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We zijn gelukkig al in een post-coronatijdperk aanbeland. Bij het verschijnen van dit
nummer zullen de meeste boten terug in het water liggen.
Onze kalender draagt nog wel de sporen van corona.
In dit nummer gaan we verder mee op reis in de Baltische zee , zien we dat onze
Poaltjespikker het ook niet altijd gemakkelijk heeft, verder Wisjewasjes en een ietwat
andere toogpraat.
In een volgend nummer zullen we hopelijk het vertrek van Emma en Roger kunnen
lezen. Bij leven en welzijn vertrekken ze half juli.
Vergeet ook niet dat je als lid van de club steeds gratis een zoekertje mag plaatsen
achteraan, in de rubriek ‘Te Koop’.
Ook voor professionele/commerciële advertenties is er nog plaats in dit tijschrift.
Voor wie een wisjewasje heeft, of een artikeltje wil inzenden (GRAAG): dit kan via ons
e-mailadres redactie@yachtingclubhoboken.be .
Uw redacteurke

SPROKKELS VAN DE (LEGE) BESTUURSTAFEL
Als we terugblikken op de lockdown-periode van de club, kan ik vaststellen dat de
richtlijnen over het algemeen goed zijn opgevolgd.
We hebben vanuit het bestuur ook gehoor gegeven aan kleine noodzakelijke acties
zoals: ”mag ik even mijn Ipad van boord gaan halen” en “kan je mijn stekker even
insteken zodat mijn batterijen op peil blijven”…
Er zijn enkele kleine incidenten geweest en de leden die zich hieraan schuldig maakten,
zijn hierop aangesproken. De beveiliging van de steiger kon niet uitgesteld worden. Na
overleg met het bestuur is deze klus geklaard door 2 vrijwilligers. Ik wil deze expliciet
bedanken, het moet pijn doen: op het terrein werken en toch niet op je boot mogen.
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Ook nadat we terug op het terrein mogen, stel ik vast dat afstand gerespecteerd
wordt. Alleen de orde en netheid in de toiletten kan een stuk beter!
Zoals jullie wellicht reeds gemerkt hebben, is er een nieuwe bootbehandelaar aan de
slag: Peter. Al gaat hij nog wat kort door de bocht, en slaagt hij er in zich af en toe vast
te rijden, zijn vaardigheden gaan met rasse schreden vooruit. Peter is alleszins een
gemotiveerde en enthousiaste vrijwilliger. Laat me toe ook onze andere vrijwilligers
hier expliciet te danken voor hun inzet.
Momenteel gaat de ene boot na de andere in het water. Veel leden nemen zich voor
om een jaartje over te slaan en in het water te blijven. Anderzijds hebben zijn we
Steiger3 ook wat tegemoet gekomen, in deze moeilijke tijden voor de horeca. Ook ons
clubhuis heeft geen inkomsten gehad in deze periode. U hoort me komen: dit wordt
financieel een slecht jaar voor de club. Er is geen reden tot paniek, er is steeds een
spaarzaam beleid gevoerd en we overleven deze crisis.
Er is weer een incident geweest met Patrache. De verschillende incidenten met
Patrache maken enkele zaken duidelijk. Patrache is geen troetelhondje: blijf er af!
Patrache is allergisch aan mensen die iets gedronken hebben en valt deze aan. Er zijn
heel wat verschillende meningen over Patrache. De één zegt afmaken, de ander ziet de
fout bij de persoon die hem benadert. Patrache is een waakhond en doet zijn werk!
Behandel hem dan ook als dusdanig, en gedraag je niet als iemand die hij meent te
moeten afweren. Blijf recht staan en hou je bezig met je werkzaamheden, en schenk
geen aandacht aan Patrache.
De Antwerp Race is dit jaar afgelast. Ons voorzitterschap wordt hiermee met een jaar
verlengd.
Deze “sprokkels” bestaat meestal uit een terugblik en een vooruitblik. Vooruitkijken is
momenteel moeilijk, en enkel in hoop uit te drukken. Ik hoop dat we in het najaar nog
wat evenementen kunnen organiseren, ik hoop dat we nog enkele werkdagen kunnen
organiseren, ik hoop dat iedereen gezond blijft. Ik hoop dat we nog een goed
vaarseizoen kennen….

De Commodore
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NAJAARSKALENDER 2020
Voorlopig trachten we de verloren tijd in te halen.

5

6

Van uit main kot – week 10
‘k Zou zoe gere
Olle trug zien
Olle eu polleke geve
Met olle pinte pakke
En on den toog blaive plakke
‘k Zou zoe gere
Trug kunne lache
Eun stappeke in de werelt zette
Is goe zot doeng
En is van wa d’aenders drome

‘k Zou zoe gere
Menne boot vule wiebele
De wint in main hoare vule
’t Vlaggeske zien wappere
En ‘t klotse van de borrekes hore
‘k Zou zoe gere
zongder smoelbaent
zongder haentschoene
zongder schrik
trug kunne gon vere

De poaltjespikker
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Vanop de brug
Dag 3-4-5
Dag 3
Om 7:30 loopt de
wekker af. We zijn nu
op de Oostzee. Buiten
schijnt een zwak
zonnetje en is het een
beetje mistig. Een blik
op de kaart leert dat
we nog een goede
1000 km moeten
varen tot Finland. De
Wartzila’s zullen dan
goed hun best
moeten doen om
tegen morgenmiddag aan te komen.
Na een weeral stevig ontbijt, trekken we naar de brug. Hier staat Alex (3de stuurman,
een Rus) eenzaam en alleen aan het roer, niemand anders op de brug. Uiteraard is de
te volgen route ingebracht in het ECDIS-systeem. De roerganger krijgt alleen de te
sturen koers, en moet dan alleen tussendoor even een kleine bijsturing doen. Niet dat
dat zijn enige werk is. Hij moet ook een reeks logboeken bijhouden, soms iets
antwoorden op de marifoon en een hele reeks controles opvolgen.
Vermits dit schip maar 1 ECDIS-systeem heeft, worden klassieke kaarten als back-up
gebruikt. Achteraan moet hij dus ook regelmatig de positie op de kaart markeren.
Zoals in de ‘ouden tijd’ dus.
Miserie met papieren kaarten, is dat die regelmatig bijgewerkt moeten worden. Gezien
dat veel werk is, wordt dat wijselijk gereserveerd voor als er stagiairs aan boord zijn.
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Momenteel draait er ook
een navigatiesysteem op
tablet mee, om te zien of dit
betrouwbaar is, zodat ze de
papieren kaarten misschien
kunnen droppen.
Het is rustig varen hier op de
brug, tot we plots vaart
minderen. What ’s
happening? Blijkbaar
moeten de turbo’s van de
motoren gespoeld/gereinigd worden. Dit is een klus voor de mannen van het machien,
en zal een klein half uurtje duren. Ik hoor over de marifoon dat de kapitein
geïnterpelleerd wordt hoe het komt dat de Timca plots geen vaart meer maakt. Big
brother kijkt dus duidelijk mee.
Van Richard verneem ik dat we iets vroeger ook een Russische duikboot gekruist
hebben. Dit is echter zeer rustig verlopen, want ook hiervoor bestaan voorgeschreven
procedures.
Tijd voor de lunch. Is weer uitgebreid en met nog heel wat mijlen voor de boeg kan er
ook een middagdutje af. Daarna een beetje lezen en dan terug naar de brug. Met de
beschikbare verrekijkers valt mijn oog op een mooie driemaster ‘Vikingland’.
Hoewel de Botnische Golf toch een paar honderd km breed is, kan ik zowel aan SB, als
aan BB nu land zien. Een blik op de kaart leert dat we hier tussen de eilanden Öland en
Gotland varen. Het is aangenaam toeven hier op de brug. Tussendoor scheppen we
eens langs achter eens een luchtje en maak ik wat foto’s/video’s.
Na het avondeten even tv kijken, maar het nieuws is weer niet echt verkwikkend
(doden en gewonden). Eigenlijk ben je hier op deze kleine wereld zonder nieuws beter
af.
Bij het slapengaan staat mijn stappenteller op 18 %, niet echt een record.
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Dag 4
Een eerste blik op mijn
tablet toont dat we
flink gevorderd zijn, we
varen ter hoogte van
Estland. Het weer ziet
er nog steeds goed uit.
Tijdens het ontbijt
verneem ik dat mijn
reisgenoten wel al wat
rondgereisd hebben.
Zo heeft Christian
reeds met een
Russische ijsbreker
rond Canada gevaren.
Op de brug vertelt eerste stuurman Joris dat de Timca een zestal jaar geleden gebruikt
werd voor een expeditie naar Antarctica. Dit was in opdracht van de Argentijnse
regering. Hij vindt op de computer nog spectaculaire beelden van deze expeditie, met
ijsbergen en walrussen incluis.
Rond 9:15 krijgen we land in zicht en tegen 11 uur vaart onze kapitein de haven van
Hanko binnen en legt het schip in achteruit aan de kade. Dit is de meest zuidelijke
haven van Finland.
Waarom hier geen zee- of havenloods? Wel onze kapitein heeft examens afgelegd en
een loodsbrevet behaald voor de Finse wateren, chapeau!
De eerste blik op Finland is echt Skandinavisch: rotskust met typische roodgekleurde
houten woningen en veel boothuisjes.
Dadelijk begint het laden en lossen. Met een oranje hesje en een code 1) om het schip
en 2)om de haven te verlaten, gaan we te voet naar Hanko, slechts een kleine km
lopen.
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.
Er is een klein strandje, en
ook een jachthaven.
Natuurlijk trekt deze onze
aandacht, te meer omdat er
blijkbaar iets te doen is. Dat
‘iets’ blijkt het WK zeilen
6m-klasse te zijn. Tiens, die
boten lijken me wel flink
langer dan 6m, ze hebben
meer iets weg van een
draak. Wil hierover meer
weten en kom zo uit bij een
Brit die blijkbaar mee enkele boten ontworpen heeft. Hij vertelt me dat deze boten
onderling iets mogen verschillen, maar dat deze aan een formule moeten voldoen:
LWL en zeiloppervlakte x 2.3 moet gelijk aan 6 zijn, vandaar de 6m klasse. OK, weeral
iets nieuws geleerd.
Verder leren we dat een Fins pintje van 40 cl. € 4,7 kost, maar we laten het niet aan
ons hart komen. Terwijl we zo op een terrasje zitten, zien we onze kapitein op een fiets
voorbij vliegen, doet blijkbaar zo zijn workout.
Toen we bij de haven vertrokken, viel mijn oog op een netjes ingepakte zeilboot op
een vrachtwagen. Welnu bij terugkomst op de Timca staat deze netjes geparkeerd in
het ruim. Schat deze op
een goede 15 m en een
nog veel langere mast.
Beneden in het ruim
ontdek ik ook een grote
kamer vol met grote
potten Hempel, genoeg
om alle leden van YCH
gedurende vele jaren
van antifouling te
voorzien. Dat is het
echter niet, het zijn alle
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verven die gebruikt worden om de Timca rise and shine te houden, indrukwekkend.
Twintig trappen naar boven, komen we terug in onze mess. Tot onze verbazing is er nu
voor 4 gedekt. Ja, aan tafel verschijnt Marco, een gezonde jonge Duitser. Hij is de
chauffeur van het speciaal transport met zeilboot. Hij weet ons te vertellen dat het een
Swan 48 (+- € 850 000) betreft, die hij naar Zuid-Frankrijk moet brengen. Waarom dan
niet over de weg? Ons speciaal transport is 4,5 m hoog en dat kan onder geen enkele
brug op de autostrade. Daarom vaart hij nu naar Antwerpen, en vandaar moet het
over secundaire wegen naar de Cote d’ Azur. Hij zal ook continu 2 pilotwagens nodig
hebben, die hem begeleiden en ‘de kust klaarmaken’.
Nu is hij blij dat hij met Thomas zijn moedertaal kan spreken, maar ik vrees dat zijn
moeder toch behoorlijk ‘plat’ praatte, want dit taaltje is zeker geen Hochdeutsch.
Bij het avondmaal
hebben we dus
genoeg om over te
praten.
Rond 20:20 gooien we
los in Hanko en krijgen
we nog een geweldige
mooie zonsondergang,
terwijl we door een
archipel van eilandjes
varen. Na
zonsondergang nog
even tv kijken, lezen
en boeken toe.

Dag 5
Dat is nu de 2de maal dat het wekkeralarm van mijn gsm een uur te vroeg afgaat.
Langzaam daagt het in mijn bovenkamer, dat de tijd van mijn gsm automatisch een uur
vooruit gezet is naar Midden-Europese Zomertijd. Moet mijn alarm dus ook een uur
vooruit zetten!
OK, nog een uurtje soezen denk ik, maar niets daarvan; boenk, bang, bong. We liggen
reeds in Rauma en het laden en lossen is reeds begonnen.
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Na het ontbijt vragen we aan cookie hoe we best in Rauma geraken, want in
tegenstelling tot Hanko, ligt het stadje hier wel een goede 8 km vandaan. Wanneer
cookie de Nederlandse chef-kok erbij roept, stelt deze eerst voor een taxi te nemen,
maar bij nader
inzien zal hij ons
zelf wegbrengen. Met
een grote
Mercedesslee,
die in het ruim
geparkeerd
staat, brengt hij
ons naar het
centrum van
Rauma.
We brengen hier
een ganse dag
door. Leuk stadje. We bezoeken het lokale maritieme museum, waar we leren dat
Rauma één van de oudste Finse havens is. Vooral het oude stadsdeel met de houten
huizen en het Rauma Art museum zijn de moeite waard.
Toch is dit voor ons een andere wereld.
We hebben nog een interessante babbel in het museum of art, met een Finse dame.
Wanneer we haar zeggen dat volgens de statistieken de Finnen de gelukkigste mensen
ter wereld zijn, dan kan ze dat wel begrijpen. Goede sociale voorzieningen,
gezondheidszorg, onderwijs etc., maar volgens haar is alles de laatste jaren toch een
beetje achteruit geboerd. O.a. door de bevolkingsdaling is de regering in geldnood
geraakt. Waar hebben we dat nog gehoord…
Hoewel ze ooit bezet zijn geweest door de Zweden, hebben de Finnen er toch
sympathie voor. Er wordt ook nog in grote delen van Finland Zweeds gesproken. De
relatie met de Russen ligt anders, daar zijn ze wel wat bang voor. ‘Wij zijn een soort
buffer voor Rusland’ vertelt onze dame.
Tijdens de coronacrisis zal echter blijken dat Finland perfect in orde was op het gebied
van strategische voorraden van medisch beschermingsmateriaal. Ze doorstaan deze
crisis dan ook met brio.
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Wat ik de Finnen ook moet aangeven, het zijn
rustige mensen die zich duidelijk aan de
verkeersregels houden. Ze laten je als
voetganger niet alleen aan de zebrapaden
oversteken, maar ze stoppen ook gewoon
onderweg om je te laten oversteken.
Na het museum drinken we nog iets op een
terrasje en dan moeten we een taxi zoeken.
Bij de haven moeten we wel even onze
paspoorten laten controleren, maar dat gaat
vrij snel.
Bij de Timca worden de laatste containers
nog bovenop geladen. Oh ja, en er zijn hier
een massa rollen papier in het ruim geladen.
We melden ons beneden en dan op naar
onze mess, net op tijd.
Groot is onze verbazing wanneer we vis
geserveerd krijgen. De chef-kok die
vanmorgen zei de Hollanders niet echt vis lusten (??!), zal wel verteld hebben aan
cookie dat dat we dat gevraagd hebben. Grappig!
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Na het eten even contact met het thuisfront, alles oké. Midden op zee hebben we
geen gsm-signaal. Soms wanneer we niet te ver van een kust zijn herstelt dat zich wel
even.
Rond 20:20 reppen we ons
terug naar de brug, want
de meertouwen worden
los gegooid.
The captain has control.
Hij heeft ook een matroos
gevraagd om aan het roer
te staan, maar momenteel
doet hij de manoeuvres
volledig zelf. Ik begrijp
direct waarom. Net buiten
de haven begint een zeer
smalle strook, waar net 1 boot kan passeren. De bevelen volgen rustig, maar snel: 5°
SB, midships, 5° P, … telkens geëchood door onze matroos. Dat gaat zo ’n kwartiertje
door en dan mag de matroos beschikken. ECDIS neemt dan weer over.
Op de brug schijnt een mooi avondzonnetje binnen en krijgen we een prachtige
zonsondergang in deze mooie archipel.
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De grote scheepvaartroute loopt tussen Zweden en het eiland Fasta. Maar gezien het
een heel stuk korter is, vaart onze kapitein los door de eilandenarchipel.
We blijven hiervan genieten tot de zon ondergaat. Bij laaghangede zon worden hier
ook de zonnegordijnen neergelaten.
Eigenlijk is dit wel een paradijs om in te zeilen, denk ik zo.
Daarna nog even tv kijken, wat lezen in de kajuit en tussendoor op mijn tablet mee
volgen waar we varen.
Maar verbazing, voor wat ik rond 23:45 op mijn tablet zie.
We zitten midden in een labyrint van duizenden eilanden. Hoe je dat in het donker
voor elkaar krijgt wil ik wel eens van dichterbij bekijken. Ik dus met mijn tablet terug
naar boven op de brug, waar alleen Richard en de kapitein zijn.
Wanneer ik hem wil vragen hoe dat hier in zijn werk gaat krijg ik dadelijk ‘nu wil ik
even niet praten’. Ik begrijp direct waarom. Uiterste concentratie. Visueel zie je buiten
talloze lichten, wit, rood, quick en andere flickers … Veel boven elkaar, maar veel
verschillende frequenties. Hoe raak je hier wijs uit? Hij heeft natuurlijk ook nog zijn
ECDIS en radar, maar hier moet hij de te volgen koers wel zeer nauwkeurig volgen en
bijsturen. Hoe hij al die visuele signalen verwerkt weet ik niet. Wat ik wel weet is: veel
respect, kapitein met een grote K. Alle moeilijke stukken neemt hij voor zijn rekening.
De Nederlandse stagiair komt ook even kijken, zet zich en begint wat met zijn gsm te
spelen. ‘Wil je dat maar niet doen, want dat is zeer genant nu’ weerklinkt. Voilà dat
weet ie ook weeral. Ik had mijn tablet al van bij het begin afgesloten, omdat ik weet
dat zulks visuele vervuiling oplevert.
Ik blijf nog een kwartiertje kijken hoe onze kapitein deze 200 m lange schuit tegen 18
knopen tussen al deze eilandjes murwt.
Goeden avond en goede wacht!
Rond 1 uur doof ik het licht in mijn kajuit en zie op mijn gsm dat ik vandaag 13 502
stappen gezet heb, 135%, record tijdens deze reis.

Frank
(wordt vervolgd)
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Wisjewasjes
➢ De zon heeft een iets langere levensduurte dan bijvoorbeeld de mens.
Volgens wetenschappers bestaat de zon al zo`n 4,59 miljard jaar en heeft
ze ongeveer nog net zo lang te gaan. Je zou voor minder schreeuwen.
➢ Tokio is nog steeds de grootste stadsagglomeratie ter wereld, met 36 500 000
inwoners; de grootste stadskern is Shanghai met 13 831 000 inwoners.
➢ De diameter van een virus wordt uitgedrukt in nanometer (miljardste van een
meter).
➢ Als de meeste auto-ongelukken gebeuren in een straal van 5 km rond de
woning, waarom gaat iedereen dan geen 10 km verder wonen?
➢ De Griekse ultraloper ‘Yiannis Kouros’ liep in 1997 maar liefst 303,5 km in 24
uur, wat een gemiddelde van 12,65 km per uur is.
➢ Hoe zorgt men ervoor dat herten bij de verkeersborden oversteken?
➢ Waarom kan je geen ander woord maken met de letters van ‘anagram’?
➢ David Kunst stapte 23 500 km rond de wereld tussen 20 juni 1970 en 5 oktober
1974.
➢ De Russen hebben ooit een gat in de aarde geboord van 12 200 m diep, terwijl
de diepste mijnschacht zich in Zuid Africa bevindt, op 3 660 m onder de grond.
➢ Een Pool werd in 1993 betrapt met een alcohol promillage van 7,2 in zijn
bloed. Rond de 4 pro mille wordt algemeen als levensbedreigend gezien.
➢ De Nederlandse bierbrouwer Jan Nijboer, brouwde het zwaarste bier ooit, het
bevatte maar liefst 45 % alcohol.
➢ Als de Amerikanen rijst werpen bij huwelijken, gooien de Chinezen dan met
hot-dogs?
➢ Als de zgn. zwarte doos van een vliegtuig onverwoestbaar is, waarom maken
ze de vliegtuigen dan niet van dit materiaal?
➢ De hoogste temperatuur op aarde ooit gemeten in de schaduw is 58 °C
(Sharawoestijn in Libië) en de laagste -89,2 °C (Vostok Antarctica).
➢ Monaco de dichtstbevolkte staat ter wereld is met 15 685 inwoners per km² en
Mongolië het dunst bevolkte land is, met slechts 1,97 inwoners per km².
➢ Als maïsolie van maïs gemaakt wordt, waarvan wordt babyolie dan gemaakt?
➢ Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken?
➢ De inwoners van Angola hebben met 38,48 jaar de laagste levensverwachting
ter wereld en de inwoners van Monaco met 85,81 jaar voor de mannen, en
93,9 jaar voor de vrouwen de hoogste ter wereld (België M 79,2 en V 83,7).
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Toogpraat

Tot ieders grote spijt werd de plein gedurende weken gesloten en konden we niet
meer aan onze boten werken. Even erg (volgens sommigen nog erger), was ook dat het
clubhuis met toog en alles gesloten was.
Van zodra de maatregelen versoepelden, mochten we terug op de plein (onder strenge
voorwaarden). Vanaf 8 juni gingen de cafés ook terug open, en hoopten de
tooghangers dat ook het clubhuis zou heropenen.
Jammer maar helaas, gebeurde dat niet.
Derhalve ook geen klassieke toogpraat hier.
Het bloed kruipt echter waar het niet kan gaan zegt men. En zo komt het dat ik op een
mooie dag zag, dat het tooggebeuren in een heel nieuw kleedje was gestoken.
Ook gezellig en plezant, in de zon, en zelfs netjes volgens de regels van de bubbel van
tien!
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DE POALTJESPIKKER

Eun motje te groot
Wette nog wa ’t leste zinneke was in main veurig stukske, da d’over de rat?
Da was: “We meuge ongs dus on nog wa verwachte in 2020”…
Amaai, mor da da dees zou zain, da hadde ‘k nog van vaer noch van digtbai kunne
denke.
Corona, verdoeme, wie hat doar al ooit over goort ? En da ge da zoe gemakkelaik kon
kraige en er zoe zwoar ziek van kost weurre en er zellefs on van doot kon goan? En da
d’alleman deur schrik kreeg van alleman en dat we zouwe oepgeslote weurre in ongs
aigen kot? En da we ni meer mochte kusse, oef knuffele, oef hoeste ? En da we ni
meer mochte gon veere, zellefs nie on ongsen boot gon waerke en er zellefs ni meer
mochte gon enne zien? En da we eerst nie, en dan wel ne smoelbaent zouwe moete
droage?
‘k Weur zellefs wa ambetaent over da veurspellingske van mai…
Anfin, we zitte der in en we moet der deur.
Van in’t begin da we in ongs kot wiere oepgesloten, zeje ze wel da ge nog buite
mogtkome me oewe velo! Awel, dogteuk, ik koop mai nen ellentriken velo, dan
moetteuk ni zoe hart trappe, want main kniejen zen ont verslaite. Dus, ikke nor de
velomoaker. Dei zei: “Azeuk oe ne roat mag geve, pakt ne maskesvelo, dan kunde
gemakkelakker oep en afstappe. Oke, ikke akkoort en joa, plezaent was’t nie, ginne
poal ni meer tusse oe bene, mor joa, ‘t gedagt is alles. Oewel…
Die van ongs wou oek wel mee gon raien! Da d’adde we in gin joare ni meer gedoan!
Alleen, ze kost d’elft van den tait ni vollege en ze begost oe langer oe meer te zoage
da z’oek zonen ellentriken wou. En ik dogt: “Aigenlak misseuk die poal tusse main
bene wel. Awel, as zai maine velo na is pakt en ikke ne nieve koop, ne mannevelo, dan
zen we alletwee content”. Zoe gezegt, zoe gedoan en wai trug nor de velomoaker. Dei
zei: “Joa, manneke, mor die mannevelo’s zen wel eun motje groter… Probeer ’t eum is
”. Ikke, eup, me ne zwier main been deur over en weg. Wauw, da ging perfekt! Dus,
OK.
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En wai mor fietsen . Elleken dag opnief. ’t Schoon weer deet er nog een scheppeke
bovenoep! Wemme heel de streek rontgecrost en in stroatjes en weggekes gewest
woar da we nog nooit gewest woare! Wa blinde sukkeleers woare wai geweure!
Allemoal de schuld van den otto en de ge-pe-es!
Ge zie niks ni meer as ’t stukske makkadam veur ae!
Na hadde kik al nen hele taid goesting oem is nor de clup te goan! Met den otto mogt
da ni, met de bus dierreveuk ni, mor met de velo wel! ‘t Is wel wa vaer, mor, kom,
met nen ellentriken velo moet da kunne! Dus, ikke , een fleske woater en eun poar
bokes in ne plastieke zak oep de portbagaege, en heup, weg!
Koume kik in ’t vollegende deurp en dor moet ge on de ligte de stroat over steke. Ik
stop en wil maine voet oep de gront zette, mor de makkadam ligt doar wa scheef en ik
vont ginne steun en patat, ik viel oem en maine velo hallef boven oep mai, met de
poal tusse main bene! D’otto’s stopten. Eun blongt madammeke stapte uit eure jeep
en vroeg heel bezeurgt: “Goageut, meneer?” Ikke, met moeite: “Joa, joa”.
Mor ik gerokte ni regt…
Ze legde maine voet wa opzai , trok maine velo wa weg en hielleup mai regt. Dan stak
ze heure aerreum rongt mai en soame pikkelden we nor de zaikant van de stroat.
Wauw, wadat ze eu lakker parfeumeke oan… Oep den borduur moesteuk al trug gon
zitte, want main knie, meunnen ellenboog en maine pols deje goe zeer. ’t Wier oek
eun klain biteke zwart veur main oge…
“Willek oe nor huis brenge, meneer?” vroeg ze bezeurgt.
’t Joa, met zo schoon madammeke en in zo’ne schone LantRoover en me zoeveul
zeer…mor wa met maine velo?
Dus emmek mor is goe over meunnen ellenboog en meun knie gewreve en oemhoog
gekeke.” ‘t Zal wel goan, madam.” Ik wou ze aigenlak ne kus geve, mor met die corona,
verdoemme, dus emmeuk mor is vriendelak gekeke en gezegt: “Mersie, madam,
mersiekes, ’t goa wel”.
Ze wagte nog efkes, stapte dan trug in heure otto, draaide eur rommeke nor beneje
en vroeg nog is: “ Zedde zeker dat ‘t zal goan, meneer?”.
Ikke knikte , ze zwaaide nog is en weg was ze.
Ik zen dan oek mor regtgekrope en trug nor huis, nor die van ongs gepaddelt … met
maine geschallodderde nieve velo … die aigenlak tog eun motje te groot is…

De poaltjespikker
26

Is je e-mailadres nog juist?
Heb je gedurende het laatste jaar geen enkele e-mail van de club gekregen, dan wil dit
waarschijnlijk zeggen dat we geen juist e-mailadres (verouderd, fout, …) van jou meer
hebben.
Dat is jammer, want dan kunnen we je belangrijke en soms dringende berichten niet
meer sturen.
Indien dat het geval is, laat het ons weten, en stuur ons het e-mailadres door, waarop
we je momenteel kunnen bereiken.
Doe dit via info@yachtingclubhoboken.be .
DOEN !!!
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TE KOOP
TE KOOP Bavaria 33 Exclusieve 1995

Prima staat.
Lengte 10m28
Breedte 3m45
Diepgang 1m75
Loden kiel!
Motor Volvo MD2030 = 30PK
Gewicht 5400kg.
Nieuwe mast augustus 2018 met rolgrootzeil 2016
Nieuwe rolfok augustus 2018, genua en high asp met UV band en spinakker.
Nieuwe verstaging en vallen augustus 2018.
Manchet saildrive vervangen 2016.
Kuipteak vervangen in 2016 door volle teak.
Kuiptafel Teak.
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Jaarlijks in winterberging voor onderhoud.
Verwarming Eberspacher 2015.
Extra comfortbatterij 200Ah.
Startbatterij vervangen 2018.
220 volt aanwezig.
Ingebouwde batterijlader.
Koelkast bovenlader met compressor.
Kookvuur met oven cardanisch opgehangen.
Diverse kasten, zowel in voorkajuit, achterkajuit en leefruimte.
Toiletruimte met lavabo en verwarming.
6 Slaapplaatsen: 2 voor, 2 achter, 2 leefruimte
Plotter Lowerance HDS 7 Gen 3 Touch..
Marifoon, mastantenne en noodantenne.
Brandstoftank 120l.
Watertank 150l.
Diverse toebehoren (te overleggen).
Vraagprijs € 39 500
Te bezichtigen in Blankenberge na afspraak.
Edwin Geerts
0495 29 95 46
edwin.geerts@skynet.be
Te koop aangeboden 2 enterhaken
2.50 lang met houten steel, prijs € 20 stuk
Herman Naegels
Gsm 0475 675 407
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