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Qua clubactiviteiten kunnen we dit (na)jaar snel vergeten. Hopelijk geeft het lezen van
dit clubblad toch wat verstrooing in deze sombere tijden van regels en beperkingen.
Laten we alvast vooruitkijken naar een volwaardig vaarseizoen 2021.
En waarom niet nog verder dromen om grotere reizen te maken? Ons clublid Jarne
Schmitt vertelt ons hoe het is om op wereldreis te zijn.
Je leest ook het einde van een cargoreis.
Dichter bij huis verneem je wat er nieuw is op de plein en aan de steiger. En natuurlijk
speelt onze paaltjespikker in op wat er zoal gebeurde bij het uithalen van het ponton.
Onze verantwoordelijke voor het onderhoud is ondertussen 90 geworden, zeker de
moeite om hier eens bij stil te staan.
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 (digitale) BESTUURSTAFEL
Ja, u leest het goed. Onze raad van bestuur heeft de weg gevonden naar het on-line
vergaderen. Het is nooit te laat om stappen te zetten in het digitale tijdperk. Dit zet
meteen de teneur van deze corona-dagen. Het clubleven staat op een laag pitje. De
Sint zit vast in Spanje, de haring ontsnapt aan zijn lot, een nieuwjaarsreceptie zit er
niet in en we zijn zelfs niet zeker of de algemene vergadering in zijn gekende formule
zal kunnen doorgaan.
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Anderzijds staat de tijd niet stil en gebeurt er wel één en ander. We zijn trots op onze
nieuwe vlaggenmast die van heel ver zal te zien zijn. We danken de vrijwilligers die dit
mee gerealiseerd hebben. Het ponton werd uit veiligheidsoverwegingen uit het water
gehaald en we zoeken een oplossing die bestand is tegen de golfslag van de waterbus.
Alle ideeën zijn welkom.
Eerstdaags zal de stormschade aan de frigomat loods hersteld worden.
Onze bezige bij André blijft op creatieve wijze de omgeving van de loods verfraaien.
Wat ook nieuw is, we hebben een systeem aangekocht dat toelaat om automatisch emails te versturen naar alle leden tegelijkertijd. Wellicht zijn de fouten die we met de
handmatige methode hadden hiermee uit de wereld. Bij deze een oproep om uw emailadres kenbaar te maken in zoverre dat dit nog niet gebeurd is. We stellen immers
vast dat we van 60 leden nog steeds geen e-mailadres hebben. Met de huidige
technologie is e-mail mogelijk geworden voor iedereen. Misschien moeten we
cursussen informatica als clubactiviteit opnemen.
Ik moet heel erg aan mijn duim zuigen om u nog meer te vertellen. Corona blijft ons in
de ban houden. Laat me toe u allen een goede gezondheid toe te wensen en al vast
mijn beste wensen over te maken. We zien mekaar hopelijk spoedig terug.

De Commodore

(lege) KALENDER
-

Wegens de gekende redenen kan er dit jaar dus helaas geen
nieuwjaarsreceptie doorgaan.

- Om praktische reden wordt de datum van de Algemene
Vergadering verschoven van zondag 28 maart naar zondag 21
maart om 10.00 u.
Uitnodiging volgt.
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Nieuw op de plein
Er is het dagdagelijks onderhoud op de plein, maar soms zijn er toch zaken die
er uit springen.
Zo staat er sinds kort een nieuwe vlaggenmast. Met trots kunnen we melden
dat onze clubvlag terug wappert op 15 meter hoogte, en dit dankzij de
spontane inzet van verschillende vrijwilligers.
Met behulp van bestaande elementen en wat creatieve ideeën, werd spontaan
een nieuwe constructie in elkaar gestoken.
Het bleek een aangename en fijne samenwerking met deze vrijwilligers. Er zijn
nog enkele details die moeten afgewerkt worden, maar de vlaggen wapperen
reeds lustig.
Ook de ankers aan de mastvoet kregen een opknapbeurt en dat geeft toch
weer een ander zicht.
De vlaggenetiquette werd nagetrokken en zo krijgt de club weeral wat meer
standing, zowel voor voorbijvarende boten, als vanop de plein.
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Lanterfantend over de plein liep ik op
een andere middag, aan loods Zuid
André tegen het lijf. Gewapend met
houweel en schup bekampt hij alleen
het afwateringsprobleem dat zich hier
stelt. Door het graven van een greppel meent hij kan de infiltratie een halt
toegeroepen worden. En dat is nodig, want het water dringt er langs onderen binnen.
Ook weer een flinke verbetering als het klaar is!

Dank aan alle werkers!
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Scheepvaartmuseum Baasrode
Als kind van een schipper hoorde ik mijn vader dikwijls spreken over de scheepswerf van
“Bostroï ” waar hij de volgende dag naartoe moest varen.
Toen we deze zomer het scheepvaartmuseum van Baasrode gingen bezoeken wist ik, na
zovele jaren, eindelijk waarover hij het had “ BAASRODE”.
Vroeg-20ste eeuw scheepswerf in Vlaanderen, best bewaarde historische werf in Europa.
Al sinds de middeleeuwen was Baasrode een populaire aanlegplaats voor schippers, een
uitstekende plaats om te lossen en te laden, een schip te bouwen of een schip te
herstellen.
Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw bleven er nog 2 scheepswerven over in het
centrum van het dorp: Van Damme en Van Praet. In 1955 verkocht Van Damme zijn werf
aan zijn buurman. Schepen werden er nog amper gebouwd, enkel hersteld. Deze laatste
scheepswerf sloot haar deuren in 1986.
De arbeidskrachten lieten
uit protest hun gereedschap
letterlijk uit hun handen
vallen, om niet meer terug
te keren en, als je dit atelier
nu bezoekt, is het alsof ze
gisteren vertrokken … oude
machines,
blaasbalgen,
laskarren, aambeelden ….
Hier bevindt zich een
industrieel-archeologische
site !
De “ Lauranda”, een
typische sleepspits, een boot zonder motor, die over het water werd getrokken, van
38.5 m lang, gebouwd in 1928 op de Scheepswerf Van Damme, en tot 1968 dienst deed,
werd in 2018 op een ponton langs de Schelde vervoerd en ligt hier nu in het
droogdok. Het schip werd opgetild door 2 grote kranen en neergelaten in het dok. De
Lauranda was meer dan 40 jaar het museumschip aan het Steen in Antwerpen. Sedert
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2007 ligt hier ook de 38 m. langemotorspitsALYV, in 1938 op deze werf gebouwd, en
deze wordt volledig gerenoveerd.

Enkele enthousiastelingen bouwen hier op het terrein een replica van een palingbotter,
een houten platbodem met een bun, een uitsparing in het midden waardoor water
stroomt om de palingen levend te houden.
In de Herenwoning Van Damme bevindt zich een Scheepvaartmuseum waar de hele
evolutie van de binnenvaart passeert. Het was een prachtig en leerrijk bezoekje.
Een aanrader als het kan, en je eventjes tijd hebt ….

Monique
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Interview Paul Warrens

9/11/2020
Op een mooie herfstnamiddag
vind ik Paul in zijn groene
werfkeet, vlak naast de keet van
Patrache.
Of hij geen schrik heeft van deze
‘gevaarlijke hond’?
Zeker niet, dat is mijnen dikke
vriend, want hij krijgt dikwijls een
beetje van mij.

Zo, laat ons eens beginnen aan het verhaal van Paul Warrens. Zoals destijds Paul Jambers
zei: wie is hij en wat drijft hem?
Geboren in november 1930, wil zeggen dat hij deze maand 90 wordt!! Je zou dat zeker
niet zeggen, zoals hij daar vandaag tegenover mij zit.
Het leven heeft hem echter ook niet gespaard, want hij verloor vrij vroeg zijn
echtgenote, en later ook een dochter. Van zijn zoon heeft hij wel 4 kleinkinderen en
(moet eens goed ²nadenken) 6 achterkleinkinderen. Nu heeft hij ook veel steun aan zijn
vriendin Irène.
Gezien zijn leeftijd heeft Paul als kleine jongen de oorlog meegemaakt. Toen de Vbommen op Antwerpen (waar Paul woonde) begonnen te vallen, vluchtte het gezin naar
Hemiksem, maar daar was het al niet veel beter.
Hoe is je beroepscarrière begonnen?
Ik ben begonnen in den bouw, als elektrieker en lasser. Na enkele kleinere ‘boskes’, en
mede dank zij Rik Pink van de club, ben ik dan in den onderhoud bij Cockerill kunnen
beginnen. Daar heb ik lang gewerkt, tot mijn pensioen eigenlijk, in 1985.
Door het faillissement van Cockerill in 1982 wordt Cockerill overgenomen door
Boelwerf. In een overgangsperiode wordt Cockerill echter beheerd door curatoren. Als
lid van het onderhoudsteam moet Paul mee zorgen dat de werf onderhouden blijft en
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niet verkommert. Ook moet hij alle materiaal en apparatuur uithalen en ter
inventarisatie voorleggen aan de curatoren.
Hij werkt dan nog enkele jaren voor de overnemer, Boelwerf. Met een gunstige
uitstapregeling kan hij dan in 1985 met pensioen gaan en moet hij gelukkig het einde
van onze laatste scheepsbouwer, Boelwerf, niet meer meemaken.
Wanneer ben je beginnen varen?
Kent ge de slijkhoek? Dat is aan de Schelde en achter de ingang van de Royerssluis. Daar
ben ik in 1954 begonnen een sloep om te bouwen, naar iets dat een bewoonbare boot
moest worden. Er was daar geen elektriciteit. Maar via een soort lokale ‘Rik van de
Koolkaai’ kochten we een groep (op basis van een vliegtuigmotor). Hiermee konden we
dan lassen en hadden we stroom. Uiteindelijk kregen we het schip vaarklaar.
De tocht naar Wolphaartsdijk was nog een heel avontuur. We lagen toen bij den
Engelsman, in de Vissershaven. Het zomerliggeld bedroeg toen ongeveer 500 frank. Ik
hoor dat zulks vandaag allemaal veel duurder is geworden.
De faciliteiten in de Slijkhoek warren ook minimaal en zeker niet gemakkelijk, want de
boten vielen er droog in het slijk.
Hoe ben je in Hoboken terecht gekomen?
Het was mijn vriend Piet Breughel die me introduceerde bij Cockerill Yacht Club. Maar
ik werkte toen nog niet bij Cockerill Shipyards.
In de zestiger jaren nam ik ook de bootbehandeling over van Camiel Claes en dit
gedurende meer dan 15 jaar. Ik deed dit gedurende de week; in het weekend nam Eddy
Claes, de zoon van Eddy, het over.

Heb je ooit al eens zoiets als corona meegemaakt?
Ik herinner me wel al eens gevallen van vogelgriep (alleen voor vogels en kippen) en ook
de Aziatische griep (1957 en 1968 n.v.d.r.). Maar dit is wel iets anders.
Paul trekt dan een bedenkelijk gezicht. Hopen dat we er op de plein niet mee te maken
krijgen, en dat het snel voorbijgaat.
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Hoe lang ben je reeds lid van YCH?
Zoals gezegd ben ik reeds van de zestiger jaren lid hier in Hoboken en dus begonnen bij
Cockerill Yacht Club. De noordelijken dus. Ik denk dat ik in 1975 ook toegetreden ben
tot het bestuur.
Je hebt dus ook de fusie van HWV en YCC meegemaakt.
Ja dat was niet zo eenvoudig. In het begin
bestond het bestuur uit de bestuursleden
van beide clubs. Met de tijd vielen er
mensen af en zo zijn we tot het huidig
bestuur gekomen.
Een aantal jaren geleden heb ik trouwens
eens een gedenkplaat gekregen van 40 jaar
bestuurslid. Gedurende die tijd zijn er ook
verschillende voorzitters geweest. Eric Bal
was wel de eerste voorzitter van YCH.
Binnen het bestuur ben je verantwoordelijk
voor het onderhoud; wat houdt dit juist in?
Het antwoord van Paul is hier zeer kort: alles onderhouden en herstellen wat kapot is.
Mits wat verder vragen kom ik meer te weten.
Vroeger werkte ik samen met Jef Hufkens, en dat ging goed. Ik had veel spijt toen Jef
wegens ziekte niet meer mee kon doen.
Indien leden een elektriciteitsaansluiting nodig hebben, dan komen ze bij mij. Ook voor
gesprongen zekeringen zorg ik. Ja en lekken in de waterleiding die herstel ik ook.
Deze voorzet laat ik niet liggen en vraag snel: ben jij dan de man die verantwoordelijk is
voor onze waterfactuur van € 32 000?
Nee, nee, dat is een jammere zaak. Ik heb ondertussen reeds een nieuwe watermeter
geïnstalleerd en hier (toont me een opgehangen tabel in de keet) schrijf ik wekelijks het
waterverbruik op. Hopelijk kunnen we zo aantonen dat hier een fout in het spel is.
Op dat ogenblik komt Jan binnen met een bestelling voor materiaal.
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Ja, dat doe ik ook, al het nodig materiaal voor de leden gaan kopen. Na enige
verwondering op mijn gezicht, verbetert hij: wat nodig is voor het onderhoud van de
club, niet zo maar voor iedereen.
Ik heb hiernaast ook nog een atelierke.
Kunt ge me dat eens tonen?
We gaan dus even naar buiten en trots
toont Paul zijn atelier. Het kost wel wat
moeite om beide deuren open te zetten,
maar het lukt. Een fiere paswerker aan zijn
werkbank!
Wanneer we op de plein lopen weet Paul
me te vertellen: ja, deze kasten heb ik ook
gemaakt, en die daar ook, en die lampen
heb ik daar ook nog geplaceerd.
Het is duidelijk dat hij geen volledige
worksheet heeft van alle werkzaamheden,
maar er is veel van zijn hand terug te
vinden.
Oh ja, ik heb ook nog een gehandicaptenwc
in het clubhuis gemaakt.
Ja Paul we geloven je ondertussen wel!

Hoe ziet ge de toekomst voor de club?
We zien het aantal boten afnemen binnen de club. Dat is eigenlijk niet zo goed. Blijkbaar
kopen jonge mensen niet meer zo gemakkelijk een boot.
Afwachten en hopen dus dat de club nog lang mag blijven bestaan.
Zijn er anecdotes die je zijn bijgebleven?
Moet hard nadenken.
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Het is niet altijd gemakkelijk is om hier met een boot boven te komen. Niet alleen met
de stroom moet ge rekening houden. Ook met de wind moet ge terdege rekening
houden.
Weet ge, ik heb altijd voorzichtig en rustig gewerkt, en dus eigenlijk weinig ongevallen
meegemaakt.
Eén keer is het bij mij ook eens misgelopen. We hadden hier een kraan om bv. een motor
uit een boot te heffen. Waarschijnlijk was die motor wat te zwaar, want de kraan is
omgeslagen en ik lag eronder. Resultaat arm gebroken, en hup naar het hospitaal. Ze
hebben dat moeten opereren en er zit zo nog altijd een metalen plaat in mijn voorarm.
Oh ja, en nu ik eraan denk ik ben ook eens achterovergeslagen met den bulldozer, maar
dat is gelukkig goed afgelopen.
Dus 2 ongevallen op bijna 50 jaar, dat valt eigenlijk wel mee.
Waarom noemt men u eigenlijk ‘Paul de Griek’?
Dat is een lang verhaal. Toen we in de slijkhoek aan de boten werkten, hadden we met
enkelen van een ouden boot een soort werkhuis gemaakt. Een overijverige dijkwachter
meende hier hout te ontdekken dat van een boot gevallen was. De politie ging toen o.a.
naar mij op zoek, maar thuis vonden ze mij niet, maar wel mijn schoonbroer, en dat is
een Griek … vandaar dus.
Voor de volledigheid: van het politieonderzoek is niets gekomen en de zaak is
geklasseerd.
Hoe ziet ge de toekomst voor uzelf?
Ik kom als vrijwilliger een viertal dagen in de week naar de club en ik hoop dat ik dat nog
lang mag blijven doen. Het is mijn lang leven!

Frank

15

Ponton UIT

Of vrijdag de 13de een geluksdag is of niet, laat ik in het midden. Zeker is echter dat het
ponton er op 13 november wordt uitgehaald.
Waarom, is algemeen bekend. Door de golfslag die voor een groot deel door de
Waterbussen wordt veroorzaakt, krijgt dit ponton het veel te zwaar te verduren. Voor
het dus volledig door de golven gesloopt wordt, heeft men beslist om het in veiligheid
te brengen.
Eerst de beugels demonteren en dan met enkele touwen vastmaken. Dat was het plan,
maar de bouten en beugels zijn zodanig verbogen dat er van demonteren geen sprake
meer is. Ze kunnen alleen nog maar afgeslepen worden.
Ook de lichten boven op de palen werden afgezaagd.
Dan is het wachten tot doodtij om
het manoeuvre in te zetten. Tijd
voor mij om nog het beeld van het
ponton
in
het
water
te
vereeuwigen.
Iets na 14 u. neemt de ‘bemanning’
plaats. Wanneer de stroom
ongeveer stilstaat moeten we nog
even wachten tot de golven van 2
waterbussen voorbij zijn. Eerst
16

wordt met de sloep een eind aan de klaar staande wagen bevestigd. Dan geeft Paul zijn
instructies om los te gooien en af te duwen.
Nog geholpen door het laatste restje afgaande tij, drijft het ponton nu richting wagen.
Achteraan tracht Dirk met volle 4 pK mee te sturen. Ja, nu komt het ponton dwars op
de stroom en vooraan vast. Nu zou onze sleper een duwtje moeten kunnen geven. Maar
in plaats daarvan zwaait ons ponton door, dwars op de slipway. Gelukkig kan Ben nog
een eind vooraan de wagen bevestigen.
Zoals dat hoort (Murphy) valt de 4pK voortstuwing dan ook nog uit, zodat het betere
trek- en duwwerk nodig is om het ponton op zijn plaats te krijgen en aan de wagen vast
te maken, maar het lukt.
Op de kant volgen ondertussen een dozijn kijklustigen dit manoeuvre.

Dan is het aan Roland om de naar schatting 25 ton binnen te halen. Dit verloopt volgens
plan, maar onder het gewicht van deze last plooit de zijkant van de wagen helemaal naar
binnen.
Wel blijft alles goed staan en met een beetje seffens staat ons ponton terug boven.
Onder grote belangstelling wordt het gevaarte door iedereen gekeurd en kunnen we het
verwrongen staal van dichtbij zien.
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Wat de meesten echter niet zien, is dat Dirk ondertussen met het sloepje nog op de
Schelde zit en dat zijn krachtbron het weer heeft opgegeven. Roeien dus tot hij veilig en
wel tot op de slipway staat.
Tijdens deze werkzaamheden maakt Eddy, als verantwoordelijke veiligheid, me er attent
op dat alles klaarligt om te voldoen aan algemene en veiligheidsvoorschriften.
En of we ook gezien hebben dat alle medewerkers correct hun reddingsvest droegen?
Hoe het nu verder moet met het ponton, weet momenteel niemand. Links en rechts
hoor ik dat er zeker een ander systeem moet gebruikt worden, dat de palen misschien
moeten verplaatst worden, dat er amortisseurs nodig zijn …
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Weer een probleem meer voor het bestuur om op te lossen!!
Het zou wel jammer zijn mocht het hier eindigen, want dit was een project dat volledig
gerealiseerd werd door medewerkers van de club. Iets waar ze toch trots op mogen zijn.
Ondertussen staat het ponton netjes opgeblokt te wachten op een nieuwe toekomst.
Hiermee eindigt ook het verhaal van ‘The Bridge’ waarin we vertelden hoe het ponton
tot stand kwam.

Frank
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Bekende zeilquotes
“Er zijn maar 2 momenten dat je blij bent met een boot: bij
aankoop en bij verkoop.”
➢ In de winter te groot, in de zomer te klein
➢ Koop een boot, werk je dood ... maar had ik geen boot dan was ik al dood.
➢ Two boats on the water is a regatta.
➢ Ik vaar op zoete en zoute stromen, en vaart er me één voorbij, dan denk ik, ach
ik zal er ook wel komen.
➢ Als je dan toch voor pampus moet liggen, zorg dan tenminste dat je op een
zeilboot zit.
➢ Wie sturen kan, zeilt bij elke wind.
➢ Als de zeiler wacht op de perfecte wind, vaart hij nooit uit.
➢ Een wijze zeiler plast niet tegen de wind in.
➢ Een dure manier, om goedkoop vooruit te gaan.
➢ A smooth sea never made a good sailor.
➢ Als je erin kan zeiken moet je wijken.
➢ Zeilen: een manier om tegen enorme kosten en geweldige inspanning heel
langzaam nergens heen te gaan.
➢ You cannot cross any ocean by merely only looking at it....
➢ Een schip is zo zeewaardig als zijn bemanning.
➢ Aankomen met een zeilboot is niet belangrijk, voortdoen wel.
➢ Zeilen is een kostbare manier om goedkoop te kunnen varen.
➢ I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always
reach my destination.
➢ Zeilen: in een badkuip onder een koude douche staan terwijl je bankbiljetten
verscheurt.
➢ Zeilen is briefjes van honderd verscheuren onder een koude douche!
➢ Er bestaat geen slecht zeilweer, wel slechte zeilkleding...
➢ De boot is zo zeewaardig als de bemanning.
21

➢ Oude schepen en jonge vrouwen.... duur om te onderhouden.
➢ Op de wind van gisteren kan je niet zeilen.
➢ Een boot is een gat in het water waar al je geld in verdwijnt!
➢ We zien wel waar het schip strandt.
➢ Liever zinkanodes dan drijfanodes.
➢ We must free ourselves of the hope that the sea will ever rest. We must learn to
sail in high winds. Aristotle Onassis
➢ Krimpende winden en uitgaande vrouwen, zijn niet te vertrouwen!
➢ Een hak op het dek, maakt elke schipper gek.
➢ Je kunt de wind niet veranderen, je koers wel.
➢ Wie het altijd voor de wind gaat komt vanzelf aan lager wal....
➢ Ik zou de mijne toch nooit kunnen missen!
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Wereldreis Jarne Schmitt

Helaas, meer dan helaas, heb ik dit interview niet bij Jarne aan boord kunnen afnemen,
want momenteel vaart hij rond in Frans Poynesië, zeg maar het aardsparadijs. Maar
gelukkig overbrugt moderne technologie de wereldzeeën gemakkelijk. Via vraag en
antwoord vinden wij mekaar.
Je merkt dat Jarne na reeds meer dan een jaar rondzeilt en niet echt in klassieke hokjes
in te delen is.
Maar wie is deze 29-jarige jonge man?
Als beroep geeft hij ‘zeiler’, met als bijberoep: ‘eender welk werkje om de
bankrekening gespijsd te houden’.
Ook zijn sociale status klinkt niet traditioneel.
Ik ben reeds enige tijd aan het daten met een andere solozeilster, en sinds Panama aan
het buddyboten met haar, Holly is haar naam. We spreken nog altijd af waar we
naartoe gaan en dan volgt ieder zijn eigen route. Zo heb ik b.v. 33 dagen over de Stille
Oceaan gedaan, 4200 Nm onder de Galapagos door. Zij ging boven de Galapagos, had
meer windstiltes, en deed er 41 dagen over.
Op de burgerlijke stand is deze vorm van samenleven nog niet bekend, maar misschien
moeten we dat introduceren, het is zeker spannend.
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Jarne is in augustus 2019 vertrokken met zijn Spirit 32, PALLIETER, van 1977, uitgerust
met een motor Beta Marine 25pk.
Bevalt de lengte van je boot of zou je iets groter wensen?
Ik ben heel blij met mijn Spirit 32, is super solide
gebouwd, al zijn er wel dromen van wat higher
latitude zeilen en dan denk ik dat ik toch wel een
metertje meer en misschien een wat langere kiel
wil. Bij hevige zeegang voel ik mij soms toch wat
licht en een beetje speelbal van de golven.
Wanneer en hoe ben je ooit met zeilen
begonnen?
Als achtienjarige heb ik een zeilcursus bij Altair
gevolgd, en daarna via via mensen leren kennen.
Zo ben ik dan beginnen meezeilen. Ik had de
microbe goed te pakken, want ik ging al snel
leveringen van boten meedoen. In 2015 heb ik
ook mijn Yachtmaster offshore gehaald.
Waar zeilde je voorheen zoal?
Vooral op de Noordzee, de Oostkust van Engeland, tot en met de Scilly-eilanden. Al
snel bleek ook dat voor mij de klassieke 3 weken, of zelfs 5 weken vakantie per jaar
niet genoeg was.
Zo deed ik in 2015 ook een backpack tripje, het was als een soort mini ‘rond de wereld’
bedoeld, maar uiteindelijk heb ik zo alleen maar in Thailand en Maleisië en Indië
gezeild.
Toch ben ik daar wel één jaar blijven plakken, maar geloof me, dat heeft ook zo zijn
charmes.
Ik zeil ook veel solo. Voor ik vertrokken ben op mijn wereldreis was de grootste trip die
ik solo gezeild heb, van Cherbourg tot de Scilly-eilanden.
Hoe heb je je voorbereid op deze wereldreis?
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Met mijn laatste spaarcenten heb ik een boot gekocht. Ik kon nog juist 1 jaar liggeld
betalen in Nieuwpoort, daarna heb ik 4 jaar gespendeerd om de boot helemaal klaar
te krijgen.
Tussendoor ben ik nog wel tweemaal solo naar de Scilly-eilanden gezeild, om het
gevoel voor de boot te krijgen. Daarnaast veel opzoeken op het internet, en andere
mensen hun verhaal lezen.
Wanneer ben je vertrokken en hoe is de planning?
Ik ben vertrokken in augustus 2019 en het plan is: ‘West en rond’.
Tja, dat is wel kort en bondig. Toch gaat Jarne blijkbaar niet over één nacht ijs, want
voor de oversteek van België tot Brest heeft hij een vriend meegenomen, dan solo tot
aan de Kaapverdische eilanden. Vandaar is hij met een andere kameraad de oceaan
overgestoken.
De Atlantische oceaan oversteken met een vriend, leek hem een goeie opwarming om
later de Stille Oceaan alleen te kunnen oversteken.
Aangekomen in de Caraïben heeft hij deze prachtige eilandengordel met 2 vrienden
verkend en er van genoten tot in februari.
Van dan af is hij solo doorgevaren, door
het Panamakanaal, de Stille oceaan in, tot
(momenteel) in Frans Polynesië.
Tegen wanneer denk je terug te zijn?
Dit is blijkbaar een vraag die gesteld
wordt door iemand die hier leeft, in het
stramien van een vaste job en werkweek,
met geplande acties en onderbroken
door vakantieperiodes. In dat klassieke
hokje zit Jarne al lang niet meer.
Zijn antwoord: ik zie dat deze reis meer
en meer een levensstijl aan het worden
is. Ik zie verder wel waar het leven mij
brengt.
Stippel je je route heel gedetailleerd uit, of zie je eerder waar de wind je brengt?
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Mijn routeplanning is heel weinig concreet. Het concreetste was toen mijn vrienden
rond kerst 2019 vliegtuigtickets naar Barbados hadden gekocht. Toen hadden we een
vaste afspraak. Daarbuiten ga ik inderdaad naar waar de wind mij brengt, en blijf ik
waar het me ergens bevalt.
Hoe ben je ertoe gekomen om een wereldreis te maken?
Ik heb altijd al andere levensstijlen willen ontdekken en een meer zelfvoorzienende
manier van leven, zoals zeilen, trok mij heel hard aan. De zon houdt mijn batterijen vol,
kreeft en kokosnoten verschaffen mij energie en strelen mijn smaakpapillen. Ik wil
nieuwe mensen en culturen leren kennen. De wereld heeft zoveel te bieden.
Financieel is een wereldreis niet vanzelfsprekend. Hoe heb je dit opgelost?
Toen ik mijn boot had gekocht was ik blut. Ik ben dan met vrienden gaan samenwonen,
zodat ik zo weinig mogelijk huur moest betalen. In de 4 jaar na het kopen van de boot
heb ik maandelijks zoveel mogelijk opzij gezet. Nu probeer ik zo simpel mogelijk te
leven en het zolang mogelijk te rekken. Maar zodra het spaarpotje op is, dan vind ik
wel ergens werk om de financiën weer
aan te spekken.
Heb je voldoende spare parts aan boord?
Yes! Zeker en vast! In de Stille Oceaan is
het heel moeilijk om specifieke
onderdelen te vinden of heel duur om te
verschepen naar hier. Ik heb denk ik,
genoeg om mezelf te behelpen, ook al
kan je je niet op alles voorbereiden.
Stickyback Dacron tape in grote vellen,
blijkt heel handig als je iets aan je zeil
moet repareren en handstikken.
Heb je reeds herstellingen moeten uitvoeren?
De grootste reparatie was een genua die gescheurd was vanboven. Het was een
laminaatzeil dat zijn beste tijd had gehad. Het was op mijn laatste 200 Nm richting de
Marquesas. Gelukkig kon ik gewoon nog een stormzeil op leuvers op de binnenste
voorstag zetten. Maar met een derde reef in het grootzeil bij 35 knopen wind, deed ik
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nog altijd een dikke 5.5 Kn voor de wind. Het zeil heb ik bij aankomst opgelapt om mij
tot in Tahiti te krijgen, waar ik aan een andere genua kon geraken.
Voor de rest regelmatig kleine reparaties so far…
In hoeverre heb je last van corona? Ik vermoed dat dit bij je vertrek nog niet bestond?
Corona heeft mij vooral in Panama geblokkeerd. De dag voor mijn laatste grote
inkopen was er daar een lockdown en ging Frans Polynesië ook dicht. Daar heb ik dan
2,5 maanden op de Perlas-eilanden rondgehangen, samen met andere zeilers die niet
wisten waar naartoe, tot Frans Polynesië terug opende voor zeilers.
In Tahiti zijn de maatregelen strikter, maar op de kleinere atollen zoals Makemo valt
het best goed mee. Hier wonen zo weinig mensen dat de kans op besmettingen veel
kleiner is.
Hoe doe je de navigatie?
Navionics op mijn tablet is veruit de goedkoopste manier om dezer dagen te
navigeren. Buiten Opencpn misschien, maar zelf heb ik geen laptop aan boord. Ik heb
wel grote overzichtskaarten bij als back-up, dat is wel altijd handig voor
oceaanoversteken. In de atollen gebruik ik ook veel Ovital voor satellietbeelden, om zo
beter de koralen te kunnen zien. De Tuamotus-archipel b.v. is niet geweldig goed in
kaart gebracht.
Hoe doe je de communicatie en kunnen we je wedervaren nog ergens volgen?
Voor mijn vertrek heb ik een
Instagrampagina aangemaakt voor de
vrienden en familie, waar ook mijn
allereerste foto op de club in Hoboken is
getrokken, zie battibateau_pallieter op
Instagram.
De Pirlouit van een vorig vertrekkerspaar,
Dries en Sanne, konden we volgen via een
SPOT. Heb jij ook zoiets?
Ik heb een Garmin inreach tracker met link,
waarop ik te volgen ben. Ik denk dat jullie
mijn link al hebben maar bij deze:
https://eur-share.inreach.garmin.com/pallieter
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Dikwijls varen wereldzeilers een gelijkaardige route en komen ze elkaar onderweg
terug tegen. Is dat bij jou ook het geval?
Ja, sinds Panama vaar ik samen met een klikje van een paar boten, die zowat dezelfde
route doen en dan is het leuk na een aantal weken elkaar terug tegen te komen op een
ander eiland.
En dan zeil ik voornamelijk ook samen met Holly, elk in onze eigen sloep de horizon
tegemoet.
Je hebt waarschijnlijk reeds enkele straffe stoten/hachelijke momenten meegemaakt.
Kun je dat kort vertellen.
Op mijn trip van Lanzarote richting de Kaapverdische, had mijn waterpomp op de
interne koeling van de motor het begeven, waardoor deze constant koelwater lekte.
Op zich niet zo erg, gewoon verder zonder motor en ankeren op zeil bij aankomst in
Mindelo. Altijd leuk om die skills nog eens te oefenen.

Om ons te laten watertanden: je mooiste plekjes?
Er is niet veel dat kan tippen aan de Tuamotus-archipel. De kracht van de oceaan
ervaren gedurende dagen, en dan 8 mijl van land zie je de eerste palmbomen. Dan,
eens binnen in het atol, helder azuurblauw water vol met vissen, spiegelglad water, bij
zonsondergang genieten van een frisse Hinano (lokaal bier), paradijs op aarde …
Ja Jarne, nu doe je ons inderdaad watertanden. Profiteer ervan en we hopen dat het je
zo voor de wind blijft gaan!
Frank
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DE POALTJESPIKKER

Wacht mor !
“Ooh, schatteke, wa riekte gai goe…mmm…
Kom hier, kom, ge zai veur oep t’eten.
Ooh, wa zien kik au gere!!! “
Zeun oge draaiden terwail paraplu en met zeun toeng, woar da de zever zo van afliep,
vaer uit zeun bakkes, aisbeerde eum dan overentweer in zain kot.
Da deet eum iedere keer as eum iemant rook die da gedroenke ot en in zeun gebure
kwam.
Hai trok dan zeunne verlaiderlakste smoel, hielt zeune kop zoe wa scheef en knipperde
me zeun oge,super verlieft!
As ge dan, goe vol gegote veurbai da beestje kwam, moesteu potverdoemme goet oep
oe pote staon. En da was just wa dat dan gewoonlak ni zoe was.
En wa deje ze dan ? Ze ginge nor Patrachke, stoake hun haent deur den droat en
begonne over zeunne kop te wraive.
Dan keek die smeerlap nog wa liever en smagtent, tot da ze eut kot opedeje en eum
buite liete.
En dan sproeng de Patrache tegen hun oep. Ze dochte nog efkes dat eum eu lakske
wou geven, mor neje zenne…ineens knap en veur da ze ’t wiste woare ze eu stuk van
hunne neus, hun koak of hun oor kwait…
Dor zen der wel wa oep de clup die dat deur van kunne meeklappe!
Veur zeun straf vloog eum dan wel veur eu poar weke in lokdown, mor da vont eum
nie zoe aerreg. Hai hat eut toch mor wer gat!
Het bestuur kon doar toch ni zoe me lache: steldoe veur: straks konde de lede van de
club van vaer erkenne: as ge d’ eur ene zag met eu stuk uit zeun gezicht, was eum
benoa zeker van den YCH…
Dus, wa gedoan? Patrache doot spuite ? Zedde gai zot, zo’n schoon joenk beest..
Verkope ? Wie got dan de dieve van ’t plain houwe ?
Nor ’t school ? Te loat…
Joamor, zei nen hongdenkenner, da beestje heeft gewoon te veul lipido… en da komt
deur die zeun balle. Zie d’is oe groot da die zain! Dat zen persies toverballe! Hai moet
zellefs zeun achterpote wat open zette oem ze ni constaent te plette…
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Zoe gezegt, zoe gedoan. OK, toverballe oef nie, die moeste deur af!
Eerst wouwe ze ’t zellef doeng: eun goei vil in zeune zak en dan valle die dor vanzellef
uit, zei de ene…… beter eun goei knip me eun hoagscheir, zei nen aendere… neje,
neje, ne goeie knots tusse twee kasseie, zei nog nen aendere. Mor deur was gene ene
die dagget dierf.
Dus toch moar de vetrinais gebelt. Na is die madam wel wa gewoon, mor ze keek toch
mor roar as ze de sjokkedaize van de Patrache zag. ‘k Zal eum mor verdove me eun
peerdemiddel, zei ze. Da was wel nodig, want eer da ze eun gat in zeunne zak kreeg,
amai! Het zweet stont oep eur gezicht! Ze stak dan eur haent nor binne en trok en trok
en holde dor den eerste toverbal uit… Eure mongt viel ope… Amaai, wa d’is da veur ne
kastaar, kreste ze. Ze legde eum oep een inoxen talloor en pakte dan de volgende. Van
’t zelfde! Wer zone joekel…
’t Was goe dagget eur mor twee woare, want veur nen darde was gin pleuts ni meer
oep heur talloor.
Met ne schone kruiskesteek naaide ze dan de platzak terug toe en oep de leste knoop
legde zeu nog eun strikske. En dan gaf z’eum eu spuitje oem terug wakker te weurre.
De Patrache wier wakker, rook den alkool van den doktoor, mor moefde ni. Hai keek
wel is oem. Verdoemme docht eum,’k em persies ne staemp tegen meun sjokkedaise
gat, da doet doar zoe zeer…
Toeng zag eum de inoxen talloor.
Hai trok één wenksbrauw omhoog, keek van de ene nor den aendere en dan gromde
eum:
Miljaer, miliaer, z’emme me bai meun kloten gat.
Wacht mor…

De poaltjespikker
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Vanop de brug
Einde
Dag 8
Eerste werk bij het opstaan is even via mijn tablet kijken waar we zijn. Dat is nu ter
hoogte van Kiel, maar dan in volle zee. Het schip beweegt iets, en buiten zie ik witte
schuimkopjes (4 Bf?).
Bij het ontbijt verneem ik dat Christian een gepensioneerd leraar plastische opvoeding
is uit het kunstonderwijs, en dat zijn pensioen niet geïndexeerd is …
In Frankrijk bestaat er ook zoiets als de titel ‘Peintre Marine’. Die krijg je als je een
uitstekende schilder van marinetaferelen bent. Deze schilders krijgen dan ook vrije
toegang tot alle schepen van de Franse vloot.
Wanneer ik boven op de brug kom, is de wind flink toegenomen, er staat nu 7 tot 8 Bf.
Van hierboven is het wel een mooi spektakel. Grote golven, witte schuimkoppen, je kunt
er eindeloos in kijken. Er worden dan ook heel wat foto’s en video’s geschoten.
ETA Steenbank was gisteren 15:00. Nu is dat reeds 19:00 geworden. Onze snelheid is
ook lichtjes verminderd tot 14 à 15 knopen (was 21). Maar toch vaart dit schip nog vrij
stabiel (de stabilisatoren staan nu wel aan, en dat helpt).
De ruiten worden dikwijls
overspoeld door stuifwater,
waardoor ze vuil van het zout
worden. Dit is echter geen
probleem, want geregeld spuit
een sproei-installatie ze terug
schoon.
Onze chef-kok (Fries) loopt er een
beetje onwezenlijk bij. Niet door
het weer, maar hij heeft
vernomen dat zijn moeder op
sterven ligt en hoopt haar nog op tijd te zien, voor ze heen gaat. Tja, hij zal moeten
wachten tot in Antwerpen om van boord te kunnen gaan…
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Ondertussen moet zijn winkel wel blijven draaien en ter hoogte van Vlieland is het
weeral lunchtijd. Storm of geen storm, de bemanning moet goed kunnen eten (en dat
beamen wij)!
Door de nabijheid van het vasteland biept mijn gsm even. Een vriend die de
weerssituatie volgt, vraagt of we niet te veel last van de storm hebben.
Eigenlijk niet, want na het eten geniet ik in mijn kajuit nog van een dutje. Ik voel wel dat
de golven groter en langer worden. Aangezien we de traffic lane volgen, steken we nu
ook terug dieper in zee.
Tijd om terug eens poolshoogte te gaan nemen boven op de brug. Volgens 2de stuurman
Tanel, blaast het nu 10 Bf. Door de vensters is het van hierboven een geweldig
schouwspel hoe de golven tekeer gaan. Dat we dat hier inderdaad rustig kunnen volgen,
komt doordat we op een stevig en zeewaardig schip zitten, met voldoende power. Je
moet je niet voorstellen dat je met een jachtje in deze kokende soep terecht komt. Toch
zie ik links en rechts schepen die veel meer tekeer gaan in de golven dan wij.
Ik hoor van Tanel dat er 2 MOB-berichten in het Kanaal gemeld zijn, d.w.z. 99% zeker
dood. Ook vernemen we dat de loodsdiensten op zee gestopt zijn. Normaliter moeten
we ter hoogte van de Steenbank een zeeloods aan boord krijgen. Hoe moet dat dan?
Alleen indien een schip een (loods)deur heeft met voldoende vrijboord t.o.v. de
waterlijn, kunnen bepaalde types loodsboten nog een loods overbrengen.
En zo niet vraag ik? Dan is het wachten, voor anker of aan lage snelheid de storm
uitrijden op de golven. Maar dit schip ligt niet zo goed voor anker zegt Tanel.
Het klopt dat we onderweg reeds enkele schepen zo traag in de wind de storm hebben
zien uitrijden.
Wat wel duidelijk is dat hier aan boord geen enkel teken van zenuwachtigheid te merken
is. Wij varen rustig door aan 14 knopen. Alles blijkt goed onder controle. Het is natuurlijk
ook niet de eerste storm die ze hier meemaken.
Na een uurtje stormkijken ga ik even terug naar mijn kajuit. Het beweegt hier nu wel
wat, maar een kruiswoordpuzzeltje maken is best gezellig. Toch houdt de storm mij
bezig en waar kan ik die beter volgen dan op de brug?
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Vanop 30 m. hoog duurt het spektakel nog steeds voort. Soms vliegen de golven los over
het schip. We voelen ook dat de golven zwaar beuken op dit sterke schip, maar beide
Wartzilla’s houden de vaart erin, zo ‘n 13 à 14 knopen.
Doordat we de wind pal van voren krijgen en dus ook dwars op de golven varen, beperkt
de beweging van schip zich tot een stampende beweging, gelukkig geen rollen. Van
wolken of regen is gelukkig ook geen sprake. Stralend blauwe hemel maar soms krijgt
het schip wel flinke klappen.
Van de loodsdienst Steenbank horen we dat ze volledig stilliggen, geen loods dus.
Doorvaren naar een mogelijk volgende loodsdienst: de Wandelaar. Via de marifoon hoor
ik de loods vragen om via stuurboord binnen te kunnen. Negatief: de Timca heeft alleen
een loodsdeur aan bakboord.
Tegen 19 u. passeren we dicht bij een windmolenpark. Een werkschip rijdt hier ook de
storm uit.
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ETA Wandelaar is 21 u. Stilaan
terug bereik op de gsm. Ik kan
enkele berichten naar het
thuisfront sturen en eens bellen,
om te zeggen dat hier alles OK is.
Via radio Oostende horen we dat
er weer een MOB-bericht is, maar
niet in onze buurt.
21:17 Loodsboot Wielingen, een
catamarantype, komt langszij. De overstap moet spannend geweest zijn, want druipend
komt onze Noordzeeloods boven. Zoals steeds begint het met een kop koffie, pc
installeren en dan neemt hij over van de kapitein.
Ik kan wel een kort babbeltje met deze Westvlaming maken en verneem van hem dat
de Belgische boeien, in tegenstelling tot de Nederlandse al eens pootjes krijgen, m.a.w.
krabben. Lang blijft hij niet aan boord, want ter hoogte van Vlissingen verlaat hij ons.
We
kennen
allemaal
de
Mercedessen van het loodswezen
van Antwerpen, maar deze man
moet in Vlissingen de ferry naar
Breskens nemen en van daar met de
laatste lijnbus naar Brugge. Blijkbaar
een andere soort dienstverlening.
Na de Noordzeeloods is dan de
rivierloods ook aan boord gekomen,
het loopt tegen 23 u. We horen nu
terug het vertrouwde Antwerps accent. In de Scheldemond is het ook reeds heel wat
rustiger vaarwater. De lichtjes van de Schelde lachen ons nu toe. In gedachten neurie ik
‘zie de lichtjes …’.
Deze jongen loopt nu reeds meer dan 2 wachten mee, en begint behoorlijk moe te
geraken. Hoe was dat van dat lui zweet …
Een warme douche, een slaapmutske en dan in de kooi. Ik zie nog net dat we om 00:15
voorbij Hansweert varen.
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Ik schat dat we rond 4 uur in het Vrasenedok afmeren, maar op dat ogenblik vertoef ik
nog in dromenland. Wakker worden doe ik door het gestomp van containers die gelost
worden.
Nog een laatste ontbijt aan boord en dan wachten op het vrouwtje dat reeds
onderweg is. Dank zeggen aan cookie en langs de openstaande achterdeur verlaten we
de Timca.
Gezien Christian hier zonder vervoer is, geven we hem een lift, eerst naar de
scheepvaartpolitie waar we nog ons nog moeten uitmelden. We ontmoeten er ook nog
Marco, de vrachtwagenchauffeur. Die moest ook nog eerst met zijn vrachtwagen naar
hier rijden om dan zijn aanhanger met de Swan 48 te gaan ophalen.
Deze controles van de scheepvaartpolitie hebben we nergens anders gehad, alleen in
Antwerpen is men zo streng.
Eind goed al goed, het was een heel fijne ervaring en ik heb een betere kijk gekregen
op de grote vaart. We zullen nu toch ook iets anders reageren, wanneer we een
zeeschip kruisen op de Schelde.

Frank

Dit verhaal speelde zich af in précorona tijd. Momenteel zitten vele duizenden zeelieden
vast op zeeschepen, zonder dat ze van boord of naar huis kunnen gaan. Onze
gedachten en steun gaan nu naar hen!!

37

38

➢ Wisjewasjes
➢ Zwarte gaten zijn mysterieus. Zelfs met een diameter van amper een
centimeter weegt het maar liefst
3.370.000.000.000.000.000.000.000 kilo – de helft van de massa van
de aarde.
➢ De kiwi heeft in verhouding tot ander gevogelte het grootste ei. De
vogel zelf weegt amper 1.7 kilo, maar legt wel een ei van 450 gram.
Het uitbroeden duurt dan ook twee maanden.
➢ Waarom worden mensen geloofd als ze zeggen dat er 400 biljoen
sterren aan de hemel staan, maar als je ze vertelt dat de deurklink pas
geverfd is, moeten ze voelen.
➢ In het Italiaanse dorpje Caldari di Ortona staat een non-stop gratis
wijnfontein. Het biedt vermoeide pelgrims de kans even uit te blazen
voor een welverdiende slok van het rode goedje. Iedereen is er
welkom, behalve dronkaards en herrieschoppers. Dju toch…
➢ Zo kan een ezel in de woestijn het gebalk van een andere ezel op 96
kilometer afstand horen en erop reageren.
➢ Antarctica is de grootste woestijn ter wereld! Een gebied wordt
namelijk een woestijn genoemd als er minder dan 200
millimeter regen per jaar valt.
➢ De Filipijn Junrey Balawing, die niet zelfstandig kan staan of stappen, is
de kleinste niet-mobiele man ter wereld. Hij meet 59,93 centimeter.
➢ Als konijnenpootjes geluk brengen, wat gebeurde er dan met dat konijn?
➢ De oudste mens ooit, werd 122 jaar en kwam uit Frankrijk, haar naam
was Louise Calmant, ze overleed in 1997.
➢ De drukste luchthaven ter wereld is Artsfield–Jackson Atlanta
International in de VS, er passeren 102,4 miljoen passagiers.
➢ De hoogste boom ter wereld ‘de kunstmammoetboom’, staat in Redwood
National Parkin California, en is 115,54 m hoog.
➢ Hoe zorgt iemand die rekken verkoopt ervoor dat zijn winkel niet leeg
lijkt?
➢ De Kroaat Veljko Rogosic heeft de Adriatische zee overgezwommen
(225 km, zonder zwemvliezen) in 50 u. en 10 min.
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➢ In de oerwouden van Zuid- en MiddenAmerika leefden er ooit slangen
met een lengte van 13 m. en een vermoedelijk gewicht van 735 kg.
➢ Het grootste en drukste station van de wereld is station Shinjuku in
Tokio, met meer dan 200 in- en uitgangen en meer dan 3 miljoen
reizigers per dag.
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Volg onze wereldreizigers
•

Jarne Schmitt is met zijn Spirit32 “ Pallieter” momenteel in Frans Polynesië.
Hij is nog steeds te volgen is op:

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

Emma en Roger zijn begonnen aan hun oversteek.
Ze zijn te volgen op hun blog: https://sailingsanuti.wordpress.com/ .
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Overlijdensberichten

Wij ontvingen volgend bericht van overlijden :

Joke Van Elsen
Levenspartner van Mon Porcelijn
Wij betuigen onze innige deelneming aan de familie en vrienden.

Hebben wij je (juist) e-mailadres?
Heb je gedurende de laatste tijd geen enkele e-mail van de club gekregen, dan wil dit
waarschijnlijk zeggen dat we geen of geen juist e-mailadres (verouderd, fout, …) van
jou 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 .
Meer en meer wordt e-mail een direct communicatiekanaal binnen onze club!
Heb je nog geen e-mailadres, laat je dan even helpen, je bent er snel mee weg en het
opent nieuwe wegen!
DOEN !!!
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TE KOOP

Bootstoel te koop
Geschikt voor zeiljachten tot 10 à 11 m
en ongeveer 6 à 7 ton.
Mits wat werk demonteerbaar.
P.O.T.K.
Info
(0032) 0486.53.17.18 - Bruno

44

