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I

De schipper aan het woord
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II

Bestuursmededelingen

Beslissingen
1. Algemene vergadering
Verslag van de algemene vergadering van zondag 8 februari 2009-02-09
-J.Bruyére, I.Vanduren,S.Janssens zijn verontschuldigd (bestuursleden)
1. Aanwezigen : Effectieve leden : 23
Anderen :
37
Totaal:
60
2. Verkiezing bestuursleden :
Aantal uitgebrachte stemmen
Quotum : -----------------------------------2 x aantal te begeven mandaten

………53……
------------------------- = 9
2x3 = 6

3. Vergadering :
-Voorzitter: - problemen Wuustwezel : -behoud concessie
-inbraak & brandstichting
-voedselinspectie
-Penningmeester: -bespreking begroting voor 2009
-cafetaria Wuustwezel in vraagstelling : nieuwbouw/herstelling
-clubschip Stuiver II : - herstelling met grote kosten
- te weinig vrijwilligers
- toch in vaart houden voor clubactiviteiten
-commissarissen : - J.Deman & G.De Smet geven lezing over de controle van de
boekhouding en stellen de ontlasting van de penningmeester & bestuur voor , wordt
aanvaard door de Alg. Vergad.
-Secretaris :
-bestuursleden :
- J.Lontie wordt door het bestuur heraangesteld als penningmeester voor een
periode van 3 jr
-A.Verheyden (O/Voorzitter & Secretaris) is uittredend en stelt zich niet meer
herverkiesbaar
-S.Janssens (havenmeester) is uittredend en stelt zich herverkiesbaar
-P.Van Hoeserlande & J. Van den Bossche zijn kandidaat –bestuursleden
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- de 3 kandidaten worden verkozen , de bestuursfuncties worden bepaald in de
eerstvolgende bestuursvergadering
-lidgeld 2010 : zal verhoogd worden met 2/3 € (01 Okt 2009)
-Vragen & varia : - rookverbod wordt niet nageleefd ,
Verheyden Arthur
Uittredend O/Voorzitter & Secretaris

III

Redactioneel

Beste clublid,
Wanneer u dit leest hebt u de tweede vernieuwde uitgave van ons clubblad aangekregen.
U vindt een zo volledig mogelijk overzicht van de geplande activiteiten van onze club,
verdeeld over de verschillende secties zodat u uw jaarplanning hierop kan afstemmen.
Verder kregen we een mooi verslag van de driedaagse van vorig jaar, die eigenlijk reeds in
een van de vorige uitgaves diende te verschijnen, waarvoor nogmaals onze
verontschuldigingen.
Dit clubboekje wordt gemaakt door de leden voor de leden. Graag ontvingen wij
suggesties, zowel naar inhoud als naar vorm om een voor de leden zo aangenaam
mogelijk naslagwerkje te maken.
De redactie.
IV

Acties van de secties

Clubactiviteit
Ben Van Tichelen heeft een webpagina bij onze website gewijd aan de jaarlijkse
clubuitstap naar het Veerse Meer. U vindt hier alle nodige info en een schat aan foto’s in
verband met deze uitstap.
Zeker een bezoekje waard, surf naar http://www.mawbrabo.org/veersemeer.
Van de website gesproken. Georges heeft deze grondig onder handen genomen en
volledig vernieuwd. De moeite waard om een kijkje gaan te nemen. Het adres blijft
http://www.mawbrabo.org
Kleinzeilerij
ZEILKAMP
Het jaarlijkse zeilkamp voor de jeugd gaat dit jaar door van zondag 5 april tot zondag 12
april, naar jaarlijkse gewoonte in Oostende.
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Dit jaar is er ook mogelijkheid voor de surfers om deel te nemen, zij moeten wel zelf voor
materiaal zorgen.
Marc zal graag meer informatie bezorgen indien gewenst.
U vindt het inschrijvingsformulier verder in dit boekje. Alvast iets om naar uit te kijken.
ZEILCURSUS
Nog voor de kleinzeilerij organiseren wij onze jaarlijkse zeilcursus. Ook interessant voor de
yacht zeilers die hun zeiltechnieken willen aanleren of opfrissen.
Dit jaar zijn er weer twee cursussen voorzien, Optimist 1° graad (kinderen geboren voor 1
januari 1995) en Zwaardboot 1° graad voor iedereen geboren voor 1 januari 1995.
Enige vereiste is dat de deelnemers een zwembrevet van ten minste 50 meter kunnen
voorleggen of voor de kinderen dat de ouders een verklaring tekenen dat de kinderen
voldoende kunnen zwemmen om aan de cursus deel te nemen.
Nadat de deelnemers slagen in hun examen krijgen zij een internationaal zeilbrevet.
Dit jaar gaat de cursus door op volgende data :
Zaterdag 16 mei, donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei, zaterdag 30 mei, examen
op zondag 31 mei of maandag 1 juni.
De uitreiking van de brevetten wordt voorzien op zaterdag 7 juni.
De cursus optimist kost € 50,00 en de cursus zwaardboot kost € 85,00.
Voor deze prijs krijg je een cursusboek en het gebruik van alle benodigde materiaal (boot,
zwemvest, ...) gedurende de lesdagen en het brevet als je slaagt in het examen.
U vindt verder in dit boekje bij de formularia een inschrijving die wordt ingewacht voor 1
mei aanstaande bij Marc Goovaerts.
ZEILREGATTA’S
Ook dit jaar organiseert de kleinzeilerij weer een reeks regatta’s. Notter alvast de
voorziene data :
26 april, 10 mei, 7 juni, 12 juli, 9 augustus, 20 september en 11 oktober.
Alle leden van de club die een zeilbrevet hebben kunnen deelnemen aan de regatta’s.
Deelname kost € 1,50 euro per deelnemer. Prijzen voor de eerste drie worden onmiddellijk
na de regatta uitgedeeld.
Duiken
Programma voor volgend seizoen :
Zwembadtrainingen gaan iedere dinsdagavond door in de Sportoase te Brasschaat
van 18u30 tot 19u30. Je kan in januari beginnen met de zwembadtrainingen om in het
groot verlof te gaan duiken in open water. Iedereen mag 4 proeflessen volgen alvorens te
beslissen.
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De start van het open water seizoen is voorzien eind mei, als het water warm genoeg is.
Naast de clubduiken voor volwassenen gaan we vanaf eind juni, na de schoolexamens,
iedere dinsdagavond vanaf 18u30 duiken in open water (meestal in de Put van Ekeren).
In juni en augustus voorzien we, naast de wekelijkse duik, ook nog duiken in Zeeland
(Nederland), een daguitstap met een schip en opleidingsduik onderwaterfotograaf, EHBO,
archeologie, enz.
Speciaal vermelden we nog zondag 20 september voor de ‘cleaning day’ in Hazewinkel en
zaterdag 26 september voor de Nelos jeugdduikdag.
Het volledig programma verschijnt in de volgende editie.
Groetjes,
Hoesy

Hengelen
Kajak
Yachting
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V

De buik van de club

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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VI

Taterwater

4-daagse, 9-10-11-12 mei 2008 Vlissingen
verslag door Hedwig en Ingrid, aanwezig op de 'Hanne' van Hans Heuninckx
De Black Prince is te water gelaten in Burcht, de Stormy
Monday vertrok vanuit Blankenberge en de Hanne vanuit
Nieuwpoort. Ook de Reggie II, komende van het Veerse
Meer, was van de partij!
Nadat Hans en Anne, onze schipper en gastvrouw van
'Hanne', de Bavaria 37, ons verwelkomd hadden, was
het tijd voor de startpalaver. Er werd geluisterd naar het
routeplan en het weerbericht.
vertrokken werd onze kennis al
procedure FOB (fender over
Hadden we dat al geleerd? We
de MOB. Goed geprobeerd
de fender opvissen… Het wordt
theorie wordt getoetst aan de

Nog maar net
getest:
boord).
kenden alleen
Johan! Snel
duidelijk: de
praktijk!

Vrijdagmorgen 9 mei omstreeks
09.23 was het
HW te Blankenberge. We
zouden dan 3
uur het tij mee hebben richting Breskens. Door de windrichting werd het opkruisen. Maar
we geraakten amper vooruit. Johan,
die een
oogje in het zeil hield, stond
regelmatig
te roepen "afvallen". Mijn vrouwtje,
die eigenlijk
nog een landkrab is, vond deze
uitspraak
geweldig: zij wou ook wel eens
"afvallen"
door aan het stuurwiel te draaien…
Er werd dan
ook regelmatig overstag gegaan
zodat de
vrouwtjes lekker in het zonnetje
konden
blijven zitten. Ja, wij waren echte
gentlemen!
Maar we bleven Nieuwpoort zien…Er werd ijverig
gerekend cfr hetgeen er in de lessen verteld geweest
was. Na vele uren werd er besloten om te motoren en
aan te meren in Zeebrugge. Pas nadat het licht
tweemaal op rood gesprongen was en Hans idem dito
gevloekt had, konden we binnenvaren. Dit voorval werd
al snel vergeten door de prachtige zonsondergang. Zo'n
dag op zee maakt dorstig en hongerig. De cava en
aperitiefhapjes werden opengemaakt. Nadien zijn we
een lekker vispannetje gaan eten in de 'Old Steamer' en dan onder zeil om 's morgens
vroeg fris te vertrekken, richting Vlissingen (afstand nog 16 M) waar de 3-daagse startte en
zowel de cursisten als andere leden samenkwamen.
- 11 -

In verband met het tij moesten we op tijd in de jachthaven van Vlissingen zijn. Met eb kan
je de drempel die daar in de havenmond ligt, niet over. Er zijn dan ook vele mijlen
afgelegd met de motor, daar er te weinig wind was. Johan wees ons ook op de stroming
in Vlissingen die je kunt zien en voelen rondom de
havenmond. Ook de MOW-boeien werden door Johan
uitgelegd. Na het aanleggen van de boot ging iedereen
douchen en nadien zouden we in groep de stad gaan
verkennen. Johan kent Vlissingen zeer goed en we
moesten bekennen het oude gedeelte zeer gezellig is.
Dan is Anne de keuken ingedoken en heeft ze lekkere
spaghetti gemaakt en omdat ze zoveel gemaakt had,
konden ook Frank en zijn vrouwtje ook meeëten.

Op het terras van Johan's stamkroeg werd besproken hoe de volgende dag zou verlopen.
Ronny bestelde een "frisse duvel" en de dienster was eventjes van slag. Ze dacht dat
Ronny een "Friese" duvel wou…
Er werd afgesproken om van boot te wisselen zodat je
ook de kans kreeg om te ervaren hoe een andere
zeilboot vaart. Dan
hebben we
opnieuw onze intrek
genomen
in onze 'sarcofaag' en
hebben we
vrij goed geslapen en
gedroomd
van alle moeilijkheden
die het
examen van jachtman met zich kan meebrengen…
De volgende morgen zijn we dan aan boord gegaan van de 'Stormy Monday' van Ivan. We
stonden versteld van het prachtig wit leren salon in de Westerly. Ivan's ogen glinsterden
dan ook terecht van fierheid. Samen met Wim en Hugo en mijn vrouwtje Ingrid, hebben
we een fijne zeildag beleefd. Het is een ongelooflijke snelle boot en nu begrijp ik de
benaming 'Stormy Monday' want hij vliegt als een storm voorbij! (Vlogen ook de
maandagen ook maar zo snel voorbij…) De bar van Ivan was goed gevuld met
verschillende soorten drank. Het is duidelijk: drank is één van de basisuitrustingen aan
boord. Het leek een sport om de kardinalen steeds langs de verkeerde kant te nemen.
Maar toch zijn we een flink stuk verder geraakt dan de 'Walsvisstaart'. Bij het terugkeren
naar Vlissingen werden we overspoeld door vliegen. Hugo dacht dat deze van de Black
Prince kwamen, "The Lord of the Fly's"… Ook 'Hanne' werd aangevallen door vliegen en
op een gegeven moment zat Hans zijn hoofd vol met vliegen. Anne zei blij: "schatke, je
- 12 -

hebt terug haar gekregen!". ( Zoals Hans zelf zegt heeft hij de ziekte van edel: meer haar
op z'n gat dan op z'n schedel.)
's Avonds zijn dan we dan samen gekomen om lekker te gaan eten en na te praten.
De windgoden waren ons de volgende dag goed gezind: 'pittig' gezeild aan 9kts over de
grond!
Met een tevreden gevoel zijn we dan ook huiswaarts gekeerd na uitvoerig afscheid te
hebben genomen.
Hedwig & Ingrid
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VII

Kalender

Noteer alvast de volgende data in uw agenda :
28 maart 2009
5 april tot 12 april 2009
18 april 2009
16 mei 2009
21 mei tot 23 mei 2009
21 mei tot 24 mei 2009
1 juni 2009
7 juni 2009
1 augustus 2009 (??)
22 augustus
12 september 2009
?? oktober 2009
17 oktober 2009
29 november 2009

Opening vaarseizoen in Burcht
Zeilstage voor de jeugd inOostende (zie elders)
Boten te water in Wuustwezel
Start zeilcursus te Wuustwezel
3-daagse clubuitstap met de jachten
Zeilcursus te Wuustwezel
Examen zeilcursus te Wuustwezel
Uitreiking brevetten en kaasavond te Wuustwezel
Waterfundag te Wuustwezel
mosselen, voorlopig gepland naar jaarlijkse traditie in Yrseke
Clubuitstap naar Veerse Meer (aanrader !!)
einde vaarseizoen in Burcht
Boten uit water + fuif te Wuustwezel
St Niklaas in Burcht
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VIII

Varia

Op onze prijsvraag van vorige keer kregen we twee antwoorden. Alvast bedankt voor de
reacties.
De vraag luidde : Wat is een loefbijter.
Prosper Wuestenbergs stuurde volgend antwoord :
Hierna de gevonden verklaring van het woord loefbijter:
Een loefbijter is een langsscheeps uitstekende vorm bij de voorsteven,
die de drift beperkt.
Een andere naam kan zijn een kleine variant van een boegspriet.
Een scheg onder het voorschip wordt ook wel loefbijter genoemd.
Paul Maes stuurde zijn antwoord :
Uitstekend deel van de boeg onder water dat moet helpen bij het overstag gaan.
Volgende verklaringen werden op het internet teruggevonden :
Loefbijter of loefhouder, op z'n Gronings "sloffe". Een driehoekig stuk hout - op de
tekening in zwart aangegeven - dat soms bij platbodem-schepen onder water tegen de
voorsteven wordt bevestigd om zijwaarts afdrijven (verlijeren) zoveel mogelijk tegen te
gaan, maar ook de Friese benaming - loefbiter - voor een korte boegspriet, de botteloef,
waardoor de fok verder naar voren komt en het schip scherper kan zeilen, dus beter kan
"loefhouden".

www.vaartips.nl
Deze keer vragen we de verklaring voor het gezegde :
“Achter kaap kont liggen”
Antwoorden kunnnen zoals steeds toegestuurd worden aan redactie@mawbrabo.org

- 15 -

- 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 Voor de festiviteiten in Burcht zoeken wij enkele feestneuzen die de clubfeesten in goede
banen willen leiden. Geïntersseerd ? Contacteer het bestuur.
Help mee om van het clubboekje een uithangbord voor onze club te maken en stuur uw
artikeltjes naar redactie@mawbrabo.org, we zullen ze graag voor u publiceren.
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IX

Formularia

ZEILKAMP OOSTENDE
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, 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 ……1.X 150 = …150…...Euro
……...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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Ondergetekende schrijft in voor de volgende zeilcursus te Wuustwezel
Naam

Geb. Datum

Optimist/
Zwaardboot

Prijs

Totaal

Naam en handtekening

................
Inschrijving te bezorgen bij: Goovaerts Marc voor 1 mei 2009-02-07
Kloosterstraat 82
2990 Wuustwezel
03/6698534
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X

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 /j
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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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