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Samen met het ‘versoepelen’ hebben reeds heel wat boten de plein verlaten. Voor
sommigen was dit klassiek na één jaar, voor anderen was dit wel twee jaar.
Het vooruitzicht op een nieuw, plusminus normaal vaarseizoen, zal ons meer dan
normaal terug doen opleven. En dat mag wel na de trieste coronatijden die we
meemaken.
Hoewel we nog niet echt groots mogen gaan vieren, willen we in dit nummer toch even
een belangrijke verjaardag onder de aandacht brengen: de kanoclub blaast dit jaar 85
kaarsjes uit!
Verder o.a. nieuws van onze boei, de fietsersbrug, Blankenberge, reddingsvesten en
onze klassieke rubrieken.
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
Onze digitale algemene vergadering was naar de gegeven omstandigheden een succes.
De verhouding stemgerechtigde leden ten aanzien van de fysieke vergadering was
ongeveer 50%. Vanzelfsprekend is het jammer dat we al onze andere leden niet nauwer
hebben kunnen betrekken. We maken dit goed in het najaar. Ik reken op onze
feestbestuurder Paul om voor een onvergetelijk event te zorgen.
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Vermits we niet aan voldoende aanwezigen kwamen om geldig te stemmen over de
statuten, zijn we verplicht een bijkomende buitengewone algemene vergadering te
organiseren. Deze zal doorgaan op 17 juni van 20 u tot 20.15 u. Het enige agendapunt
is de stemming over de statuten. U ontvangt binnenkort een uitnodiging. Wij zouden
het ten zeerste appreciëren als u even de moeite neemt om aan de stemming deel te
nemen. Het is weliswaar een formaliteit, doch deelname zie ik als een teken van
betrokkenheid. Voor wie de statuten nog eens wil nalezen, je vindt ze in de vorige Yotti
die ook online raadpleegbaar is.

Tot daar het saaie administratieve luik. Alhoewel er geen dag voorbij gaat zonder
Corona “nieuws”, ben ik toch verplicht hier één en ander te vermelden. Ondanks de
aangekondigde versoepelingen zien wij het niet haalbaar om dit voorjaar nog enige
clubactiviteit te organiseren. De gebruikelijke maatregelen blijven tot nader order van
kracht op het terrein. Het clubhuis zal bijgevolg pas in het najaar terug open gaan.

Op dat moment hebben we alleszins al een aanleiding om wat te vieren. In augustus
bestaat de kanoclub 85 jaar. Verder in deze Yotti meer hierover. Ik sta steeds in grote
bewondering voor onze kanoërs. Ik heb weinig angst en durf veel aan, maar met een
kano op de schelde zie ik me echt niet doen en mijn leeftijd scheelt weinig met het
jongste lid van de kano club.

Wanneer u in het najaar met uw vaartuig terugkeert kan u gebruik maken van de boei.
Onze vrijwilligers hebben deze terug operationeel gemaakt, waarvoor dank.
Over deze vrijwilligers gesproken, telkens ik op het terrein kom stel ik vast dat onze ploeg
steeds werk zoekt en zo onze installaties in topvorm brengt. Mijn oprechte appreciatie.

De commodore
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Buitengewone Algemene Vergadering

donderdag 17 juni 2021
20:00
Geen fysieke vergadering, wel een digitale

Gezien tijdens de Algemene vergadering van 21 maart 2021 niet voldoende
aanwezigen waren, wordt éénmalig een nieuwe Buitengewone Algemene
Vergadering gehouden, met als enige agendapunt:

Goedkeuring van de vernieuwde statuten.

De vernieuwde statuten, met uitleg, zijn volledig gepubliceerd en terug te vinden in de
vorige Yotti.
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Aanmeldingsprocedure Buitengewone
Algemene vergadering 17 juni 2021
Een week voor de BAV zullen alle leden die betaald hebben, een e-mail ontvangen. Het
programma laat ons niet toe om alleen de effectieve leden te selecteren.
Indien u aan de voorwaarden voldoet, klik op de link om deel te nemen. U volgt de
instructies op het scherm. U zal een link zien om deel te nemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering.
48 uur voor de vergadering ontvangt u een bevestigingsmail. Deze wordt automatisch
gegenereerd door “Zoom”, het programma dat we gebruiken, en dat een hoop
Engelstalige tekst produceert.
U zoekt naar de link: “Click Here to Join “ en tikt die aan bij het aanvangsuur. U wordt
dan tot de vergadering toegelaten.
Indien dit niet lukt, kan u mij bellen. De BAV zelf start om 20 u.
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Cano Club Cockerill 85 jaar
Wie dit jaar 85 kaarsjes uitblaast is geboren
in 1936. Er zijn er niet zoveel meer die zich die
periode nog echt herinneren. Maar zodra je
de loods van de kanoclub binnenstapt, ga je
direct terug in de tijd.
Wist je dat de vloerplanken nog gemaakt zijn
van planken van afgebroken Congoboten?
Het eerste clubhuis van Cano Club Cockerill
stond op het terrein van de scheeepswerf,
daar waar nu het droogdok is.
Toen dit daar moest verdwijnen, werd het
afgebroken, en alles werd zoveel mogelijk
gerecupereerd en noordwaarts terug opgebouwd, op een soort braakliggend terrein…
onze huidige locatie. We schrijven 1976.
Hieruit blijkt reeds een
beetje de mentaliteit van
de konoërs: ze blijven niet
bij de pakken zitten en
weten van aanpakken,
want
met
vereende
krachten bouwen ze zelf
een nieuw clubhuis.
Ook het ‘salon’ ademt een
sfeer van het verleden.
Fier presenteert voorzitter
Eddy Van Moeseke het
gulden boek. Hierin staan
foto’s, teksten, documenten die de rijke geschiedenis van deze club illustreren.
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Het begint met op de eerste pagina de foto van de oprichter, D. Peeleman op 26
augustus 1936. Verder staan er foto’s in van bijeenkomsten, feesten, documenten,
reizen en natuurlijk veel kajakkers.

Het gaat zelfs verder dan recreatief varen, want er staan ook veel overwinningen en
trofeeën van wedstrijden in, tot zelfs in het buitenland. Er wordt vanuit de club blijkbaar
flink deelgenomen aan competitief varen. We zullen zelf kampioenen in ons midden
tellen.
Mensen waren toen blijkbaar zeer betrokken bij het clubgebeuren, bewijs daarvan is
een zelfgemaakte vlag, gemaakt in 1936 door de dames van de toemalige kanoleden.
Een mooi stukje handwerk. Voor wie zich
zou storen aan de aflorting CCC: er is
uiteraard geen enkel link met de
terroristische beweging van de tachtiger
jaren!
De kanoclub dankt haar bestaan aan de
Scheepswerf Cockerill. Zoals in andere grote
bedrijven richtte de scheepswerf in die tijd
vele sport- en recreatieclubs in voor haar
9

arbeiders, van voetbal tot varen en zelfs kunst en postzegels verzamelen.
lovenswaardig initiatief dat helaas een beetje verdwenen is.

Een

Ik krijg nog een exemplaar van het
personeelsblad van Cockerill van 1952 te zien,
waar bij de rubriek ‘Cano Club Cockerill’ een
zekere Louis Lamoen (nog steeds lid) staat, die
de 4de plaats behaalde in de K1, beginnelingen.
Later wordt hij zelfs kampioen.
De kanoërs en Cockerill hebben ook nog een
eigen clubladje gehad, de ‘Cockerico’. Op de foto
een exemplaar uit 1954.
Wat ik me ook afvraag: hoe zat het met het
kanovaren tijdens WO II?
Zeker is dat de scheepswerf gecontroleerd werd
door de Duitsers, maar zonder samen te
spannen met de Duitsers, slaagden ze erin het
personeel aan het werk te houden, alsook goed
te behandelen. Wrijvingen met het Duitse bestuur werden handig vermeden. Het zou
dus kunnen dat hoewel de vaart op de Schelde verboden was, dat de Duitsers
oogluikend toestonden dat de kanoërs te water mochten.
We zouden graag vernemen of er nog mensen zijn die hierover meer weten.
Wat kun je verwachten in een omgeving waar grote schepen worden gebouwd? Jawel,
van een kano schakelden sommigen over naar iets groter, een motorboot of een
zeiljacht: zo werd naast de kanoclub in 1960 ‘Yacht Club Cockerill’ opgericht, gevestigd
op de terreinen van de scheepswerf.
In 1964 krijgen we dan een verschillende visie tussen niet-werfgezinden en
werfgezinden, en zo ontstaat dan enerzijds de Hobokense Watersportvereninging en
anderzijds Cockerill Yachting Club, als onderdeel van de toenmalige Sporting Club
Cockerill.
Het vervolg kennen we, want In 2008, zijn de twee clubs, HWV en YCC, onder het
voorzittersschap van Eric Bal samengebracht. Hierdoor werd het één grote
watersportvereniging ‘ Yachting Club Hoboken’.
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Hierbinnen vormt de kanoclub een aparte entiteit, met een eigen bestuur. Ze vormen
een feitelijke vereniging, die echter meezit onder de vzw YCH.
De huidige voorzitter, Eddy Van Moeseke is slechts de vierde voorzitter sinds 1936. Hij
doet dit reeds 17 jaar, maar voor hem was er een zekere Jules Spildoorn, en die
hanteerde de voorzittershamer zomaar eventjes gedurende 32 jaar, en Jules vaart
nogsteeds! Ze hebben ook een eigen secretaris en penningmeester, in de persoon van
Luc De Bleser.
Niet dat ze zich willen afzonderen van de
club, maar ze hebben wel eigen noden en
daar zorgen ze dan zelf wel voor. Zo zijn ze
momenteel bezig om een zijpad aan te
leggen aan helling Noord, en dit om 2
redenen. Eerstenvooral stellen we vast dat
het slib aan de helling door de hevigere
golfslag van de waterbussen wegspoelt. Je
kunt dan moeilijk met de kano op/af de
helling geraken. Een tweede reden: boten
of bootstoelen blijven soms lang onderaan
de helling staan en dan is het moeilijk
passeren.
Wat doen dan de kanoërs? Handen uit de
mouwen en zelf de helling verstevigen en
een een beetje verbreden.
In de beginperiode werden vooral houten
kano’s zelf gebouwd. Later doet polyester zijn intrede en ook dit materiaal kregen ze
onder de knie en ze bouwden er verschillende exemplaren in. Tegenwoordig loont de
zelfbouw zo niet meer en er komen steeds nieuwe kunststoffen bij, zelfs kevlar boten
varen op de Schelde. Zoals overal in het botenwerledje doet high-tech hier dus ook zijn
intrede.
Voor 2 à 3000 € koop je tegenwoordig een degelijke nieuwe kano. Maar elke kajakker
zorgt dan wel voor speciale aanpassingen op maat.
Hoe zit het met het ledenaantal van de kanoërs? Wel dat blijft zowat schommelen rond
de 25 à 30 leden, die gemiddeld flink boven de 60 zijn. Hoe kan dat met een steeds ouder
wordende groep?
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Wel, elk jaar zijn er toch kajakkers die van elders komen en het licht hier op de Schlede
zien schijnen. Zo blijft er steeds een kleine instroom van nieuwe leden. En jongeren?
Soms komen die hier eens proberen, maar blijkbaar vinden ze het hier toch een beetje
te Spartaans en blijven ze niet lang.
Wordt hier veel gevaren? Ja, dat valt nogal mee. Weer en wind vormen niet snel een
beperking en ons vaargebied ligt vlak aan onze voeten. Stroomopwaarts, naar Temse,
Moerkerke, Rupel, Dijle en Durme. Stroomafwaarts, tot de zee en de delta.
Soms wordt een kano op het dak van de auto gelegd en dan zijn de mooiste
vaargebieden in Europa bereikbaar.
Dan nu nog een laatste vraagje: ‘wanneer en waar is dat feestje?’.
Helaas zegt Eddy, los van het feit dat we maar een beperkt budget hebben, hebben we
wegens Corona besloten geen feest te organiseren.
Alle begrip daarvoor, maar misschien is de situatie in september toch veranderd en wie
weet …?
In elk geval willen we de Canoclub Cockerill nu reeds van harte feliciteren met hun 85ste verjaardag!!

Frank
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Boei te water
Nu we het (voorlopig?) zonder ponton moeten stellen, is een meerboei geen overbodige
luxe. Hebben we nog ergens zoiets liggen moet het bestuur gedacht hebben, en ja hoor,
mits even opfrissen is ze daar terug onze gele meerboei.
Hoewel men reeds meermaals dacht dat de steen waarmee onze boei verankerd was,
verdwenen was, blijkt deze nog steeds op de bodem te liggen. Omdat de haak soms
onder het slijk niet meer zichtbaar was, dacht men dat het zaakje weggespoeld was.
Gelukkig zijn steen en haak honkvaster dan gedacht.
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Zo kan men op 29 maart uiteraard bij LLWS, beginnen met het bevestigen van een kabel,
een bol en 2 snarsblokken. Een hele klus en nodig om met de botten in het slijk te
ploeteren.
Op 30 maart kan onze Manitou dan de boei ter plaatse brengen. Nu nog de nodige
einden vastmaken en wachten tot ze drijft.
Mission accomplished tijdens springtij: de vermoeide strandwerkers kunnen dan even
uitblazen.
Zo kunnen we binnenkort weer even aan de boei gaan hangen voor onze eigen deur.
Er zal ook nog een licht aangebracht worden.
Well done!

Frank
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FIETSERSBRUG OVER DE SCHELDE
Een nieuwe soap?

Het was in januari 2018 een plechtige verkiezingsbelofte van de Antwerpse N-VA. Eind
2024 zou er een nieuwe fietsbrug zijn die de twee Scheldeoevers in het zuiden van de
stad met elkaar zou verbinden.
Hoe staat het ondertussen met de realisatie van dit project? Zeker een aandachtspunt
voor wie met een mast van en naar Hoboken wil varen.
En hoe staat het met het draagvlak voor het geplande landmark, dat in vijftig jaar meer
dan 300 miljoen euro zou kosten qua bouw en onderhoud. De brug zou ook de sluiting
van de Kennedy-fietstunnel betekenen.
Tot grote frustratie van de Antwerpenaars zijn de liften van de twee fietserstunnels
geregeld defect.
Onlangs bleek dat de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart zich
ronduit verzet tegen deze brug en een tunnel verkiest. Hun kritiek sluit aan bij die van
de loodsen. Men vreest voor de vrije doorvaart stroomopwaarts en ook voor mogelijke
ongevallen. Tevens zou de cruisevaart minder grote schepen kunnen laten langskomen.
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Ook volgens de Fietsersbond
voldoet het ontwerp ‘absoluut niet’.
Voornaamste
bezwaar:
een
verbinding die van 24 tot soms 90
minuten gesloten blijft (voor de
fietsers).
‘Nu zijn alleen brug- en tunnelopties
goed onderzocht. Er zijn ook andere
mogelijkheden, zoals een veer of
zelfs een kabelbaan.
Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UAntwerpen) vindt een kabelbaan niet zo’n gek idee.
Echt nieuw is dit niet, want het bestaat bv. reeds jaren in New York. Op de foto de
Roosevelt Island Tramway die de stad met het eiland verbindt.
Dirk Lauwers: ‘Meer en meer
steden overbruggen nu een
helling of een rivier met een
kabelbaan. Het zijn niet alleen
toeristische attracties, ze kunnen
ook echt een element in het
dagelijkse vervoer worden.
De mobiliteitsexpert benadrukt
dat
een
kabelbaan
veel
goedkoper is dan de fietsbrug die
nu gepland staat. ‘Met het
bedrag dat voorzien is voor de
brug, zouden drie tot vijf
kabelbanen gelegd kunnen
worden.’
Het bouwen van een lijn neemt meestal niet meer dan 18 maanden in beslag.
Momenteel laten de nieuwste technieken toe om tot 4.000 mensen per uur per richting
te vervoeren.’
Hij ziet de kabelbaan over de Schelde eerder als ‘een zwevende metro’ waarin ook
fietsen kunnen vervoerd worden. In zo’n cabine kunnen ongeveer evenveel mensen
vervoerd worden als in een Antwerpse Hermelijntram. In dergelijke dubbeldekkers zou
16

je in Antwerpen een dek voor fietsers en een dek voor voetgangers kunnen
voorbehouden, elk met een aparte ingang.’
Als nadeel geldt dan dat er altijd wachttijden zullen zijn bij een kabelbaan.
Een kabelbaan kan voor de Fietsersbond wel een oplossing zijn om fietsers over de
Schelde te krijgen, maar dan eerder in combinatie met een brug of een tunnel. ‘Voor ons
is het een en-en-verhaal.’
De bal ligt momenteel in het kamp van het stadsbestuur dat alle voor- en nadelen op
een rij moet zetten en tevens rekening moet houden met verkiezingsbeloften…
Wij hopen ook dat we vlot van en naar onze club kunnen blijven varen.

Frank
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Oude liefde roest niet
Negenenvijftig jaar geleden was ik 16 jaar, toen ik voor de eerste maal binnentrad in de
kanoclub van Cockerill. Toen een groene loods, zoals een baken op de toenmalige
zandplaat.
Altijd begeesterd geweest door water, ging ik informeren, wat kost dat allemaal? In de
loods trof ik een bende van allemaal jonge gasten aan, die hun kajak aan het
prepareren waren, om in de toen grijze Schelde te gaan. Er stond daar “ne rosse” met
een grote smoel, en ik sprak hem aan, ik heet Cois zei hij en hij voegde er ineens aan
toe, ik verkoop mijn kajak, een opvouwbare puch, genaamd Only You. Thuis wat gaan
zagen en ik mocht hem kopen, het begin van een fantastische tijd.
De kanoclub was een thuishaven voor iedereen die er deel van uitmaakte, een bende
van vrienden die altijd klaar stonden voor elkaar. Er werden tochten georganiseerd, zelfs
toen nog naar Eikevliet, een zijriviertje van de Rupel of bijvoorbeeld naar Waasmunster,
waar Coiske Dumez zijn vader stond met een omgebouwde woonwagen. Of men ging
afzonderlijk varen en kamperen in het wild.
Ook grote reizen werden niet geschuwd, men
vaarde in bv. Zweden en Schotland, met achteraf
spannende verhalen. Op een moment besloot
een groep opnieuw de competitie aan te gaan,
zoals er in het verleden een paar grote namen
waren geweest o.a. François Broekmeijer, die
werd gevraagd om terug training te komen geven
in de loods, die een dokje bevatte gevuld met
water, waarin men kon paddelen. Kandidaten
waren François Van Orle, Erik Matis en Paul
Rombaut die zich snel onderscheiden in
wedstrijden.
Ondertussen kregen wij de toelating via Bob Stevens, onze voormalige toeristenleider,
om in het zwemdok op de sportterreinen van het toenmalige Bell Telephone, te mogen
komen leren kenteren. Velen moesten gered worden van de verdrinking, tot hilariteit
van de kenners. De toervaarders zoals Jules Spildoorn (de latere voorzitter), François
Dumez, Paul Mees, Remy Vermeylen, Edgard Van Caeneghem, Guy Van den Brande, Jan
Mast, Toon Broeckx en nog vele anderen, die hielden zich bij hun toertochten.
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De ouderen Jan Mast en Toon Broeckx, dat waren de feestnummers op de roemruchte
clubavonden, ondersteund door onze toenmalige voorzitter Louis De Schrijver en
secretaris Jules Neyt. De uitbaters van het clubhuis Maria en Camil hielden alles wel
onder controle, en zorgden er wel voor dat de sfeer tof bleef.
Er zijn nog veel pagina’s om te vullen met anekdotes, maar daar is het boekje Yotti veel
te dun voor. Er zijn vooral de mooie herinneringen aan die tijd, en die blijven ons altijd
bij. Een groot gedeelte van ons jonge leven gaf daar in de kanoclub blijvende
vriendschap en respect voor elkaar en het gaf ook de aanzet voor sommigen om een
nieuw hoofdstuk te beginnen met de watersport, zoals zeilen of motorboot varen.
Hopende dat de volgende generaties ook dezelfde mooie momenten mogen delen,
wens ik onze huidige kanoclub Hoboken alle succes toe in hun toekomstig bestaan en
ook veel eer aan bestuurders in verleden en heden en niet te vergeten, zij die het
allemaal mogelijk maakten op de toenmalige scheepswerf Cockerill Ougree.
Erwin Vergult
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Jachthaven Blankenberge
Blankenberge was één van de zwakke
schakels langs onze kust, daarom werd in
september 2016 begonnen met de bouw
van een stormmuur rond de haven.
De kaaimuren waren verouderd en
verhinderden een verdere uitdieping van
de jachthaven. Bij het baggeren zouden ze
kunnen begeven en het was dus hoog tijd
voor nieuwe kaaimuren.
Vlottende steigers en buispalen werden
verwijderd.
In 2021 worden nieuwe buispalen en
nieuwe vlottende steigers geplaatst, zowel
bij RSYB als bij VNZ . Er komt ook een
speciale ligplaats voor de bestaande
erfgoedvaartuigen.
Bedoeling is alles terug operationeel te hebben voor de start van het zomerverlof ( 1 juli
2021 ).

22

Dirk
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Aangifteformulier pleziervaart
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Op de website van de Federale politie kun
je online het aangifteformulier vinden dat
je moet invullen bij het overschrijden van
de
buitengrenzen
van
het
Schengengebied.
Je kan dit googelen via ‘aangifte
pleziervaart’ en dan ‘Aangifteformulier’
klikken, ofwel rechtstreeks:

https://apps.digital.belgium.be/forms/show/police/pcdec?lng=nl
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Fordson Major 1960
Deze tractor met het bouwjaar 1960, was eigendom van de scheepstouwerij ‘Antigoon
N.V.’ en deed dienst onder het nummer 16 op de kade te Antwerpen om karren (
krengen – sleeën – slijpplaten ) te verplaatsen over de gekasseide kaaien.

Na jaren goede dienst werden ze vervangen door zwaarder en moderner materiaal.
Deze blauwe werkduivel heeft echter geen krachtafnemer ( prise de force ) waar er een
werktuig mee kan in beweging gezet worden, zoals een ploeg of een maaibalk; dus niet
interessant voor boeren op de akker en dus moeilijk verkoopbaar. In plaats van deze
tractor naar de schroothoop te verwijzen werden er twee door de Antigoon-natie aan
de Hobokense Watersport Vereniging geschonken (nu Yachting Club Hoboken, na fusie
van CYC en HWV), dit door bemiddeling van Jos Melis, onze toenmalige voorzitter, die
bij Antigoon werkte.
Eentje verdween na een tijd naar de schroot wegens onherstelbaar, de tweede deed
nog jaren dienst bij HWV tot ook hij vervangen werd door groter en beter materiaal.
Na jaren staan roesten in een hoekje op het terrein verwisselde hij een paar keer van
eigenaar en kwam zo bij mij terecht, of omgekeerd: ik bij hem.
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Ik kreeg interesse om hem restaureren en een derde leven te bezorgen. Niet meer om
te werken, maar om bewonderd te worden. Zo dacht mijn vrouw Monique er niet over,
en wilde eerst niet weten van het beschadigde en verroeste “monster” op ons erfje in
Wilrijk. Nu, na maanden werk ( schilderen , vernieuwen van de neus – koplampen –
binnenbanden – stuurstang enz.), kreeg hij nog een professioneel onderhoud bij Garage
Duparcq (Bernard), één van onze leden.
Hij is nu klaar om naar de Ardennen getransporteerd te worden, waar hij een prachtig
plaatsje krijgt in een open schuur, achteraan in de tuin. In deze streek zijn de oude
oldtimer tractoren een rage, ze vormen het decor bij samenkomsten en optochten, en
trekken praalwagens in de carnavalstoet van Sankt Vith.
Mijn dank gaat naar Juul Dauchy, die er sierlijk “Antwerpen” op schilderde … hij kan het
nog altijd !
Dirk Adam.
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Wanneer is het dragen van een reddingsvest verplicht
op zee?
Op zee is het dragen van een reddingsvest verplicht aan boord van een pleziervaartuig,
als de (significante) golfhoogte 1 m of meer bedraagt, tussen zonsondergang en
zonsopgang en tussen 16 oktober en 15 mei.
Verder geldt de verplichting steeds voor alle opvarenden tot 12 jaar, of wanneer het
pleziervaartuig 6,5 m of korter is. In de kajuit geldt deze verplichting niet.
De verplichting geldt ook niet voor pleziervaartuigen groter dan 24 m of met een vaste
reling van 1,10 m hoog. Voor pleziervaartuigen tot 6,5 m binnen de 2 zeemijl, mag het
reddingsvest vervangen worden door een zwemvest.

www.mobilit.belgium.be
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➢ Wisjewasjes
➢ In 2015 vonden twee spelende kinderen in Knokke-Heist de grootste
oesterschelp ter wereld. De langgerekte Japanse oester mat maar liefst 38
centimeter en telde 25 jaarringen.
➢ In 1899 slaagde een Franse bioloog met de naam Louis Boutan, erin om als
allereerste mens een foto onder water te maken. Nu kan dat reeds met
sommige gsm’s.
➢ Als je probeert te falen en je slaagt, welk van de twee heb je dan gedaan?
➢ De kortste commerciële lijnvlucht ter wereld verbindt de Orkney-eilanden
Westray en Papa Westray bij Schotland; een afstand van maar liefst drie
kilometer en neemt ongeveer een anderhalve minuut in beslag.
➢ De 27-jarige Indiase Jyoti Amge is met haar 62,8 centimeter de kleinste
vrouw ter wereld. Jyoti lijdt aan de erfelijke aandoening achondroplasie, die
de groei van de botten remt.
➢ De reuzenpijlinktvis heeft ogen met een doorsnede van tenminste 25
centimeter. Dat is zeker zo groot als een voetbal en daarmee heeft het dier
de grootste ogen ter wereld.
➢ Als een taxi je achteruitrijdend naar huis brengt, moet de chauffeur je dan
betalen?
➢ Bij een blauwe vinvis wegen hun teelballen gemiddeld 70 kilogram per stuk.
Elke ejaculatie bevat ongeveer 20 liter sperma.
➢ Gemiddeld wordt een vliegtuig zo’n twee keer per jaar geraakt door de
bliksem, maar het toestel is zo gemaakt dat passagiers daar niets van
merken.
➢ De allereerste achtbaan werd gebouwd in 1880 door zakenman LaMarcus
Thompson, op Coney Island, New York. Hij hoopte hiermee de aandacht van
zijn landgenoten af te leiden van de drank en prostituees. Met succes.
➢ Waarom droegen kamikazepiloten helmen?
➢ Je voelt het zo niet, maar we schieten door de ruimte met een snelheid van
2,16 miljoen kilometer per uur. Dat komt omdat de zon met het hele
zonnestelsel met een duizelingwekkende snelheid om het centrum van
de Melkweg draait, terwijl de Melkweg zich op zijn beurt weer razendsnel
voortbeweegt door het heelal.
➢ De jongste moeder ooit is Lina Medina (Peru), zij baarde een zoon toen ze 5 jaar
en 7 maand was.
➢ De oudste moeder die een tweeling ter wereld bracht was Omkari Panwar
(India), ze was 70 jaar oud.
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Volg onze wereldreizigers
•

Jarne Schmitt is met zijn Spirit32 “ Pallieter” momenteel op de Marquesas
Islands.
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 nu aan de overkant.
Ze zijn te volgen op hun blog: https://sailingsanuti.wordpress.com/ .

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/HUUR
TE KOOP
Tractor + hakselaar
Te koop voor de prijs van 2.100,00 euro of aannemelijk bod.
Interesse : info@yachtingclubhoboken.be
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Bootstoel
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

Verschillende bootsartikelen
Waaronder: verrekijker met ingebouwd kompas ESCHENBACH 7x50, anker met
opbergbak, enz… volledige lijst te bekomen en vrijblijvend te bekijken na afspraak, bij
Alf Farasijn
0475 90 92 70
Alf.farasijn@telenet.be

TE HUUR
Een materiaalkluisje in de groene containers van Noord; prijs 160.93 € incl BTW / jaar .
Belangstellenden nemen contact via secretaris@yachtingclubhoboken.be
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