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Het blijven rare tijden. Op de coronaharmonica weerklinken deuntjes die versoepelen
en dan weer verstrengen.
Toch gingen weer velen te water en konden ze het vaarseizoen nog enigszins redden.
In dit nummer dus enkele coronareisverhalen, alsook wat onze Poaltjespikker op de
plein meemaakte. We keren nog terug van Finland, verder Wisjewasjes en de medeling
dat we binnenkort terug toogpraat (van verre) mogen verwachten.
Kort ook nieuws over een fietsersbrug.
De najaarskalender is sterk uitgedund, geen klassieke najaarsactiviteiten, want ook
hier blijft dat virale onding ons boycotten. Wel werkdagen, arbeid adelt dus!
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 tijdschrift.
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 BESTUURSTAFEL
Dit jaar is voor de club dankzij de coronacrisis een triestig jaar geworden. Zowat alle
activiteiten zijn afgelast. Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij en Piet nog een lange
tijd in quarantaine moeten blijven. Ons vaarseizoen is beperkt. We hebben ook een
werkdag moeten schrappen en de laatste werkdagen zullen voor een beperkt aantal
deelnemers open staan.
Daarom heeft het bestuur besloten om de werkdagenplicht dit jaar uitzonderlijk tot
één dag te herleiden. Bovendien moet je, via een bericht aan de secretaris, reserveren,
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en zal er een maximum aantal deelnemers vastgesteld worden. Vergeet niet dat je ook
steeds kan vragen om een individuele werkdag te doen.

Alsof de corona-ellende nog niet genoeg was, is de club geconfronteerd met een
gigantische waterrekening. We zouden het equivalent van tweemaal de Wezenberg
geconsumeerd hebben. Vanzelfsprekend is de meter nagekeken en werd er naar een
lek gespeurd. Tevergeefs. Als laatste wanhoopspoging is er een brief vertrokken naar
Waterlink, om alsnog een verklaring en tegemoetkoming te verkrijgen.

Het enige positieve nieuws is dat ons terrein steeds meer opgeruimd begint te
geraken.

Al zou ik graag hebben dat diegene die meende dat het bovenste deel van onze
boei ook afgevoerd mocht worden, dit terugbrengt. We zijn nog steeds van plan
deze boei terug in bedrijf te nemen.
We hebben besloten om ons clubhuis terug open te stellen, weliswaar volgens
de coronamaatregelen. Dit betekent: geen volk aan de toog of op de bank.
Bestellingen worden op een briefje aan de toog gegeven en door één persoon
afgehaald. Elke verplaatsing wordt met mondmasker gedaan. De tafeltjes en
stoelen worden niet verplaatst.
We starten ook met een nieuwe kassa. Leden zullen in deze kassa geregistreerd
worden, en hun bestellingen worden elektronisch bijgehouden. De kassa is
onmiddellijk verbonden met Bancontact, zodat alle vergissingen uitgesloten
zijn.
We hebben een overeenkomst gesloten met Altair. Deze zouden voor een
aantal cursussen ons clubhuis afhuren. Er is ons ook beloofd om een korting te
voorzien op het cursusgeld voor onze leden. Hierover zijn we nog in
onderhandeling.
We hebben ook besloten om het ponton terug uit het water te halen.
Aanleggen is gevaarlijk en de waterbus zorgt ervoor dat het ponton heel wat te
incasseren krijgt. We willen vermijden dat het ponton loskomt met alle
gevolgen.
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Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zich afvragen wat een bestuur dan
eigenlijk doet. In dit coronajaar kan ik dit werk in één zin samenvatten: “kak
opkuisen”.
Dit betekent: conflicten oplossen, bemiddelen bij tegenstrijdige belangen,
zorgen dat de kas klopt, achter centen zitten die zouden moeten binnenkomen,
zorgen dat de nodige aankopen gedaan worden, de centen die buitengaan zo
goed mogelijk besteden, er over waken dat elk lid gelijk behandeld wordt, de
verplichtingen van de overheid nakomen, zoals de nieuwe vzw-wetgeving...
Als bestuur doen we dit graag maar het zou veel aangenamer zijn, mochten we
onze energie ook kunnen steken in het ondersteunen van nieuwe activiteiten.
Het helpen bij de realisaties van leden enz.
Ik hoop ten stelligste dat hiervoor ruimte en engagement komt in de volgende
jaren.
De commodore

NAJAARSKALENDER 2020
De enige zekerheid die we in deze periode hebben, is dat er werk aan de winkel
blijft.
Daarom voorzien we 2 werkdagen:

op 10 oktober en 7 november

reservatie verplicht, met mailtje aan de secretaris.
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Vertrek corona-wereldreis Emma en Roger
Zondag 12 juli, Ietsje later dan origineel
gepland (hoe zou dat nu komen?) kan
Sanuti dan toch te water.
De boot ligt klaar op helling Zuid, samen
met Kludde (niet de watergeest), wel een
Spirit 28 (zelfde periode).
Stralend, maar ook met een flinke dosis
opwinding, zijn Emma en Roger nog bezig
om de laatste checks op den droge te
doen.
Uiteraard moeten ze samen even op de
foto, maar oei, wat zie ik daar?
Geen YCH-vlaggetje, tja, dat hebben wij
niet zegt Emma verontschuldigend.
Gelukkig is Ronald op de hoogte van de
traditie, dat we vertrekkers niet zonder
vlaggetje en pet op wereldreis sturen.
Niels nog snel naar het clubhuis, en tien minuten later wappert het YCH-vlaggetje
onder de zaling.
Tien voor tien zetten de bootbehandelaars het licht op groen en glijdt de Sanuti (mits
een duwtje) de Schelde in.
Dat veiligheid hoog in hun vaandel staat zien we, want de boot is met 36 einden aan de
stoel vastgemaakt. Het duurt dus wel even voor ze los zijn, maar dan gaat het op de
motor naar Jachthaven Antwerpen (LO).
Het is nu wel een beetje onwezenlijk dat er geen volk staat om ze uit te wuiven, maar
het officiële vertrek gebeurt rond 20 juli vanop linkeroever.
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Althans dat denk ik, want wanneer ik een
afspraak maak om nog een kort gesprek te
hebben over hun reisplannen, verneem ik
dat ze in het Willemdok liggen. De deur op
linkeroever was reeds gesloten…
Afspraak dus op 13 juli in het Willemdok.
Via Marine Traffic had ik reeds gezien
waar Sanuti ligt.
Gelukkig is er nog geen bezoek en krijg ik
nog een korte rondleiding in de boot
(Westerly 36 Conway).
Ik ken de Westerly’s wel een beetje. Stoer
zeegaand schip, middenkuip, binnen
stahoogte (behalve in de doorgang naar
het ruime bed achter. Alles is binnen
netjes gevernist, gezellig.
Tijd om onze nieuwsgierigheid nog wat te
bevredigen.
Wat verwachten jullie van deze reis?
Mooie plaatsen zien, leuke mensen ontmoeten, zeilen, misschien soms eens wat
klimmen.
Tot hiertoe heeft corona jullie alleen wat tijd gekost. In hoeverre kan dat virus nog
meer spelbreker zijn?
We moeten situatie per situatie bekijken. Alvast voldoende proviand aan boord
hebben, afin, zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn.
Oh ja, zegt Emma, www.noonsite.com is een interessante site, waar je per land nuttige
info vindt voor zeilers, ook over de coronamaatregelen voor boten, met reviews van
zeilers.
Ze hebben natuurlijk ook tijdens de voorbereiding heel wat gelezen over vertrekkers,
verhalen, blogs …
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Is de Sanuti er klaar voor?
Emma en Roger kijken eens naar
elkaar en zeggen dan lachend,
volmondig ja!
We begrijpen ook allemaal dat
‘klaar’ in dit geval steeds een
relatief begrip is.
Of ze voldoende spare parts aan
boord hebben?
De vorige eigenaar heeft een
reservemotor helemaal laten
reviseren. Deze ligt nu in
onderdelen in onze garage.
De meest courante onderdelen
nemen we mee aan boord. Indien
nodig zal een schoonbroer een
benodigd onderdeel nazenden.
Indien je ankers ook spare parts
noemt, weet dan dat we er ook
eentje extra aan boord hebben.
Voor de rest hebben we wat
gereedschap bij om werk te kunnen uitvoeren en veel kleine reserveonderdelen zoals
schroeven, bouten, moeren en reservekits van belangrijke onderdelen zoals de
windvaanstuurinrichting.
De route dan?
Deze ligt niet 100 % vast, maar grosso modo als volgt:
Engeland (Isles of Scilly), Spanje, Portugal, Canarische-/Kaapverdische eilanden,
Caraïben, Bermuda, Canada, Groenland, Ijsland, Schotland, Hoboken.
We zien wel…
Een rondje Atlantische oceaan dus. Waarom geen VS?
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Vooreerst kunnen we dat later gemakkelijk met de vlieger bezoeken als we dat willen.
Het is er trouwens momenteel niet zo veilig (corona) en je moet daar nog een aparte
(en dure) ziekteverzekering voor afsluiten, alsook een visum aanvragen.
Voor ‘de rest van de wereld’ hebben we wel een ziekteverzekering.
En de navigatie?
De voorbereiding doen we met het programma ‘Time Zero’ en verder met iSailor op
onze iPad. We hebben ook 3 laptops aan boord, dus ook hier voldoende backup.
Als 2de backup gebruiken we ook nog papieren kaarten. En naast de Reeds hebben we
nog een aantal pilots.
En nationale vlaggetjes?
Tot Spanje hebben we die reeds aan boord. En de rest?
Ja die kopen we wel au fur en à mesure.
Moet je die dan niet op voorhand hebben … (kip of ei?)
Ook hiervoor hebben we reeds een oplossing: via webshops van watersportwinkels
kun je vlaggetjes laten leveren in de haven waar je bent.
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Welke mogelijkheden hebben jullie qua communicatie?
Vooreerst beschikken we over een Iridium Go. Met deze modem kan je via
satellietverbinding wereldwijd op internet, ook op de oceaan. Snel gaat het niet, maar
je kan weerberichten downloaden, emailen, berichten stuen en bellen.
Voor het weer hebben we ook de goede oude Navtex, die erg nuttig kan zijn. En voor
noodgevallen is er ook nog een EPIRB aan boord.
Onze 2 life jackets hebben ook een MOB-functie, dat wil zeggen dat ze desgevallend
een AIS-signaal uitzenden, zodat de drenkeling gedetecteerd en liefst ook opgevist kan
worden…
Naast een bijboot is er ook een reddingsvlot aan boord.
En natuurlijk ie er ook de klassieke marifoon.
Dus enerzijds heel wat mogelijkheden om ‘normaal’ te communiceren, anderzijds ook
een hele rits noodsignalen en reddingsmateriaal (dat liever niet gebruikt wordt).
Op zeilboten in de Caraïben zie je meestal bimini’s/zonnetenten. Hebben jullie dat ook?
Neen, dat is geen standaarduitrusting op een Westerly, daar moeten we nog iets op
vinden.
De Pirlouit van een vorig vertrekkerspaar, Dries en Sanne, konden we volgen via een
SPOT. Hebben jullie ook zoiets?
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Neen, maar we zitten op Instagram en waarschijnlijk zullen we nog op één of andere
wijze bloggen. We laten het weten.
Onderweg is hun positie trouwens ook via AIS te volgen, op een site als ‘Marine
Traffic’, samen met de grote zeevaart!
Wanneer vertrekken jullie nu echt?
Op 23 juli vertrekken we uit het Willemdok, maar eerst acclimatiseren we nog even in
Zeeland.
De grote oversteek zal in de loop van december gebeuren.
Dat doet me denken aan de reeks ‘Over de Oceaan’. Hier doen 6 BV’s (niet-zeilers!) ook
in december, de oversteek van Lanzarote naar Guadeloupe. Ze doen dit wel onder
leiding van een ervaren kapitein.
Hebben jullie die gezien?
Neen, jammer genoeg niet.
De reeks is nu reeds te zien op Telenet Play, en verschijnt in het najaar op ‘Vier’.
Hilarisch en leerrijk tegelijk!
Gaan we nog proberen.
Ik kan nog snel een fotootje nemen van onze vertrekkers, maar dan begint een
toestroom van familie, vrienden en kennissen die afscheid komen nemen. Ook dat
hoort bij vertrekken!!
Emma en Roger: een heel goede vaart!
Frank

P.S.
Bij het opmaken van deze Yotti bevond de Sanuti zich in Porto (santé!).

Hun reis is vanaf nu te volgen via hun blog:
https://sailingsanuti.wordpress.com/
12
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DE POALTJESPIKKER

Lakkeur…
Ge zult het mor meemoake. G’ hept eu goed’art, ge zie geere beestjes en den bufstek
die da ge just het gebakke, is veul t’hart oem me oe valse taende kapot te kraige.
Wa doede dan ? Ge pakt eun schaerp mes, ge snait dien bufstek in stukskes, ge doet
dor nog eun poar patatjes en wa gruntjes bai en ge springt in oewe otto en brengt da
nor de clup, nor de Patrache. Natuurlak is de poort toe veur de corona…Stodde doar
on die poort te prutsen oem binne te geroake, kome dor ineens twee flikke uit het bos
gekrope…
“Awel, madammeke, wa doede gai hier ?”
“Ik breng wa d’ete veur den hongt, meneer.”
“Welleke hongt ? Zedde gai wel lit van dees clup ? Hede gai ier nen boat? Wette gai ni
da nor ier kome gin essensinele verpleutsing is ? Da ‘k oe eun boet kan geve?”
“Mor, meneer, ik koom veur de Patrache! Ze geve da beest gin vlees ni meer. Hai is
gestraft! Hai weurt verwoarloost!”
“Gestraft ?Verwoarloost? Dor gelove’ k gin chik van. Kom, we gon is mee zieng.”
Zun de plain oep.
De Patrache vloog direct tegen de draad van zeun kot en baste zoe hart da de twee
flikke wa oepsai ginge!
“Seg, manne, ge moet gene schrik emme. Kom mor is mee binne in ’t kot, dan kunde
is vuule oe moager da da beestje is.”…”Golle ee tog ni gedroenke, hé ?”
“Wablieft, madammeke, gai daerft nogal! Ne flik drinkt ni oep zen waerk! Alleen
soems, as eum on de grens d’hollanders moet tegenhauwe!”
“Joa, meneer, wette, normoal is ’t eun eel braaf beest, mor as ge nor alkool rikt, dan
daerreuft eum al is baite.”
De joengste van de twee flikke blies is in zen haende, roak der is oan en zei dan:
“Neeneie, ik betrau da beest toch ni zo.”
Hai zette ne stap achteruit, vlak en rjsst midden in nen hallefdroge dikken drol.
“Miljaerde”, vloekte heum, “ Klotebeest.”
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Den aendere was oek ni zoe scheutig oem in da kot te goan en kreeg het wa oep zeun
seskes: “Madam! Genoeg gezevert! Oewe pas, oef moakt da ge weg komt!!!”
“Mor, allez, meneer den agent, beziet da beestje is! Zied’is oe moager, zoenen
hoenger! Ze geve da d’alleen vegetoarise korrels en koekskes van den Aldi! “
“Moar, Patrachke, kom is hier, mai manneke…”
“Madam, ‘t is genoeg! Weg!! Buite!!!” en hai wees me zaine vinger nor de poort.
De troane sproenge in eur oge, ze goeide nog rap den bufstek en de patatjes en de
gruntjes in ’t kot, en zoe rap as eur ouw beene eut toeliete, pikkelde ze van de plain
met de twee flikke me ne kwaaie kop achter eur.
“En da’k oe hier ni meer zieng, oef ik steek oe veur veertien doage in karantein in den
bak!”
“Joa, meneer, mor da beestje…snik…snik”
Patrache hat ondertusse al laenk den bufstek, de patatten en de gruntjes in zen botte
gesloage en docht: “Grrr, ’t is wel wa beter as die vettige roemel van den Aldi, mor
wacht mor tot da’k de Fraenk, oef die motjes van de Niels zieng: is lief nor zieng, eun
lakske geve, is zot doeng en dan… knap: nen dikke rooie neus, eun malse koak, oef
eun zachte lip… goe gemarrineert… mmm… da kan smoake… da’s pas lakkeur!!!”

De poaltjespikker
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Tussen de golven van … CORONA
18 juli 2020 – 20 juli 2020.
Gebruikelijk vertrek je vóór 5 uur in Blankenberge om nog vóór het
avondschemer de boeien van Harwich met het daglicht te onderscheiden.
Helaas trok de nevel aan tot mist, en we vertrokken pas om 9 uur.
Voorspelling was ZW. 4, dus
zou dit een ideale wind en
koers zijn gedurende het
traject. De werkelijkheid
was echter dat de wind
inviel en de grootste
stukken van het traject op
motor werden gevaren,
van zodra het log minder
dan 4 knopen aangaf.
Onze bemanning bestond uit mezelf, Monique, Lothar (ervaren zeiler) en 2
opstappers, Niels en Joke. Vóór de Shipping Lanes werden we op kanaal 16
opgeroepen door de Caroline die vroeg ons om op kanaal 77 te gaan; daar dit
op 1 watt is, was alle contact onmogelijk. Terug naar 16, met de bedoeling het
hoogst belangrijke te
vermelden, daar werden we
door de kustwacht
teruggefloten om van dit
kanaal af te gaan, wat we
natuurlijk direct deden.
Voorbij de Sunk viel de
avond en in het nachtelijke
avondblauw tuften we de
Orwell rivier op, de Stour
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bakboord latend, de
nachtelijke havenlichten
van Suffolk voorbij, en daar
kregen we dan via de radio
van Ben de boodschap dat
voor ons box B11 voorzien
was in Woolverstone
Marina.
Rond middernacht
meerden we af naast de
Caroline (Ben en Gonda).

Onze jonge bemanning had er nood aan om de beentjes te strekken en een
wandeling te ondernemen. Het plaatselijke bier, onze nationale trots “Stella”,
en de barman dacht zich te kunnen meten in verbruik met onze
bemanningsleden. Helaas bleek hij tekort te schieten en moest hij, wat Stella
betreft, het onderspit delven, wat ’s morgens nog aan die man te zien was.
De rustdag (zondag) was er één van
verscheidenheid. Sommigen sliepen bij en Joke
blies haar surfplank op en ging roeien. De
afspraak ’s avonds was Pin Mill, om samen het
avondmaal te nuttigen en Joke had enige
overredingskracht nodig om Niels een natte
broek te bezorgen op haar surfplank richting Pin
Mill. Pin Mill is en blijft toch wel een heel apart
en aantrekkelijk dorpje.
Wij bereiken de legendarische Butt & Oyster, al
eeuwenlang een kroeg aan de over van de
Orwell, via het kust-wandelpad door het hele oude bos.
Maandag vóór 5 uur….terug de donkere rivier op richting Blankenberge.
Dirk (Pelorus)
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Fietsersbrug over de Schelde
Moeten we binnenkort met gestreken mast van/naar onze
winterberging?
Reeds jaren is er een plan om een fietsersbrug ter hoogte van de Kennedytunnel te
bouwen. Er wordt zelfs gesproken over een wandel- en fietsbrug. Tegen 2024 zou ze er
moeten liggen.

Begrijpelijkerwijze stelt ook de scheepvaart zich hier vragen bij. Hoe vlot zal deze brug
openen voor de scheepvaart en wat ons nog meer interesseert, voor de pleziervaart?
Hierrond is ondertussen reeds heel wat studiewerk verricht, niet in het minst rond de
veiligheid voor de scheepvaart.
Het studiewerk gebeurt door het Sint-Niklase bedrijf SBE Engineering, en zou na
midden september aan de stad opgeleverd worden.
Voor de zekerheid worden er ook alternatieven onderzocht, met hogere bruggen en
tunnels.
Vanuit de Stad wordt voorlopig nog niet gecommuniceerd over dit dossier.
We vernemen het wel heel graag.
Frank
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Vanop de brug
Dag 6 - 7
Dag 6 (augustus 2019)
Bij het ontbijt vertelt
medepassagier Marco, die
hoofdzakelijk speciale
wegtransporten doet voor
jachten, dat het niet goed gaat
met de grote Europese
jachtbouwers (Jeanneau –
Beneteau – Bavaria). Zijn
opdrachten zijn de laatste tijd
duidelijk achteruit gegaan.
Ondertussen vaart hij wel
lekker mee met ons naar Antwerpen.
Rond 9:00 komen we aan de bovenkant van het eiland Gotland. Op de brug groet ik
Joris (1ste), Aleks (3de) en Richard.
Richard draait reeds vele jaren mee in de grote vaart en vertelt dat er ondertussen veel
veranderd is.
Maar welke competenties zijn hier nu nodig? Interesse, de dingen zien en willen zien,
goede omgangsvormen, goed kunnen samenwerken en stipt zijn. Oei, allemaal
attitudes. De rest van de vaardigheden leer je uiteindelijk hier aan boord. Nu dat
weten we ook weeral.
Om hogerop te geraken (van 3 de naar 2de naar 1ste …) moet je de job een hele tijd doen
en een goede beoordeling van de kapitein krijgen. Dan moet er een plaats beschikbaar
komen op het schip, of binnen de rederij. Eerste stuurman Joris heeft zo bv. lang
moeten wachten, omdat de bezetting op het schip hetzelfde bleef. Ik verneem ook dat
de crew aan boord goed werkend internet heeft. Wij, de passagiers, moeten ons
behelpen. Zo kunnen we nu even meesurfen met Tele2SE, Zweedse provider,
aangezien we dicht bij Gotland varen.
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Ook een interessant gesprek met
medepassagier Christian, Parijzenaar. Luistert
met de mond wijdopen, wannner ik hem vertel
hoe België in elkaar zit, en hoeveel regeringen
wij niet hebben (theoretisch 7, praktisch
‘maar’ 6). Parbleu is alles wat hij nog kan
zeggen.
Wanneer ik een foto wil maken van onze
cookie, bots ik in de keuken op de chief. Die wil
wat graag op de foto en geeft me direct uitleg
over de keuken. Alles mooi in inox. Alles kan
zeevast gemaakt worden. Bij rook/brand is er
een douchesysteem dat direct alles blust.
Het eten komt per vrachtwagen van Den
Helder naar Antwerpen. Het is hoofdzakelijk
diepvries, maar niet zoals die in de
supermarkt. Het verse eten wordt op een band
ingevroren bij -80° C. Zo krijg je geen vorming van ijskristallen. Beneden in het ruim
bevinden zich een aantal grote diepvriezers. Honger zal men hier niet lijden.
Tiens, een (voor mij) nieuw gezicht op de brug: Tanel, 2 de stuurman, uit Estland. Hij
vertelt me dat dit schip 2 verstelbare schroeven heeft, waardoor geen keerkoppeling
nodig is. Het laat ook toe dat het schip makkelijker manoeuvreert. De stand van de
schroefbladen wordt pitch genoemd en die zorgt voor de snelheid (full, half, reverse
…), maar de motoren blijven steeds aan hetzelfde toerental draaien.
Tijdens een dood moment
ontdek ik dat er boven de
brug ook nog een dek is. Via
een laddertje zien we hier
een heel bos
communicatieapparatuur
staan. Alles dubbel of
driedubbel, en volgens de
normen op dit schip perfect
onderhouden. Had wel beter
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een zonnebril opgezet, want het wit doet hier pijn aan de ogen.
Ik zie dat beneden op het dek de Filipino’s bezig zijn het dek te reinigen, roest
verwijderen en schilderen.
Aan de OOW (Officer On the Watch) vraag ik hoe het komt dat er zoveel Filipino’s als
matrozen roondvaren. Even denken: goedkope labour, goed opleidingsniveau, mede
doordat Spliethoff (overkoepelende rederij) op de Filipijnen een school voor
matrozenopleiding heeft opgericht.
Buiten blaast het nu een dikke 4 à 5 Bf en dat zie je aan de Filippino’s op het dek. De
meesten, dragen bandero’s en die wapperen nu in de wind.
Voor het dinner krijgen we vandaag
een king size sandwich. Met houten
stokjes wordt de constructie
samengehouden, maar het is een
heel gevecht om dat naar binnen te
werken, wel lachen.
Ik heb nog een fles wijn en die
maken we mee soldaat.
Na het dinner is de gemakkelijke
stoel op de brug vrij en geniet ik
van het zicht op de zee. In de verte
ontwaar ik soms een bliksem. Er is
een depressie op komst.
De OOW vertelt me dat er ook een change of plan is: we gaan terug door het
Kielerkanaal, want naast Denemarken zou er slecht weer op komst zijn. Een beetje
jammer, want dat ik had graag eens door het Kattegat gevaren.
In mijn kajuit volg ik op mijn tablet de route verder, maar mijn programmaatje is toch
niet even gedetailleerd als dat op de brug.
Nog een nightcap uit hetzelfde glas als dat waarmee ik ‘s morgens mijn tanden poets,
maar dat smaakt even goed.
Gezien we nog gsmbereik hebben ook nog even de plannen naar het thuisfront smssen
en dan doen we de boeken toe.
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Dag 7
Bij het ontbijt zie ik op mijn tablet dat we zo ’n kleine 40 mijl voor Kiel zijn en toch een
andere richting uitvaren!? Iets later meldt Joris (1 ste) dat de kapitein besloten heeft om
toch buitenom te varen. Reden: we zouden 12 uur aan het kanaal in Kiel moeten
wachten, en time is money, weer of geen weer! Dit ondanks het feit dat we nu via de
Grote Belt moeten varen en dus een 70-tal mijlen omweg…
Op de brug zie ik dat de kapitein niet blij is. Blijkbaar moet hij de verloren tijd
inwinnen. Onze snelheid bedraagt idd. 21 knopen. Voor ons geen slechte zaak, we
krijgen meer waar voor ons geld.
Zo varen we een half
uur later onder de
grote Beltbrug. Een
flinke constructie:
totaal 18 km,
doorvaarthoogte 65
m. Met onze +- 40 m
hoogte dus geen
enkel probleem. Ik
vermoed dat er
weinig (zeil)schepen
zijn die hier een
probleem mee
hebben.
Er is hier behoorlijk wat scheepvaart.
De kapitein blijft wel de ganse voormiddag op de brug, dat wil zeggen dat het
belangrijk is. Toch hoor ik de kapitein en Richard (beiden Friezen) tussendoor ook over
koetjes en kalfjes praten.
Buiten is er van een mogelijke depressie niets te zien; het is mooi weer. De Timca staat
nu wel in vol vooruit, want ik lees 22 knopen op het scherm.
Buiten fotografeer ik wat voorbijvarende boten. Zo verneem ik dat Richard een
bootspotter is. Hij herkent dan ook veel van de passanten.
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Tijdens een dood moment
vraag ik aan Tanel (OOW) om
een fotootje te maken van
deze jongen aan het roer,
kwestie van een beetje te
pochen tegen het thuisfront.
Hoe is eigenlijk de
functieverdeling aan boord
van dit schip?
De 1ste stuurman zorgt voor
de lading en de stabiliteit aan
boord. Nummer 2 zorgt
ervoor dat de juiste koers
wordt ingesteld en gevaren.
De 3de stuurman moet er voor zorgen dat wanneer 1 en 2 niet meer functioneren,
iedereen veilig van boord kan geraken.
Dat is het zo grofweg, maar praktisch hebben ze elk nog een hele rits kleinere taken,
genoeg om ze continu bezig te houden.
Ik leer ook dat de liquide containers op het dek, vloeistoffen bevatten voor de
voedingsindustrie, die gedurende de reis constant op ongeveer 185 °C gehouden
worden.
Tijdens deze reis hebben we ook een reeks lege containers bij.
We varen nu tussen de eilanden Fyn en Sjaelland, zowat het midden van Denemarken.
Op deze route naar het Kattegat dwarsen we ook verschillende ferries.
Naast heel wat andere scheepvaart merk ik plots een rare scheepsvorm in de verte. Dit
blijkt een transportschip te zijn, dat allerlei constructies kan vervoeren, tot zelfs
volledige schepen. Hiertoe kan het als een duikboot onder zijn last doorvaren, om die
daarna uit het water te heffen.
Ik denk dat hij nu op een volgende vracht ligt te wachten.
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Tegen 18 u. ronden we Skagen, het bovenste puntje van Denemarken. We zitten dan
eigenlijk gehaktballetjes te eten, maar ik kom nog net op tijd boven om het puntje te
fotograferen, samen met onze positie: 57°32.1122’N en 011°19.1585’ E.
We komen nu terug in zout
water, want de Baltische zee
is eigenlijk zoet. Dat maakt
een verschil zegt Joris, want
de densiteit van zeewater is
1.22, en van zoet water is dit
slechts 1.05. Dat maakt een
verschil in snelheid. Dat
klopt blijkbaar want we
lopen nu 22 knopen, tegen
de wind.
Het is ondertussen grijs
geworden buiten, rustig
water, niet echt boeiend. Samen met Christian kijk ik dan beneden naar de film
‘Apocalyps now’.
Zo erg zal het morgen wel niet worden, maar je mag gerust spreken over stilte vóór de
storm.
Frank

(wordt vervolgd)
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➢ Wisjewasjes
➢ Voordat er katoen was, maakten de oude Grieken een paar sokken van
dierenhuid. Het woord “sok” lijkt te komen van het Griekse woord ‘Sykkos’.
➢ Hoe dichter je bij de aarde bent, hoe langzamer de tijd gaat. Geen enorme
verschillen, want dan zou het helemaal mis gaan, maar er is een verschil.
Sta je op de top van de Mount Everest dan duurt een jaar 15
microseconden korter dan op zeeniveau.
➢ Waarom loopt je neus, terwijl je voeten ruiken?
➢ De tong van de blauwe vinvis weegt zomaar even 2000 kg.
➢ China is de grootste republiek, met 1 330 000 000 mensen; het eiland
Nauru is de kleinste onafhankelijke republiek, met 9 267 mensen.
➢ Hoe zet men de bordjes “Niet op het gras lopen”, in de grasperken?
➢ De dikste ijslaag ter wereld is 4 770 m dik, en bevindt zich in Wilkes land in
Oost-Antarctica.
➢ De zwaarste man ooit, John Brower Minnoch (VS), woog 635 kg; de
zwaarste vrouw ooit, Rosalie Bradford (VS), woog 544 kg.
➢ Het laagste geboortegewicht van een levende zuigeling, Rumaisa Rahman
(VS), is 0,26 kg; het hoogste geboortegewicht was voor een jongetje in Ohio
(VS), hij woog 10,8 kg.
➢ Hoe weet een thermoskan of de drank warm of koud moet blijven?
➢ Waarom krimpen schapen niet als het regent?
➢ Een boterham landt altijd met de beboterde kant naar beneden. Een kat
landt altijd op haar poten. Wat gebeurt er als je boter op de rug van een
kat smeert?
➢ Het “Rungrado May Day Stadion” in Noord-Korea, is de grootste
voetbaltempel op aarde. Het biedt plaats aan 150 000 bezoekers. Enkel het
nationale team speelt er af en toe een wedstrijd. Voor de rest wordt het
vooral gebruikt voor grote militaire demonstraties.
➢ De hoogste boom ter wereld, de “kunstmammoetboom”, staat in het
RedwoodNational Park in California, en is 115,54 m hoog.
➢ Als de mens afstamt van de apen, waarom zijn er dan nog apen?
➢ Waarom staat het woord “woordenboek” niet in het woordenboek?
➢ Luxemburg heeft met 647 auto’s per 1000 inwoners, het hoogste
percentage autobezitters per wereld.
➢ De Aldabra zijn de grootste schildpadden, met een lengte van 1,2 m en een
gewicht van 180 kg; de oudste ooit werd 255 jaar en overleed in 2006.
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Toogpraat

Geen echte toogpraat hier, gezien ons clubhuis sinds maart gesloten was.
Goed nieuws echter: HET CLUBHUIS IS TERUG OPEN !!!
Je bent er welkom

WOE – DO – VRIJ van 12 tot 16 u.
ZA – ZO van 10 tot 19 u.

Wel de regels goed volgen (zie Sprokkels), want anders moet de zaak terug dicht!!

Nieuws van een wereldreiziger
•

•

Jarne Schmitt is vanuit de club vertrokken in augustus 2019 met zijn
Spirit32 “ Pallieter” voor een reis van ongeveer 3 jaar .
Hij laat ons weten dat hij te volgen is op :

https://eur-share.inreach.garmin.com/pallieter en op
instagram kan gedeeld worden : battibateau_pallieter
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Overlijdensberichten

Wij ontvingen volgend bericht van overlijden :

François De Maesschalk
‘JOKKEN’
Levenspartner van Hilde Van Buggenhoudt

Wij betuigen onze innige deelneming aan de familie en vrienden.

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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