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Voorwoord
Beste zeilers, vrienden, sympathisanten en lezers,
Het is niet zozeer in de hoedanigheid van een ‘redacteur’ dat ik achter m’n scherm zit om enkele
woordjes neer te tokkelen. Trouwens, redactie en journalistiek is vandaag een risicoberoep
geworden. Neen, vandaag wens ik tot jullie te richten namens een ‘ondervoorzitter’.
En wat voor…. een tevreden ondervoorzitter.
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Wij hebben een mooie zeilseizoen gehad. De weergoden waren ons weer eens heel gunstig
gezind. De opendeurdag was het startschot voor een zonnig weertje tot oktober. Het gras werd
misschien dor, maar was het niet ‘oh zo plezant’ om elke morgen de gordijnen open te zwaaien
en de blauwe lucht te zien? Was het niet rustgevend om elke avond thuis te komen en buiten nog
te kunnen eten? Was het niet geruststellend om vrienden uit te nodigen voor een barbecue
zonder zich te moeten afvragen of het gaat regenen? Dank u ‘weer’ !
Veiligheid dragen wij hoog in de vaandel, dus als er té veel wind is om met jongeren uit te varen,
dan varen wij niet uit. Het al dan niet uitvaren, is en blijft steeds een beslissing van de schipper.
Hij is de enige die de situatie juist kan inschatten. Zo hebben wij in 2018 drie zeildagen moeten
annuleren. Als we deze drie dagen bijtellen met de 31 zeildagen die we gevaren hebben in 2018,
komen we aan 34 zeildagen. Wat één zeildag verwijderd is van het absoluut record van 35
zeildagen, gevestigd in 2017.
In 2018 hadden we ook terug onze traditionele spetterende Opendeur.
Onze opendeurdag reflecteert het beeld waarvoor wij instaan. Met beperkte middelen een
ongelooflijk beleving meegeven. Ook in 2018 werden records gebroken qua aantallen en de
beleving is intact gebleven. Een “YES” dag waar iedereen reeds naar uitziet voor het volgend jaar.
Met de aanpassingen en de optimalisatie die de Raad van Bestuur de voorbije jaren heeft
doorgevoerd, hebben wij 2018 financieel goed kunnen doorstaan. De vaste kosten zijn fel
verminderd en het netwerk rond Zachte Kracht breidt zich verder uit. De ‘sponsorman’ heeft puik
werd geleverd.
Maar de ondervoorzitter is vooral blij omwille van het ‘humaan aspect’. Wij zijn een (h)echt team
op wie we kunnen rekenen. Iedereen is bereid om een steentje bij te dragen zodat alles vlotjes
draait. We weten waarvoor we instaan en we handelen daardoor consequent, constructief en als
echte zeilers, volwassenen, … met respect voor elkaar.
Het doet me echt plezier om ‘JODie Faster’ op de NIBS zo proper te zien. Van binnen was het zoals
nieuw. Alles opgeruimd, netjes, … super. Thanks aan diegenen die zich daarvoor hebben ingezet.
En super om op zo’n team te kunnen rekenen. Het is aangenaam om die in omgeving te mogen
werken… Proficiat !!!
Een verkorte versie van de nieuwsbrief. We opteren voor “la qualité” meer dan “la quantité”.
Lieve mensen… het was me weer een jaartje…. Top voor jullie inzet !
Veel leesplezier,
Nicolas
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People
Mensen maken het verschil…
We leven in een wereld van verandering van digitalisatie. De wereld beweegt rondom ons in een
ijltempo. We zijn amper mee met een kwart van de functies van onze smartphone en er is terug al een
nieuwe, meer gesofisticeerder en veel krachtiger phone op de markt komt. We leven voor onze
smartphone, we communiceren met onze smartphone…. Ook al zijn wij omringd door onze vrienden…
Een smartphone kleeft gewoon aan onze handen. Het is al zo ver gekomen, dat het verboden is in de
Franse scholen.
Mensen maken het verschil...
Met de digitalisatie verliezen wij een deel van onze sociale contacten. De melkboer komt niet meer
aan huis. De melk wordt digitaal besteld en voor ons klaargezet. Want stel je voor dat we tijd verliezen
door te babbelen met andere mensen . Mensen schrijven niet meer… ze gooien een hoop van
emoticons en foto’s op het sociale netwerk. De postbode komt enkel langs voor aangetekende
zendingen. Want zelfs de boetes, loonbrieven, …. komen in je mailbox terecht .
Mensen maken het verschil…
Machines vervangen veel manuele handenarbeid. Het is al lang geleden, dat de uitbater van een
benzinestation uw wagen heeft vol volgetankt. Morgen zullen onze wagens overigens van zelf rijden.
Internet daten, chatten, …. Is leuk, spannend en misschien wel opwindend….maar u blijft wel eenzaam
achter het scherm
Mensen maken het verschil…
Geen enkel machine, smartphone of ander form van digitalisatie zal de waarden, kennis en beleving
kunnen brengen van ‘de mensen’. Wij hebben ’de andere’ altijd nodig zoals zij ons ook nodig hebben.
Een samenleving kan niet bestaan zonder mensen. Wij zijn heel solitaire ‘individu’s’ maar leven in
‘kudde’ om samen onze weg te bewandelen.
De schippers van Zachte Kracht geven graag hun kennis en waarde over aan de jongeren….Zij zorgen
ervoor dat de jongeren, enkele uren zonder GSM leven zodat ze met hun medepassagiers kunnen
praten. Een zeiltocht laat toe om te babbelen, ideeën uit te wisselen. En dat hoeft niet altijd te gaan
over de boeien, getijden, stromingen en drift.
Een groep, samen ‘gepropt’ op een klein oppervlakte, waarbij wegvluchten geen optie is, waarbij de
gewoonlijke habitat verdwenen is, dwingt ons om te babbelen, om ideeën en standpunten uit te
wisselen en soms ook over gevoelens, angsten en dromen te babbelen. Dat maakt het zeilen ook zo
interessant en intensief. De ‘mensheid’ komt weer naar boven, want ja….
De mensen maken het verschil….
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Zeilen met MS-liga

Naar het onbekende, 't ongekende, 't onbeminde
Door de branding naar een deining van gedachten en gevoelens
Uit het windveld naar een stille zee
met voor me
het oneindige,
het eindige,
het ooit...

Profiel en contact

