeel dat
een volledige vervanging door een
gebouw “type blokhut” de gepaste en
voor ons betaalbare oplossing zou zijn.
Dergelijke houten gebouw zou trouwens
ook nog eens erg mooi ogen, prachtig
gelegen naast onze grote vijver.
Nu blijkt het dat anderen vreemd aan
onze club dat ook vinden en ons
dergelijk plezier niet gunnen. Ze gingen
zelfs zover dat onze concessie met
Defensie, je weet wel de mogelijkhied
die de militaire overheid en dus ook de
minister
ons
biedt
om
hier
watersportactiviteiten in clubverband te
beoefen,
bijna
verbroken
werd.
Momenteel is het betrokken dossier nog
steeds op het bureau van onze minister.
Het wacht er nog steeds op een
beslissing. Zullen we hier ja al dan niet
verder kunnen blijven watersporten ? Ik
kan er momenteel nog steeds geen
duidelijk antwoord op geven. Heel wat
leden hebben dan ook niet stilgezeten
en hebben hun ongerustheid over de
toekomst van onze club via e-mail aan
onze minister overgemaakt.
Met dergelijke vooruitzichten was het
dus maar beter om de nieuwbouw nog
wat uit te stellen tot we zekerheid over
het behoud van onze concessie krijgen.

Logischer wijze worden dan ook nog
eens sinds enige tijd belangrijke
herstellingen alsmaar uitgesteld juist met
het vooruitzicht op de nieuwbouw.
Juist op dat moment kregen we in
augustus dan nog eens in deze cafetaria
een inspectie van het federaal
voedselagentschap. Dat deze inspectie
niet goed was, kan je zo al direct
verwachten. Zo’n inspectie komt er
echter pas na een klacht van derden !
Terug een aanval van buitenaf ! Om
verdere problemen te weren werd dan
maar onmiddellijk besloten om de
keuken te sluiten voor onbepaalde tijd.
Alle voedselverdeling werd gestopt. Alle
aanwezige voedsel werd verwijderd.
Tot overmaat van ramp kregen we dan
nog eens het bezoek van enkele dieven
die gedacht hadden een slag te kunnen
slaan, spijtig genoeg voor hen vonden ze
alle kassen leeg !
We zijn dus duidelijk niet erg geliefd in
de omgeving de laatste maanden. Zou
daar een reden voor kunnen zijn ? Een
delegatie van onze club heeft alvast
recent een opbouwend gesprek gehad
met de Wuustwezelse burgemeester met
het oog op het scheppen van een beter
klimaat tussen onze club en de
omgeving. Hieraan zal in de toekomst
verder gewerkt worden.
Deze voorvallen van de laatste maanden
mogen ons geenszins uit ons lood slaan
maar moeten ons stimuleren om ons in
de toekomst nog meer voor onze club in
te zetten.

Guido
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II

Bestuursmededelingen

Beslissingen
1. Bestuursvergaderingen
eventuele agendapunten( GEEN flauwe kul !!) kunnen door de leden via hun
respectievelijke verantwoordelijken van het bestuur minstens 14 dagen op voorhand
aangevraagd worden.
2. Cafetaria Wuustwezel
de eventuele afbraak/opbouw zal pas kunnen doorgaan als er een bevestiging is van het
AL of NIET behoud van de concessie.

- GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT Voor volgend jaar (2009) zijn wij op zoek naar nieuwe uitbaters (op basis van 'vrijwilliger'
contract) voor de cafetaria in Wuustwezel. Voel je je geroepen en kan je enkele mensen bij
elkaar krijgen om een dynamische ploeg samen te stellen, laat het dan aan het bestuur
weten, dan kunnen de voorwaarden besproken worden.

- GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT 3. Werf Burcht
-de aankoop van electriciteitskasten is gebeurd, de installatie zal in 2009 gebeuren MET
vrijwilligers !
-het betreden van de houten loods blijft nog steeds strikt VERBODEN (asbest!!), GEEN
verantwoordelijkheid van het bestuur NOCH van de club !!
-de Stuiver zal in 2009 NIET in Wemeldinge liggen , maar in Antwerpen!
4. Activiteiten
-eindevaarseizoenfeest te Burcht op 08/11/08 om 18.00 Hr (inschrijving VOOR
02/11/08!!)
-sinterklaasfeest te Burcht op 07/12/08 om 14.00 Hr om 14.00 Hr (inschrijving VOOR
18/11/08 !!)
-nieuwjaarsreceptie & algemene vergadering te Burcht op 25/01/09 om 14.00 Hr
5 Lidmaatschap
-de betaling van de lidgelden kan vanaf 01 Okt 2008 & MOET uiterlijk VOOR 01 Feb 2009
(opm. voor deelname aan de Alg.Vergadering VOOR 25/01/09 !!) , volgens de NIEUW
TARIEVEN (goedgekeurd op de Alg Verg. van 2008 !!)
-iedereen word een dagske ouder, dus OOK de kinderen (> 10jr & > 25 jr !!), denk aan de
betaling
-VYF & VVW , kandidaturen voor 2009 moeten zich melden bij het bestuur!
-5-

6.Bedankingen
-G.Reyns voor de redactie van ons boekske (t’ Brabooke)
-de vrijwilligers voor de waterfundag , proficiat
-de instructeurs voor de opleiding jachtman & kleinzeilerij & duikers
-ALLE andere vrijwilligers (cafetaria’s, werven, werk) , er zijn er toch nog te WEINIG
-ook proficiat aan de bemanning van de Reggie voor de puike uitslag (3de) in de
Schelderegatta
7.Algemene vergadering op 25 Jan 2009 om 14.00 Hr te Burcht
-agenda :

-inleiding door de voorzitter
-verslag van de sportcoördinator
-verslag van de penningmeester & controle boekhouding
-verslag van de commissarissen
-lidgelden 2010 , secretaris
-verkiezing van drie bestuursleden
-vragen & varia

-volgende bestuursleden zijn uittredend : S. Janssens A.Verheyden (stelt zich NIET meer
herverkiesbaar)
-volgens het huishoudelijk reglement (ter inzage op het secretariaat) zal er een verkiezing
van 3 bestuursleden worden georganiseerd, de kandidaturen (enkel effectieve leden, tenzij
anders beslist) dienen zich VOOR 20 Jan 2009 schriftelijk te melden
-alleen effectieve leden, in orde met hun betaling van het lidgeld kunnen rechtmatig
stemmen, volmachten (max 2) magen aan een ander effectief lid gegeven worden .
Redactioneel
EEN NIEUWE START IN EEN NIEUW KLEEDJE
Zoals iedereen wel gemerkt heeft is de uitgifte van het Brabooke dit jaar volledig mank
gelopen. Hierdoor werden vaak geen inschrijvingen voor clubactiviteiten rondgestuurd,
waardoor er enkele organisaties afgeschaft dienden te worden wegens geen deelnemers.
Om dit gemis weg te werken werd door het bestuur beslist om de uitgifte van het boekje
voorlopig in eigen beheer te nemen. We zullen dan ook vanaf nu trachten de uitgifte
termijnen beter te respecteren zodat de leden tijdig geïnformeerd kunnen worden over te
op til zijnde activiteiten binnen onze club.
Een clubtijdschrift uitbrengen is echter een clubgebeuren, waar ALLE clubleden zouden
aan moeten deelnemen. Zonder deze medewerking kan er geen boekje bestaan. Ik
verwacht dan ook dat er van jullie de nodige input komt zodat we de lege pagina's kunnen
vullen met interessante weetjes in verband met onze verschillende sportdisciplines.
De artikeltjes worden ingewacht via e-mail naar het adres redactie@mawbrabo.org of
rechtstreeks bij mezelf of nog via de andere bestuursleden.
Rudy
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III

Acties van de secties
Clubactiviteit

Verslag Clubuitstap Veerse Meer 2008
Al zeg ik het zelf, we kunnen dit jaar weer spreken van een geslaagde uitstap naar het
Veerse Meer. Reeds in het begin van de week werd duidelijk dat zaterdag een zonnige en
winderige dag zou worden. Al waren we in
het begin een beetje wantrouwig, toch
hebben we nog serieus wat wind en zon
op ons dak gekregen.
Het startsein van de regatta werd gegeven
omstreeks 11h00. Ik durf zeggen dat
iedereen toch wel het één en het ander
heeft bijgeleerd van de vorige jaren, want
de start ging vlekkeloos, alsook de daarop
volgende manches. Ook wendden de
kleinsten zich als woeste konijnen
doorheen de in totaal 15 open zeilboten. Iedereen was aan elkaar gewaagd. Dat merken
we bij het kijken naar de verbeterde tijden.
Na een woelige ochtend, stond de
soep reeds te koken bij aankomst in
“De Piet”. Met een lekker stukje brood
ter hand konden we onze honger
ruimschoots stillen.
Niemand heeft veel tijd gehad
vooraleer het volgende startsein werd
gegeven voor een trip langsheen de
eilanden van het Veerse Meer. Niet
iedereen was te vinden voor de nogal
bizarre finish, maar alsnog waren de
commentaren algemeen kortweg kei
goed.
Als afsluiter konden we genieten van de met
liefde gebakken hamburgers en een geweldig
professionele toespraak van mijzelf (Hm), waarin
alle helpende handen ruimschoots werden
bedankt: Eddy en Vivi voor de catering, Etienne
en Mina voor het nachtwerk en de professionele
begeleiding, Marc voor de bereidwillige
medewerking en Robin en Kris voor hun inzet
vorig jaar.
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Graag wil ik alle aanwezigen nog een
pluim opspelden voor hun 100% inzet.
Vooral onze kleinsten die zich als
superkinderen
hebben
gedragen,
Vincent, Kurt en Stien, wens ik nog
veel verder zeilplezier toe. Wij hebben
ons voorgenomen om volgend jaar de
kinderen iets harder in de watten te
leggen. Dus wees er zeker bij!

Iedereen wordt dus terug vriendelijk
uitgenodigd op een volgende editie volgend jaar. Het wordt een enigszins speciale editie,
waar iedereen terug zo zal van genieten als dit jaar!
Ben
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Duiken
Jeugduiken bij Brabo!?
Lange tijd was de leeftijd waarop iemand kon beginnen
met duiken vastgelegd op 14 jaar. Onder die leeftijd was
duiken slechts mogelijk mits speciale toestemming van
een duikgeneesheer en onder de verantwoordelijkheid
van één van de meeduikende ouders. Deze beperking
was ingegeven door een gebrek aan kennis betreffende
de invloed van het duiken op de fysieke en mentale
ontwikkeling van het kind. Door bijkomend onderzoek
werd deze leeftijdslimiet naar beneden gebracht tot 7 jaar.
Omdat geen enkel kind hetzelfde is, laat de
Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en –
Sport (Nelos) duiken toe vanaf 8 jaar.
Jeugduiken tot 14 jaar gebeurt onder strikte voorwaarden.
Niet alleen moet er met aangepast materiaal gedoken
worden, maar ook de diepte en de duur worden beperkt in
functie van de leeftijd en het behaalde brevet.
Daar MAW Brabo zijn jeugdwerking serieus neemt, kon
het oprichten van een jeugdafdeling binnen de duiksectie
niet uitblijven. Begin januari werd dan ook een
splinternieuwe jeugdduikschool boven de doopvont
gehouden.
In onze jeugdduikschool verzorgt een enthousiast
lesgeversteam de opleiding van beginner (alleen kunnen
zwemmen is een voorwaarde) tot Gouden Dolfijn
(evenwaardig met het 1 ster brevet bij volwassenen). We
brengen ieder kind stapje bij stapje dichter bij de nodige
vaardigheden zodat het op een veilige manier kennis met
de wonderen van de onderwaterwereld kan maken. We
hebben immers tot doel de jeugd op een aan hen
aangepaste manier te laten deelnemen aan de duiksport.
De kinderen krijgen op een pedagogisch verantwoorde
manier inzicht in alle aspecten van de duiksport en het
onderwatermilieu. Het jeugdduiken leert de kinderen
zichzelf te beheersen en te gedragen in een vreemde
omgeving, lichamelijk en mentaal. Het bevordert het
zelfvertrouwen door nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het
jeugdduiken is dus niet enkel een middel om aan sport te
doen maar draagt bij tot de volledige ontwikkeling van het
kind. En natuurlijk doen we dit alles in een losse en
plezante sfeer. Leren en spelen gaan hand in hand.
Heeft je kind interesse? Neem contact met ons op en laat
-9-

hem of haar eens proeven tijdens onze trainingen in het
zwembad Sportoase te Brasschaat iedere dinsdagavond
van 18u30 tot 19u30. Je kind mag als kandidaatjeugdduiker 4 maal vrijblijvend komen oefenen. Maar
wacht niet te lang, want er zijn veel kandidaten.
Indien je ouder dan 14 jaar bent, val je niet uit de boot.
Vanaf die leeftijd kan je een duikopleiding bij de duiksectie
volgen of nog verder blijven oefenen in de jeugdafdeling.

Als besluit laten we een jeugdduikster zelf aan het woord:
“Hey,
Ik ben Amber, een jeugdduikster.
Al van m’n 8 duik ik.
Het is echt een super sport!
Eigenlijk helemaal niets om schrik voor te hebben.
De eerste keer is altijd spannend, maar dat vlot zeker!
En die prachtige onderwaterwereld, al die vissen!
Echt de moeite!
Kom dus zeker eens proberen!
Tot gauw!”
Amber (Gouden Dolfijn)”
Contactgegevens:
Jeugdduikschool MAW Brabo
Patrick Van Hoeserlande 2*(jeugdduik)instructeur Nelos
e-mail: patrick.van.hoeserlande@advalvas.be
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Kleinzeilerij
Beste zeilvrienden,
Over enkele maanden is het weer tijd om op kamp te gaan in Oostende. Dit jaar gaat het
kamp door van zondag 5 april 2009 tot zondag 12 april 2009. Voor dit alles vragen wij de
prijs van 150 €, wanneer er van 1 gezin 2 kinderen meegaan is de prijs voor het 2 kind
125€. Dit hadden we graag ontvangen door overschrijving op rek. nr. 979 - 0696675 – 26.
Gelieve in te schrijven voor 1 maart 2009,
Uw inschrijving wordt pas bevestigd na betaling.

Ik ondergetekende …………………........………..schrijf hierbij volgende kinderen in voor de
zeilstage te Oostende.
Naam en voornaam

Geboorte datum

Jongen/meisje

.…………………

…………………..

……….………

….………………

…………………..

.………………

.…………………

…………………..

….……………

Ik betaal hiervoor de som van

…….X 150 = ……......Euro

op rek. nr. 979-0696675-26

…......X 125 = ……......Euro
TOTAAL = ..........…Euro

Naam en handtekening.

E-mail adres: ………………………
Tel : ………………………………
Inschrijving te bezorgen bij:

Goovaerts Marc
Kloosterstraat 82
2990 Wuustwezel
03/6698534
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Hengelen
Geen artikeltjes
Kajak
Geen artikeltjes
Brabojeugd
Geen artikeltjes
Yachting
Geen artikeltjes
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IV

De buik van de club

Het einde van het watersportseizoen is weer in aantocht. Traditiegtrouw
wordt er ook nu weer een feestje georganiseerd in de kantine te Burcht.
Dit keer gaat dit door op zaterdag 8 november aanstaande.
Het wordt een thema-avond die in het teken van Country & Western
staat.
Een live Country & Western band zal er het beste van zichzelf
geven en er wordt een verrassingsakt voorzien, dus ALLEN
DAARHEEN !
De organisatoren vragen dat iedereen zoveel mogelijk in
western outfit aanwezig zou zijn.

Inschrijvingen voor 2 november bij Marcel of aan de toog.
Prijs :

Leden
Niet-Leden

€ 15,00
€ 22,00

BIER- en DRANKENHANDEL

DE VOGEL & Zn bvba
Groot assortiment
Specialiteiten in:
Bieren
Waters
Frisdranken

Willem Van Doornyckstraat 78
9120 Haasdonk
Tel. 03.775.78.92
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V

Taterwater

Iedereen kent wel een Feloek, maar wist je ook dit :
Feloek of Feloeka, waren Moorse schepen die sterk leken op de hedendaagse Arabische
Dhow. De schepen zijn maar weinig veranderd in de loop der eeuwen. De slankgebouwde
dhows bevaren nu nog steeds de Indische oceaan, met dezelfde regelmaat als de
moesson waarvan ze gebruik maken. Nu nog op de Nijl ziet men een soortgelijke dhow of
feloek varen. De feloek en de hedendaagse dhows hebben één of twee masten,
naargelang hun lengte. De Rode Zee dhow wordt ook spitsgatter genoemd, of in hun taal
"zaruq". De naam zegt zelf dat het ranke spitslopende zeilschepen zijn. Maar de dhows
worden ook nog eens onderscheiden naar hun vorm in sambuks, booms en baggala's.
De tuigage is bij allen gelijk. Ze meten ong 50 ton. De schepen zijn ong. 20 à 30 meter
lang en 3,5 à 4,5 meter breed, naargelang het type. De grote mast heeft een schuine ra, uit
twee samengebonden boomstammen met een Latijnzeil. Ook zijn er dhows van zo'n 115
ton. Dat zijn meestal rivier- en kustvaarders.
Als symbool van de Arabische zeevaart wordt de dhow onder meer afgebeeld in de
wapens van Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten.
Bron : Wikipedia

Prijsvraag van de dag : Wat is een 'loefbijter'.
Antwoorden kunnen verstuurd worden aan redactie@mawbrabo.org en zullen in de
volgende editie afgedrukt worden.
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VI

Kalender
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VII

Varia

Wissewasjes van ’t lest’uur
Gedachten als je ouder wordt
Met mij is er totaal niets aan de hand
Ik ben nog zo fit van lijf en verstand
Wél arthrose in mijn heup en mijn knie
Als ik me buk, is’t net of ik sterretjes zie
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog
Maar ik ben nog fantastisch goed … zo op ’t oog
Mijn geheugen is ook niet meer zo ’t was
Want ik ben vergeten wat ik gisteren nog las
Ook heb ik last met mijn ogen
En mijn rug raakt meer en meer gebogen
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog
Maar ik ben nog fantastisch goed … zo op ’t oog

Mijn tanden liggen in een glas
Mijn bril op tafel, mijn hoorapparaat is in mijn tas
Mijn steunzolen naast het bed op een stoel
U weet dus wat ik met twijfel bedoel
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog
U bent nog fantastisch goed … zo op ‘t oog
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‘k Heb na het eten wat last van mijn maag
Maar ik wil niet zeuren, want dat mag
Dat is heel normaal op je oude dag
Aanvaard het rustig zei de psycholoog
U bent nog fantastisch goed … zo op ’t oog
En zo …
Kom ik in de winkels en ook weer op het plein
Wat heerlijk, zo gezond te mogen zijn
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
om over vroeger te kunnen dromen
N.v.d.r.
dit wissewasje van ’t lest’ uur is ’t lest van tuur
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Formularia
Volmacht
VOLMACHT TOT VERKIEZING BESTUURSLEDEN

25/01/09

Ondergetekende, (NAAM) --------------------------------------------------------------------(Lidnummer)------------------------------------------------------------------rechtmatig effectief lid van MAW Brabo voor het jaar 2009, verleen hierbij volmacht aan :
effectief lid

(NAAM) ----------------------------------------------------------------------

(Lidnummer) ----------------------------------------------------------------om in mijn naam te stemmen op de algemene vergadering
datum

handtekening

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sinterklaas
INSCHRIJVING SINTERKLAASFEEST

07/12/08

Ondergetekende, (NAAM) --------------------------------------------------------------------(Lidnummer) ------------------------------------------------------------schrijft hierbij in en stort ----------- x 15 € /kind (max 10 jr oud) = --------------------- €
(ENKEL grootouder )
op rek.nr. 417-2030851-32 van MAW Brabo, Sleutelshof 17, Zwijndrecht 2070 en dit
VOOR 18/11/2008

NAAM

Voornaam

datum

Geb Datum

M/V

Kind

Kleinkind

handtekening
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VIII

Bijdragen en vergunningen

Lidgelden
Effectieve leden
Het personeel van Defensie, in werkelijke dienst of met rustpensioen, en die ingeschreven
zijn en de werkelijke bijdrage betaald hebben.
Al de personen die op 29 juni 2002 het statuut van effectief lid hadden volgens de statuten
van 15/05/1993.
Zij alleen genieten van de wettelijke rechten van de verenigingsleden. Hun aantal mag niet
meer dan twintig bedragen.
Effectief lid
Effectief lid + partner (samenwonend)
Kinderen vanaf 10 tot en met 25 jaar
Familiekaart ( 4 pers., partener en/of kinderen )

€ 30,00 /jaar
€ 43,00 / jaar
€ 15,00 / jaar
€ 65,00 / jaar

Tijdelijke leden
Burgers die op voorstel en onder peterschap van 2 effectieve leden na een proeftijd van 3
maanden aanvaard worden (tot een door het bestuur vastgesteld aantal).
Tijdelijk lid
Tijdelijk lid + partner (samenwonend)
Kinderen vanaf 10 tot en met 25 jaar
Familiekaart ( 4 pers., partener en/of kinderen )

€ 57,00 /jaar
€ 75,00 / jaar
€ 25,00 / jaar
€ 120,00 / jaar

Werfgelden
Burcht
Stageld yacht per seizoen

LOA <= 5 m.

Effectief lid
Tijdelijk lid

LOA > 5 m.
Ophalen en te water laten
(Burcht)

Effectief lid
Tijdelijk lid
alles + hogedrukspuit + Brabovlag
elke bijkomende verplaatsing op de werf

€ 25,00
€ 50,00
€ 2,50 /m²
€ 5,00 /m²
€ 45,00
€ 20,00

Wuustwezel
Winterberging (mundep)
Seizoen aan de boei
Berging surfplank Wuustwezel

Effectief lid
Tijdelijk lid
Effectief lid
Tijdelijk lid

€ 25,00
€ 50,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 30,00 /jaar
- 19 -

Cursussen en vergunningen
Surfen & Zeilen (+ init. Reggie)
all-in*
€ 85,00
Optimist
all-in*
€ 50,00
Duiken (1° ster brevet)
all-in*
€ 50,00
Kano & Kajak
all-in*
€ 50,00
Yachtschipper
all-in*
€ 270,00
Vissen (clubvergunning)**
€ 5,00 /jaar
*all-in = theorie + praktijk + huur materiaal + verzekering + inkom zwembad (duiken)
**max 25 vergunningen
Gebruikstussenkomst
Uitrusting
Surf- en/of zeiluitrusting + zwemvest
Zwemvest
duikuitrusting

€ 5,00 /dag - € 3,00 / halve dag
€ 1,00 /dag
€ 5,00 /dag

Vaartuigen
Pedalo
Kano / Kajak
Optimist & Mirror
Caravelle - 420 - Bosun
Zeilyacht REGGIE II *
Motoryacht STUIVER II *

€ 1,00 / 30 minuten
€ 5,00 / dag - € 3,00 / halve dag
€ 1,00 / dag
€ 8,00 / dag - € 4,00 / halve dag
WE + feestdag € 20,00 / dag
Weekdag
€ 10,00 / dag
WE + feestdag € 100,00 / dag
Weekdag
€ 50,00 / dag

*ENKEL met aanvaarde schipper
Clubhuizen (uitsluitend voor leden)
Burcht
Wuustwezel

€ 100,00 / dag (+ kosten personeel)
€ 60,00 / dag
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