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VOORWOORD 

 

 

Hoe noem je een zieke Oester? 

 

 

Beste lezer, zeilers, vrienden sympathisanten, leden,  

 

 

We zijn al ver in 2021 en het jaar zit al boordevol van nieuwtjes en weetjes. 

 

Helaas zijn de Rode Duivels niet verder geraakt dan de kwart finale van het EK-voetbal 2020 dat in 2021 

gespeeld werd. Onze gouden generatie verlaat het Europees toneel zonder hoofdprijs, noch een troostprijs. Het 

niet frivole voetbal van de Duivels heeft ons toch wel toegelaten om 5 dagen goed te lachen met onze Zuider- en 

Noorderburen. Feiten liegen er niet om: In 35 jaar Rode Duivels: 2 keer een halve finale op een WK, en 2 keer een 

kwart finale op een EK. Mager resultaat. Verdere nabesprekingen laat ik aan jullie over… 

 

Gelukkig heeft de Vlaamse regering de vaccinatie campagne op de rails kunnen zetten. De meeste onder ons zijn 

unaniem tevreden over de organisatie om uw prikje te krijgen. De grootste na-oorlogse logistieke operatie. De 

storm van leveringen en neveneffecten is gaan liggen. De wil om onze vrijheid te herwinnen is groter dan ooit. We 

verlangen naar bewegingsvrijheid, avondmarkten, samen gezellig uitgaan, vrienden ontvangen, … en naar 

concerten gaan. Was het niet dat twee burgermeester daar nu net een stokje voor staken. Verdere 

nabesprekingen laat ik aan jullie over… 

 

Op politiek vlak kan jullie dierbare redacteur zich ook laten gaan voor de eerste zes maanden van 2021. We 

missen wel de olijke fratsen van Mr Trump en de Noord-Koreaanse leider, maar gelukkig neemt Aleksandr 

Loekasjenko het rustig over om zijn eigen zin door te duwen. Land waar Corona niet bestaat, waar vliegtuigen 

zomaar uit de lucht gehaald kunnen worden en waar de deuren nu wijd openstaan voor de vluchtelingen die 

Europa binnen willen. Verdere nabesprekingen laat ik aan jullie over… 

 

In Europa zijn ze ook sterk bezig. Charles Michel en Ursula von der Leyen lusten elkaar rauw en gunnen mekaar 

niets. Resultaat: ze laten de kans (alweer) liggen om Europa te tonen als stabiel blok. Waar blijven de uniforme 

regels aangaande Corona, doorreis en vakantiebestemmingen? Tja, als ze niet in staat zijn om na 5 jaar te 

debatteren over zomer- en winteruur, een knoop door te hakken, mogen we ook niet verwachten dat ze 

belangrijke beslissingen nemen aangaande Covid-19. Met al het verhuis van de goed betaalde Europese 

commissarissen van Brussel naar Straatsburg, zal het zomeruur ondertussen meer gekost hebben dan de 

besparingen door het net in te voeren in 1973. Verdere nabesprekingen laat ik aan jullie over… 

   

Veel leesplezier, 

Jullie redacteur 

Nicolas 

Een Hoester 
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Update bouw Stormvloedkering Nieuwpoort 

 

In de bouwkuip op rechteroever bouwen we op dit moment  

de wanden van het landhoofd op. Nog tot en met 16 juli werken  

we hieraan verder. Daarna liggen de werken stil tot en met 15  

augustus. 

De bouwkuip bestaat uit 53 stalen buispalen en evenveel  

damplanken die ervoor zorgen dat de arbeiders in het droge kunnen  

werken. In de kuip zijn nog eens 42 buispalen geheid als fundering  

voor het landhoofd. Het landhoofd op rechteroever zou in het voorjaar  

van 2022 afgewerkt zijn. 

 

2021 : ACTIVITEITEN HERVATTEN 

Zeildagen 

Ja, het mag weer…. Met onze doelgroep op zee gaan. Weliswaar rekening 
houden met de nodige maatregelen, maar het mag weer…. Nu nog het 
“weer” ook meekrijgen. 

Na een lange stille periode van 15 maanden – maart 2020 / juni 2021- 
mogen de zeilen van JODie Faster weer gehesen worden om de jongeren te 
laten genieten van een onvergetelijke dag om de Noordzee. Een heuse 
ervaring voor hen.  

En als de instellingen nog de weg kennen naar Zachte Kracht? En of ! 
(weliswaar ook door het harde labeur van onze secretaris) Hij staat dag en 

nacht paraat om de instellingen te bellen, te beantwoorden en ervoor de 
zorgen dat de nodige vrijwillige schippers klaar staan om de jongeren te 
ontvangen. Een heus huzarenstukje, maar Luc is dan ook niet zomaar 
iemand.  

Het voordeel van 2021 is dat alle cijfers een positieve evolutie zullen kennen 
tegenover 2020. Maar zoals eerder gezegd, zijn de cijfers wat ze zijn. Wat 
Zachte Kracht wilt,  is om zoveel mogelijk jongeren te laten genieten van 
onze sport. Hun het ‘vak’ leren ontdekken. Hun het plezier geven van vrijheid 
en verantwoordelijkheid. Iets wat zij waarschijnlijk te weinig kennen. 

Natuurlijk tellen de zomermaanden veel meer dagen dan hiernaast 
genoteerd. Met andere woorden: we kunnen nog veel meer jongeren 
meenemen. Aan allen die in contact zijn met instellingen, met jongeren, 
aarzel niet om over Zachte Kracht te praten. Aarzel niet om ons programma 
voor te stellen. Aarzel niet om ze in contact te brengen met onze secretaris.  
Alle info staat op de website : www.zachtekracht.be 

We weten dat we jaarlijks 200 jongeren op zee kunnen brengen. Laten we 
met z’n allen streven om zoveel kinderen / jongeren die mooie ervaring te 
geven.  

In juli neemt Zachte Kracht ook deel aan de NIYR. De Opendeurdag van 
Zachte Kracht daarentegen zal in 2021 niet plaats vinden. We houden dit 
tegoed voor eind mei 2022. Na een afwezigheid van 2 jaar, zullen wij honger 
hebben aan een groots evenement.  

 

 
 
 
 

 
 

 

http://www.zachtekracht.be/
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NIYR 

 

De Nieuwpoort International Youth 

Regatta ofwel kortweg NIYR is een 

verfrissend jongeren evenement in 

Nieuwpoort. 

 

Sinds jaar en dag staat Nieuwpoort 

bekend als het Mekka voor de Vlaamse 

yachtingscene. Om de jeugd te laten 

kennismaken met de yachting wereld, 

organiseert een groep jonge 

ondernemers een regatta speciaal voor 

jongeren van 16 tot 29 jaar. 

 

 Het is de bedoeling dat de boten van 

zowel binnen- en buitenland een 

bemanning hebben die voor het 

grootste deel uit jongeren bestaat. 

 

De eigenaars die zijn boot ter 

beschikking stelt zal nog één eigen 

bemanningslid kunnen uitkiezen.  

 

 

Imke 

 

In Nieuwpoort hebben Imke Courtois, vroeger voetbalspeelster bij de 
nationale ploeg, en Emma Plasschaert, topzeilster en kandidate voor de 
Olympische Spelen uit Oostende, een nieuw zeilschip gedoopt. De 
zeilboot, van de Vlaamse Vaarschool, kreeg de naam "Imke".   
 
Imke Courtois deed mee aan het programma "Over de oceaan" op VIER 
en stak toen met een zeilboot de Atlantische Oceaan over. Sindsdien 
kreeg ze de microbe van het zeilen te pakken. Imke Courtois heeft 
ondertussen zelf al haar yachtman brevet behaald. "Voor dat brevet ging 
het om pure theorie, maar ik kan nog lang niet zo goed zeilen. Varen 
over een oceaan is absoluut niet hetzelfde als varen in een haven of 
sluizen nemen. Ik denk dat ik best nog wat praktijlessen volg." 
 
"Zeilen is ook heel moeilijk. Dat doe je doorgaans niet alleen, maar met 
hulp van anderen. Hoe meer ervaringen je ook hebt, hoe beter, want je 
kan nooit weten wat de weersomstandigheden zullen zijn. De ene keer is 
er stevige wind, de volgende keer geen wind. Ook de golfslag voelt 
telkens anders aan. In elk gebied zijn er andere stromingen of moet je 
rekening houden met zandbanken. Dat is niet van de poes", lacht 
Courtois.  

 

PLATTELANDS TV 
 

 

 

 

 

 

10 juni 2021. Een zonnige dag in Nieuwpoort. De polo’s van Zachte Kracht  
zijn gewassen en gestreken want Zachte Kracht verwacht hoog bezoek.  
Geen BV noch lid van de koninklijke familie maar wel een TV Ploeg.  

Dankzij de goede contacten van onze secretaris met de stad Nieuwpoort,  

heeft de burgermeester minuten toegewezen aan Zachte Kracht.  
In aflevering 7 van buitenleven, draaide Plattelands TV een reportage over  

Nieuwpoort. En wie Nieuwpoort zegt, zegt ook Zachte Kracht.  
 
In twee minuten proberen de voorzitter en ondervoorzitter uit te leggen  

waarvoor Zachte Kracht  staat. In twee woorden: het is geen zeilschool 
maar een ideale omgeving om jongeren die zich in problematische opvoed-  

situaties bevinden mee te nemen. Samenhorigheid, verantwoordelijkheid, …  

zijn waarden die we proberen mee te geven gedurende het dagje zeilen. 
 

Uiteraard zullen wij zulke professionele beeldmateriaal gebruiken om nog  
meer instellingen aan te spreken. Om Zachte Kracht nog beter te promoten 

en kenbaar te maken.  

 
Bij deze danken wij de stad Nieuwpoort alsook Plattelands TV voor hun 

werk en professionalisme.  
 

Hierbij de link om de reportage volledig terug te zien: 

https://youtu.be/2-HW5_g-kDA 
 

 



4 

Juni 2021 ZACHTEKRACHT 
JAARGANG 14 

NUMMER 2 

NIEUWSBRIEF 

 

 

 

 

 

 

• Op zaterdag 14 augustus 2021 pakt Nieuwpoort uit met de Kunstmarkt 2021 in Nieuwpoort-Stad. Tijdens dit event laten we de 
bezoekers zoveel mogelijk kunst zien, beleven, maken en zelfs proeven. Het historisch centrum verandert in een kunstmarkt 

waar u kunstenaars uit verschillende disciplines aan het werk ziet. 
 

• Onze Feniks mag deze zomer, een jaar na de geplande datum (28/07-31/07), eindelijk landen na lang zwerven boven Nieuwpoort. 
Van uitstel komt geen afstel. We presenteren je met trots het niet te missen evenement Follow the … Feniks. 

Een beklijvend spektakel met indrukwekkende videoprojectie, theater en muziek. Een ontroerend verhaal over moeten loslaten 
en de wil om terug vast te nemen en verder te gaan, wederop te bouwen. Een apotheose om nog lang over na te praten. Als iets 
uit niets ontstaat … 

Reserveer tijdig je ticket voor het spektakel Follow the … Feniks op het Marktplein in het stadscentrum van Nieuwpoort. Zorg 
dat je erbij bent. Het aantal plaatsen is beperkt. 

 

• 6 UUR VAN DE KYCN - ZONDAG 15 AUGUSTUS 2021 
Registratie in Race Office KYCN op zondag 15 augustus van 8.00 tot 9.00 uur 
Briefing & meteo: 08.30 uur. Eerste waarschuwingssignaal: 09.50  uur (10 min procedure) 
Start: om 10.00 uur & Einde: 16.00  tot 17.00 uur 
Prijsuitreiking: 18.00 uur. Na de prijsuitreiking BBQ. Wij rekenen op een groot deelnemersveld.  
 

 

• Beleef deze zomer een fantastisch weekend in Nieuwpoort. 5 jaar na de eerste editie van NIYR nodigen we jullie uit om op 27 
en 28 augustus met ons 5 YEARS NIYR powered by Huysman Yacht te vieren. Het wordt mooier, groter en leuker dan ooit 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Agenda Nieuwpoort 


