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VOORWOORD 
 

Beste lezer, zeilers, vrienden sympathisanten, leden,  

 

Een kille mistige decemberdag. Vijftien Viessmann zonnepanelen produceren slechts 0.051KW. Jullie redacteur 

maakt gebruik van zijn nog op te nemen vakantiedagen om achter zijn PC wat woorden, zinnen, alinea’s samen te 

tokkelen. December is altijd een uitgelezen kans om een jaaroverzicht te geven. 2021 was weer een bijzonder 

jaar. Een jaar vol ongeloof en omwentelingen.  

 

Laat ons beginnen met de knotsgekke ontknoping in Abu Dhabi, van een even knettergekke en razend spannend 

formule 1 seizoen. De Nederlander met Belgische roots – en die overigens nooit één dag in Nederland heeft 

gewoond – is op één ronde de kersverse wereldkampioen geworden.  

Minder spannend waren de prestaties van de Rode Duivels op het EK en 

in de Nations League. De Belgische voetbalfans dromen ervan om een 

prijs te winnen. Echter  het zou fout zijn om deze droom om te zetten in 

een eis. Liggen onze verwachtingen van de “gouden generatie” niet te 

hoog? Moeten we niet zeggen dat ‘gewoon goed, goed genoeg is’? 

Gelukkig kunnen we rekenen op de 7 Olympische medailles van onze 

atleten op de Spelen van Tokio : Nafi Thiam, Nina Derwael, Wout Van 

Aert, Bashir Abdi, Matthias Casse, de Jumping Ploeg en de Nationale 

Hockeyhelden.   

 

Op politiek vlak valt er ook wat te schrijven. Na twee impeachments in een ambtstermijn van 4 jaar, is het 

Capitool van Amerika, het symbool van democratie, overvallen door Trump-aanhangers. Biden, is nooit zo laag 

geweest in de Poll en kan de tij niet keren. Corona en de antivaxers, de inflatie die naar 6% klimt, de verhoging 

van benzine met 70% op jaarbasis en de dramatische terugkeer van de Amerikaanse troepen in Afghanistan 

speelde natuurlijk niet in zijn voordeel. Zal Trump terug zijn blijde intrede doen in 2024?  

 

Zal China de wereld hertekenen? Na de massale investeringen in Afrika, nestelt de Chinese Draak zich in Europa 

door snelwegen te financieren in Montenegro, de Griekse haven van Piraeus  in handen te nemen. Een lening aan 

te gaan voor de Hongaarse infrastructuur. Dit alles met een leider van 1.4 miljard mensen die zich bezig houdt 

met het aantal uren dat de kinderen mogen gamen.  

 

Van anderhalve meter, schrijf ik dit voor jou, mijn beste peter. Luister nu maar wat ik zeg over 2021. Het 
was weer een speciaal jaar voor onszelf en voor elkaar. Door Corona overal, eindigt het niet met een knal. We 
zitten weeral in ons kot, deze bubbel maakt ons zot. Maar we laten ons niet doen. Daarom hier een dikke zoom  
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Op het Europese grondgebied loopt het niet veel beter. Op internationaal vlak gaat een grote 

“wir schaffen das”-dame met pensioen. Zij heeft geen wonderen verricht, maar zorgde wel 

voor 16 jaar stabiliteit en een sterkere Duitse economie. Gaat Macron de duimen leggen voor 

de opkomende Zemmour in Frankrijk.  Hoe lang gaat Loekasjenko onder het goedkeurend oog 

van Moskou de mensenrechten aan zijn laars lappen? En wat over de manoeuvers van de Ever 

Given in het Suez Kanaal?  

 

Wat er in België zich allemaal heeft afgespeeld is ook de moeite waard. Mijn deontlogische 

code verbiedt mij om dat in detail en met een kritische pen te beschrijven. De drang is echter 

te groot om sommige topics op te sommen. Het (financieel)  gesjoemel rond El Kaouakibi. Het 

grote verstopspelletje van Rambo Jürgen Conings, de vete tussen Demir en Van Der Straeten rond energie, Het 

succes van Only Fans door de lock down, de onthullingen van proper handen spijtoptant Veljkovic, Pfos vervuiling 

door chemiereus 3M en vooral, de ellende van de watersnoodramp in de Vesdervallei, Ourthevallei en op veel 

andere plaatsen in Wallonië en Limburg. 

 

Het moment van 2021 – en in lijn met onze activiteit – was de finish van de Vendee Globe op 27 januari 2021. 

Twee boten kwamen aan op 4h verschil. Desalniettemin het is de derde boot die de finishlijn overschreed, op 28 

januari 2021 die met de eerste prijs aan de haal ging. Dit na een rescue operatie in de Atlantische Ocean.  

(cfr editie – jaargang 14, nummer 1) 

 

Rest mij jullie – en jullie naasten – van harte en gezond en deugddoende feestdagen te wensen.  

 

Veel leesplezier,  

Jullie redacteur 

Nicolas 
 

 

 

 

In Oktober 2022 starten Björn en Luc aan HUN grootste 

uitdaging… 

Dé oversteek van de Atlantisch Oceaan met een zeilboot.   

Op zich een hele uitdaging en een droom dat in elke zeiler 

wel ergens leeft.  

 

Maar Björn en Luc maken er een grotere uitdaging van.  

Bjôrn heeft een visuele beperking en Luc een fysische 

beperking. Over uitdaging en team-work gesproken. 

 

Hun Support Stichting uit Nederland  ARVG heeft daarvoor 

onderstaande Facebook pagina opgezet.  

Zij ontvangen zoveel mogelijk volgers en likers op deze 

pagina:  

 

https://www.facebook.com/The -big-cross-travel-journal-106831471775055/ 

 Wij wensen Luc en Björn heel veel succes met hun onderneming en zij krijgen van ons tonnen respect 

 

 

https://www.facebook.com/The%20-big-cross-travel-journal-106831471775055/
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DE EERSTE KEER ALLEEN ZEILEN 

De meeste schippers van Zachte Kracht hebben tonnen ervaringen en ook een eigen boot. Heel af en toe horen 

wij dat mensen met ervaringen momenteel geen eigen boot hebben. Toch krijgen ze de microbe terug te pakken 

en wensen een nieuwe boot aan te schaffen om nog meer van hun pensioen en hobby te genieten.  

 

Je hebt wat ervaring en voelt dat je klaar bent om zelfstandig een boot te 

huren en besturen. 

Niets is avontuurlijker dan die eerste keer alleen op zee. Let daarom op de 

volgende zaken zodat het avontuur een leuke en blijvende herinnering blijft: 

 

Kies een dag met ideale weer en zeilcondities 

Volg het weerbericht en hou vooral de windpieken in het oog. 

Beter nog: kies een zonnige dag met een constante wind van 3 tot 4 Bft. Da’s 

niet veel, maar ideaal om als skipper je eerste stappen te zetten. 

Kies voor de juiste boot 

Terwijl je leert is een kleinere boot en één die sneller reageert makkelijker om 

de dynamiek van het zeilen te begrijpen. 

Niet te groot maar ook niet te klein. Ga dus niet voor de 45ft om stoer op je 

Instagram te staan. Een tikkeltje minder mag gerust: een zeilboot met een 

helmstok heeft je meer gevoel en is makkelijker te controleren. 

Ga voor 30 – 36ft. Dit soort zeilboten kan een ervaren zeiler makkelijk alleen 

of met 2 gemakkelijk aan 

Respecteer steeds de giek 

Bij het gijpen zwiert te giek over. Da’s ok als je dit gecontroleerd kan doen. Het kan fataal aflopen als dit 

onverwacht gebeurd met een klapgijp. Zorg dus steeds dat je de giek controleert en in het midden plaatst voor je 

het gijpmanoeuvre uitvoert. Vaar je voor de wind? plaats dan ene bulletalie. Zo zit je veilig en kan je gefocust je 

zeilvaardigheden verbeteren. Gebruik hier steeds het ‘safety first’ concept. 

Neem iemand mee met meer ervaring dan jezelf. 

Deze vriend of vriendin kan je vaak op fouten wijzen voor het fout loopt. Vergeet niet dat er heel wat op je 

afkomt en je aan veel zaken moet denken. 

Wie weet vergeet je wel de stootkussens binnen te halen… 

Bekijk nog eens de basis zeiltermen en manoeuvres. 

Noteer eventueel ene paar zaken en hou het grijpklaar. 

Eens je aangemeerd bent, kan je in de plaatselijke bar je 

woordenschat uitbreiden met ‘meer drank naar deze kant’.  

Reef voor alle andere reven 

Mocht de wind iets toenemen, dan ben je al klaar voor 

wat er komt en blijf je controle houden over je boot. 

Schuin hangen kan je nog steeds in de bar en dat doe je 

toch liever met een voltallige bemanning.   

Geniet van deze eerste ervaring. 

Je zal er enorm veel van opsteken. Ken je tekortkomingen 

en spijker ze eventueel bij via een extra opleiding met een 

ervaren zeezeilinstructeur. 

 

Wat kost het om een boot te hebben? 
 
Aankoop : Net zoals in de autowereld kan je zo duur gaan als je zelf wilt. 
Tweedehands start de prijs vanaf een 3.000€, verwacht dan geen kant en 
klare boot maar een boot met wat (doenbaar) werk aan. Voor 10.000 à 
15.000€ heb je een tweedehands vaarklare zeilboot van +/- 8 à 9.5m.  
 

Liggeld : Gemiddeld kost een ligplaats in de haven jaarlijks tussen de 
1000€ en 2500€ per jaar, afhankelijk van de grootte van de boot en wat 
er met de boot gebeurt in de winter (blijft in het water of stalling op het 
droogdok).  

Het onderhoud : De onderhoudsproducten om de antifoulingswerken zelf 
uit te voeren kosten gemiddeld 250€. De benodigde hoeveelheid 
onderhoudsproducten hangt af van de grootte van het onderwaterschip. 
Een jaarlijks nazicht van de motor door een vakman is wenselijk om de 
betrouwbaarheid van de motor hoog te houden. Oudere motoren zijn 
relatief gemakkelijk zelf te onderhouden. Daarnaast moeten ook de 
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anodes van de boot vervangen worden, bij voorkeur gebeurt dit jaarlijks. Gemiddelde kost motoronderhoud: 300€ 

Verzekering : Net zoals de auto, moet je jouw boot verzekeren voor burgelijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen voor opvarenden. Ook hier kun je gaan voor een full optie omnium verzekering of een basis verzekering en 
zal de prijs afhankelijk zijn de waarde van het schip. Gemiddelde verzekeringskost: 250€ 

Gebruik : Als de boot aangemeerd ligt, verbruikt ze elektriciteit om de batterijen op te laden. De kosten zitten vaak niet 
inbegrepen in de kostprijs van de ligplaatsen. Als uw batterijen nog in goede staat zijn, moet je rekenen op 
een 15€/jaar. Als je naast het laden van de batterijen de boot nog elektrisch verwarmt loopt de elektriciteitsrekening 
snel op!   brandstof. Voor zeilboten mag je een gemiddeld verbruik rekenen van 60 à 70 liter per jaar. Dit is uiteraard 
afhankelijk van hoe vaak je op motor moet varen en hoe vaak je uitvaart. Voor motorboten bepaalt de vaarsnelheid het 
verbruik, dit ga je best eens na per vaardag. 

Besluit Als we alle kosten optellen komen we gemiddeld op een 2.415€/ jaarlijkse kost. Als gemiddeld beschouwen 
we een zeilboot van 9m lengte. Voor motorboten dien je maandelijks nog een extra brandstofkost te rekenen. Dit komt 
neer op een 201.25€/maand. 

Is een boot bezitten dus onbetaalbaar? Nee! Is het spot goedkoop? Ook niet, maar het is wel goedkoper dan 

iedereen denkt! 

 

 

 

 

 

Werken aan JODie Faster 

 

“Koop een boot en werk je dood” wordt er soms in de wandelgangen van 
het zeilmilieu gefluisterd. 
 
Daar kan gerust over gedebatteerd worden. Zeker bij tweedehandse 
boten. Net zoals een huis overigens. Het is nooit gedaan en de klusjes 
blijven elk weekend toestromen. En als ze niet van zelf komen, dan vindt de 
vrouw des huizes wel klusjes die ooit nog gedaan moeten worden. Een 
goed verstaander lees : die morgen gedaan moeten zijn.  
 
De materiaalmeesters van Zachte Kracht steken al jaren hun talent, kunde 
en energie in de veiligheid van de boot. JODie Faster moet ten allen tijde 
betrouwbaar zijn. Alles moet effectief correct werken en de attributen met 
een geldigheidsdatum moeten uiteraard à jour zijn.  Elke schipper die met 
JODie Faster zeilt slaapt op beiden oren. JODie Faster is in orde. 
 
Tijd nu om een stapje verder te gaan en de look-en-feel te verbeteren. 
JODie Faster krijgt een grondige beurt, zowel onder- als boven de waterlijn. 
Heel de anti-fouling is weggeschraapt en boven de waterlijn wordt de romp 
ook onder handen genomen. 
 
Niet dat wij zo sneller kunnen varen. Neen enkel om de boot in uitstekende 
conditie te houden om zo veel en zo lang mogelijk met de jongeren uit te 
kunnen varen in de meest optimale omstandigheden. 
 
Met dank aan Jan en Carl   
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NIEUWJAARSDRINK  
 

 

“Wanneer je iets moois ziet in een ander, zeg het dan. Het kost je een seconde, maar voor de ander kan het een leven lang meegaan.” 
En dat moois, dat ziet heel de raad van bestuur in de schippers van Zachte Kracht. Wij zijn hen dankbaar. Wij zijn dankbaar aan allen die 
Zachte Kracht liefhebben en die een ware glimlach op de gezichten van de jongeren toveren. 
Om dit in daden om te zetten heeft de raad haar schippers uitgenodigd op zaterdag 11 december jl om het glas te heffen in de KYCN. 
 
Het resultaat was mooi om te zien. Een heuse groep vrienden die daar met z’n allen samen waren. De schippers namen de tijd om elkaar 
beter te leren kennen. Een anekdote hier, een grapje daar. Ervaringen uitwisselen. Het is zelden dat de schippers elkaar ontmoeten. In 
het jaar varen ze per twee uit. De werkende schippers varen meestal in het weekend uit. Zij die genieten van een oververdiend pensioen 
hebben in de week meer tijd. 

 
Een uitgelezen kans dus om met z’n allen samen te zitten.  En dat is ook gelukt. Lekker samen rond de openhaard. En dit Corona proof. 
Eerst om binnen te komen had je je Covid-safe ticket nodig, en de meeste hebben ook nog een zelftest afgenomen om zeker te zijn dat 
Omikron en andere lelijk beestjes zeker niet binnen konden komen.  

 
 

 

 

NIEUWPOORT KRIJGT HISTORISCH KROONJUWEEL TERUG 
 

Eén van de laatste historische gebouwen van de Belgische kust herrijst weldra als een feniks uit haar as. Het project “The 
Grand” betreft een uniek renovatieproject van het voormalige ‘Le Grand Hôtel’, later gekend als de ‘White Residence’ te   

Nieuwpoort. Het gebouw raakte sinds de jaren ’60 in verval, maar VDD Project Development, ontwikkelaar van historische 
projecten, is vastberaden om het beschermde monument in haar totaliteit te renoveren op een unieke manier. Zo krijgt 

‘The Grand’ voor zijn 100ste verjaardag al zijn grandeur terug en wordt het terug dé architecturale parel aan de Noordzee. 
 

EXCLUSIEVE GIDSBEURT op dinsdag 28/12 en dinsdag 4 januari van 10 tot 12 uur en 15 tot 17 uur. (gratis mits 
ticketreservatie) 

 
'The White Residence/The Grand' en De Barkentijn krijgen hun 
grandeur terug. 
Een unieke kans om met een gids kennis te maken met het prestigeus 
project van "Le Grand", renovatie en herbestemming van The White 
Residence  en de renovatie van De Barkentijn, inclusief bezoek aan 
interieur. 
 
 

    
 

 

 

 
 

The White Residence 
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ZachteKracht en de Warmste week! 
 
Alle zeilers weten hoe belangrijk het is dat je kan zijn wie je bent, en dat je 
dat ook kan waarmaken op zee!  Als je dan plots als (kwetsbare)jongere 
verantwoordelijkheid krijgt over een zeilboot met je maten, dan verhoogt 
je eigenwaarde, dan ben je iemand! En dat blijft hangen! 
Ons project is niet weerhouden als 'goed doel' voor de Warmste week. We 
steunen natuurlijk allemaal DWW.  Maar ook jij kan ZachteKracht 
ondersteunen, zodat wij kunnen blijven doen wat we doen!  Je kan als 

kerstcadeau 50 euro overschrijven op rekening  van Zachte Kracht : BE17 
0013 8019 5721, met melding van je naam. Je bent dan wie je ook wil 
zijn: steunend lid van ZachteKracht in 2022! 
 
Een fijne kerst en een gelukkig nieuw -zeil jaar gewenst! 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE WARMSTE WEEK 


