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I

De schipper aan het woord

Beste leden, ik wens jullie allen samen met jullie familie een zalig Kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar alsook een goede gezondheid het hele jaar door.
Guido
II

Bestuursmededelingen

Lidgelden
Vergeet niet uw lidmaatschap voor 2010 te hernieuwen.
Aangezien de bijdrage in de sportverzekering via het Sportcentrum van Defensie
verhoogd werd, vindt u achteraan reeds de nieuwe geldende tarieven.
Verkiezing nieuwe bestuursleden
Dit jaar zijn drie bestuursleden aan het einde van hun mandaat. Op de komende
algemene vergadering op 24 januari 2010 om 14 uur zullen dan ook drie plaatsen
verkiesbaar gesteld worden.
Aftredende bestuursleden :
Marc Goovaerts
Ivo Vanduren
Jean Bruyère
Marc en Ivo stellen zich alvast terug kandidaat, Jean liet nog niets weten. Eventuele
kandidaturen worden op het secretariaat verwacht voor de algemene vergadering.
Uw aanwezigheid op de algemene vergadering wordt ten zeerste gewaardeerd, het is
ook het moment waarop u mee kan beslissen over de toekomst van onze club.
Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn kan u steeds een volmacht geven aan
een ander effectief clublid dat wel aanwezig zal zijn.
ELKE STEM IS ER EEN.
Achteraan vind u een volmachtformulier dat kan meegegeven worden.
Alle effectieve leden, die hun lidgeld betaald hebben, kunnen zelf of per volmacht
deelnemen aan de verkiezingen.
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III

Redactioneel

Voila, dat was het dan, het jaar zit er weer op. Voor de ene komt dit einde
niet snel genoeg voor de ander komt het dan weer veel te snel. Wat het ook
moge wezen, de redactie wenst u en de uwen alvast een heel leuk nieuw
jaar.
Zoals elke keer vragen wij u ook nu nog steeds om interessante weetjes,
leuke of niet zo leuke (reis)ervaringen toe te sturen.
Er worden in de schoot van onze club verschillende activiteiten
georganiseerd, het is ook leuk om hiervan een verslagje te kunnen
publiceren in een volgende uitgave.
Beste wensen voor het nieuwe jaar
De redactie
IV

Acties van de secties

Kleinzeilerij
Zeilstage te Oostende

Ook volgend seizoen gaan wij weer zeilen te Oostende. En dit voor al
onze jeugd tussen 8 en 18 die reeds in het bezit zijn van een zeilbrevet. Dit
jaar zal er weer gezeild worden met Optimist, Mirror, Kadet, 420 en
Carravelle(indien er kandidaten zijn voor het brevet zwaardboten tweede
graad). Dit alles gaat door van zondag 04 april tot en met zaterdag 10 april
2010. Om alles vlot te organiseren moet je tijdig ingeschreven zijn, en dit
voor 01 maart met bijgevoegd inschrijvingsformulier. Wat zijn de kosten
voor dit alles? Van zondag avond tot zaterdag voormiddag betaal je 125 €.
Vanaf het tweede kind betaal je slechts 115€. In de prijs is alles inbegrepen
behalve het transport naar Oostende en terug. Iedereen wordt verwacht op
zondagavond. En dit om enkele praktische redenen. Graag had ik ook Uw email adres gekregen en dit om verdere afspraken te maken.
Inschrijvingsstrookje te bezorgen aan Goovaerts Marc
Kloosterstraat 82 2990 Wuustwezel.
Betalingen moeten gebeuren op volgend rekening NR 979-069667526 op naam van Goovaerts Marc met de vermelding: zeilkamp 2010 en
naam van de deelnemer(s). Betaling geld als bevestiging van inschrijving en
pas na ontvangst is de inschrijving definitief.
Inschrijvingsformulier vind je bij Formularia
Ter illustratie van onze zeilcursus hierbij een overpijnzing van een deelnemer
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ZEILSTAGE 2009
OOSTENDE
Zondag stond ik al te poppelen om naar de zeilstage te gaan.
Ik kwam aan en zag al m’n vrienden terug.
Maandag zijn we gelijk gaan zeilen, dat was toch weer even wennen want ik had het
al lang niet meer gedaan.
Er waren ook kinderen van daar die al direct bevriend waren met mij en ook nog
andere kinderen van Brabo.
We hadden ook een avondactiviteit met de club,de ene keer gingen we naar het
strand de andere keer iets anders b.v: een quiz,een fuif.
Dinsdag weer zeilen en zo een hele week lang.
Tot de dag zaterdag, toen kwam het examen.
Het was bij iedereen goed afgelopen,ook bij mij.
( op 1 stempeltje na)
En we hebben er ook veel van geleerd.
Ik voel me nu veel zekerder in de boot.
Er kwam ook een b.b.q bij kijken, toen was ik ook blij toen ik mijn ouders terug zag.

Het was een top week
VINCENT LUYCKX

Zeilcursussen te Wuustwezel,
Dit jaar zal er naar aloude gewoonte weer cursus gegeven worden te
Wuustwezel. Er zijn dit jaar twee cursussen, namelijk Optimist 1’graad voor
de kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2002 en de cursus Zwaardboten
1’ graad voor iedereen die geboren is vóór 1 januari 1996.Wel dien je in het
bezit te zijn van een zwembrevet van ten minste 50 meter of voor de
kinderen een verklaring van de ouders waarin zij verklaren dat hun zoon of
dochter voldoende kan zwemmen om de cursus te volgen. Wanneer je na
het volgen van de cursus slaagt in het examen, kom je in het bezit van een
internationaal zeilbrevet. Dit alles gaat door op volgende dagen : zaterdag 08
mei, donderdag 13 mei tot en met zondag 16 mei, zaterdag 22 mei, om te
eindigen met het examen op zondag 23 mei. Het uitreiken van de brevetten
is voorzien op zaterdag 5 juni. De deelname aan dit alles kost wel iets, en
wel het volgende : voor de Optimisten is dit voorzien op 50 Eur en voor de
zwaardboten is dit 85 Eur. Je dient je echter wel op tijd in te schrijven om ons
de kans te geven om alles degelijk te kunnen organiseren, en wel vóór 1
mei.
Inschrijvingsstrookje te bezorgen aan Goovaerts Marc
Kloosterstraat 82 2990 Wuustwezel.
Inschrijvingsformulier staat achteraan bij Formularia

-6-

Duikers
Hengelen
Kajak
Yachting
Beste,
Sedert enige jaren organiseren we met MAW BRABO een driedaagse in de
meimaand.
Oorspronkelijk was het de bedoeling onze cursisten jachtman eens te laten
proeven van het "jachtleven", en met succes.
De combinatie van zeilen (varen) en het napraten aan den toog, zowel voor
als na het eten, bleek bij de deelnemers telkens in de smaak te vallen.
Vandaar dat we volgend jaar deze driedaagse opnieuw wensen te
organiseren. Nu niet met de cursisten, immers er is dit jaar geen cursus
jachtman, maar met onze eigen leden /schippers.
Om een aanvang te kunnen nemen met de organisatie van deze drie
daagse, had ik graag geweten wie er aan deze uitstap van onze eigen club
wenst deel te nemen.
We plannen deze clubuitstap in het week van Hemelvaart,
zijnde 13/14/15 mei 2010 .
Het is mijn bedoeling om afhankelijk van het aantal deelnemende schippers
van zeil-/motorboten, een voorstel te maken voor deze uitstap m.b.t. wat we
gaan doen en welke jachthaven we als bestemming zullen nemen.
Voorstellen zullen uiteraard welkom zijn.
Aan het bestuur van MAW BRABO zal eveneens om een financiële bijdrage
worden gevraagd, voor o.a. de betaling van de liggelden in de jachthaven
waar we ons evenement zullen organiseren en voor <tbs>.
Hierbij doe ik dan ook een oproep aan al onze schippers /leden, mij te laten
weten of zij wensen deel te nemen /mee te werken aan dit initiatief.
Een mailtje naar onderstaand adres, of de toezegging aan mij op een
dinsdagavond, is alvast voldoende.
Ik hou jullie op de hoogte van de stand van zaken.

Tevens is het mijn bedoeling eens een avond te organiseren waarbij er een
toelichting wordt gegeven over navigatieapparatuur t.b.v. de yachting.
Radio Holland België heeft alvast zijn medewerking aangeboden om dit voor
onze club te doen.
Het betreft vooral:
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wat biedt tegenwoordig de markt
Wat zijn de combinatie mogelijkheden
De toepassing van de apparatuur, uiteraard ook de beperkingen
Onderling connectie mogelijkheden (NEMEA , bluetooth, e.a.)
E.a.

Laat mij maar weten als je interesse hebt.
Groetjes
Johan Deman
Deman.karanos@telenet.be
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V

De buik van de club

NIET VERGETEN !!

DINSDAGAVOND,
BRABO - CLUBAVOND !!!
Voor :

-

verzorgde consumpties
stemmige muziek
de lichtjes van de Schelde
straffe verhalen
havenkroegsfeer
allemaal aangename mensen

Er wordt al eens aan de bel getrokken en met wat geluk komen er zo maar
warme hapjes over den toog !

Kom nog eens af, u bent er meer dan welkom !

Tip : wie zijn partner meebrengt, komt nooit te laat thuis !

Jan Van den Bossche
co

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

Onze vorige prijsvraag leverde
Luc D'Hollander stuurde :
Volgens mij is de getoonde afbeelding een astrolabium.
Dit toestel was in gebruik vanaf de 4e eeuw tot hij in de 16e eeuw langzaam
aan vervangen werd door de sextant en diende dus als instrument voor de
navigatie. Hiermee werd de plaats en hoogte van een hemellichaam
berekend in functie van de tijd.
Wilfried Vanderveken antwoordde
Gegroet Vraagsteller,
Hier een antwoord op de vraag blz 12 van het jongste ‘t Brabooke.
Het afgebeelde instrument is een Astrolabium (astronomische versie).
Dit toestel werd, in zijn eenvoudigste vorm, al gebruikt vanaf ongeveer 150
V.C.
Om hoeken te meten (vertikaal).
Geleidelijk aan werd het door de astronomen verbeterd en uitgebreid om
allerlei
Berekeningen te maken.
e
Voor zover bekend werd er eerst vanaf de 15 eeuw een versie gemaakt,
ontdaan
Van alle complexiteit, om te worden gebruikt op zee om de hoogte van
hemellichamen
Te bepalen.
Eigenlijk is het een van de vele voorlopers van de sextant.

Bedankt voor deze heel juiste antwoorden.
Deze keer is er geen prijsvraag maar vanaf het volgende boekje zijn we er
terug om uw parate kennis te testen.
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VII

Kalender

Hierbij de jaarkalender met de verschillende activiteiten van onze secties,
voor zover bekend bij het ter perse gaan
Activiteit
Algemene vergadering
Nieuwjaarsreceptie
Begin vaarseizoen Burcht
Zeilstage jeugd Oostende
Begin vaarseizoen boten te water
Wuustwezel
Regatta Wuustwezel
Begin zeilcursus
Regatta
Zeilcursus
Vrije training zeilcursus en examen
Brevetuitreiking en Breugelavond
Wustwezel
Regatta Wuustwezel
3 daagse
Brevetuitreiking en Breugelavond
Wustwezel
Regatta Wuustwezel
Verklede regatta
Waterfundag Wuustwezel
Regatta
Mosselfeest
Fuif einde verlof Wuustwezel
Mega regatta Veersse Meer
Regatta
Einde vaarseizoen Wuustwezel
Einde vaarseizoen Burcht
Sinterklaasfeest Burcht

Sectie
Club
Club
Yachting
Klienzeilerij
Kleinzeilerij

Datum
24-01 aanvang 14 uur
24-01 na de alg verg
20-03
4 tot 11-4
17-4

Kleinzeilerij
Kleinzeilerij
Kleinzeilerij
Kleinzeilerij
Kleinzeilerij
Kleinzeilerij

25-4
8-5
9-5
13 tot 16-5
22 tot 24-5
5-6

Kleinzeilerij
Yachting
Kleinzeilerij

6-6
13 tot 15-05
5-6

Kleinzeilerij
Kleinzeilerij
Club
Kleinzeilerij
Club
Club
Club
Kleinzeilerij
Kleinzeilerij
Yachting
Club

6-6
11-7
31-7
8-8
14 of 15-08
28-8
11-9
10-10
16-10
23-10
5-12

De vermelde datums zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden

Alle activiteiten zijn uiteraard toegankelijk voor alle clubleden, ook diegene
die eigenlijk bij een andere sectie actief zijn dan degene die de activiteit
organiseert. Wil je aan een of andere activiteit deelnemen dan kan je steeds
terecht bij de desbetreffende sectieverantwoordelijke.
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VIII

Varia

Ook dit jaar zijn er weer enkele leden die hun 20 jaar lidmaatschap vieren :
LAMBRECHTS Willy
VERSTRAELEN Alain
VAN STEENBERGEN Rob
VAN STAPPERSHOEF Theo
Zij zullen tijdens de nieuwjaarsreceptie die aansluit op de Algemene
Vergadering, gehuldigd worden.

VRAAG NIET ALTIJD
WAT UW CLUB VOOR U KAN DOEN
MAAR WEL
WAT U ZOU KUNNEN DOEN
VOOR UW CLUB
Overdenking van ons aller J van den Bossche
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IX

Formularia

VOLMACHT TOT DE VERKIEZING

24-01-2010

Ondergetekende ________________________________
Lidnummer _______________________________
Rechtmatig effectief lid van MAW Brabo voor het jaar 2010, verleen
hierbij volmacht aan :

EffectIEf lid ____________________________________
Lidnummer _______________________________
Om in mijn naam te stemmen tijdens de algemene vergadering.
Datum

Handtekening

_____________________________________
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Inschrijving zeilstage 2010
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 125 = …125…...Euro
……...X 115 = ………….Euro
TOTAAL = …………Euro
Naam en handtekening.
E-mail adres: ………………………
Tf nr: ………………………………
Inschrijving zeilcursus kleinzeilerij
Ondergetekende schrijft in voor volgende cursus
Naam en voornaam

Geb
datum

Optimist of
zwaardboot

totaal

Prijs

………..

Naam en handtekening
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X

Bijdragen en vergunningen

Lidgelden vanaf 2010
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., partner en/of kinderen )

€ 32,00 /jaar
€ 47,00 / jaar
€ 17,00 / jaar
€ 75,00 / 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., partner en/of kinderen )

€ 60,00 /jaar
€ 81,00 / jaar
€ 28,00 / jaar
€ 130,00 / jaar

Werfgelden
Burcht
Stageld yacht per
seizoen

LOA <= 5 m.

Effectief lid
Tijdelijk lid

Effectief lid
Tijdelijk lid
alles + hogedrukspuit + Brabovlag

€ 2,50 /m²
€ 5,00 /m²
€ 45,00

elke bijkomende verplaatsing op de
werf

€ 20,00

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

€ 25,00
€ 50,00

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 *

€ 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

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

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