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Voorwoord
Beste zeilers, lezers, vrienden en sympathisanten,
This morning I wake up, wondering what dress to wear on…. I say a little pray for you…
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Niet echt voor jullie maar voor onze Rode Duivels. Helaas heeft het niet mogen baten.
De gouden generatie heeft de stugge verdediging van Frankrijk niet kunnen doen kraken.
De rest is geschiedenis en kennen we al.
Ver weg van Rusland en al de voetbalgekte, genieten wij in ons klein Belgenlandje van zomerse
temperaturen. Zonovergoten dagen en een aangename wind. Ja, we zitten volop in het
hoogseizoen en de schippers staan paraat om de jongeren op zee te nemen. Helaas mogen we
dat soms letterlijk nemen. We staan paraat… maar de jongeren komen soms niet opdagen. Niets
is zo vervelend natuurlijk.
Al onze schippers zijn vrijwilligers die graag tijd vrij maken om iets bij te brengen aan die jongeren
die het zo hard nodig hebben. Sommige schippers nemen speciaal een dagje verlof om te kunnen
uitvaren met de gasten. Dan is het echt sneu als we horen… we komen pas op 15 u. Kunnen we
nog uitvaren, maar vrij snel terug thuis zijn want we willen graag op tijd komen voor de voetbal.
Zo werkt het natuurlijk niet… Zachte Kracht vzw is geen touroperator noch een charterbedrijf dat
u per half uur kunt inhuren. Wij proberen richtlijnen, kennis en regels over te brengen en
daarvoor heb je minimaal een dagje nodig.
Weken voor de finale van het WK in Rusland, was er de finale van de beruchte beker met de grote
oren: De Champions League Finale. Als jullie nederige redacteur niet kan zeggen welke ploeg
gewonnen heeft, is dat met een reden. Die dag was er immers de opendeurdag. Een pracht van
een dag. Een vijfsterren-experience op zee. Zon en niet teveel wind voor de leken. Een culinair
hoogstandje. Kortom een belevenis die zich afsloot met de lovende woorden: ‘Volgend jaar
komen we zeker terug’.
Jodie Faster verkeert ook in top form. Proper en opgekuist. Een nieuw roer en vooral, anderhalve
knoop sneller dankzij nieuwe zeilen. Nu nog nieuwe reven en vallen plaatsen en we hebben een
zeilboot om ‘u’ tegen te zeggen.
Rest dan natuurlijk de vraag of de motor van de Jeanneau One Design krachtig genoeg zal zijn om
door de sterke stroming aan de werken ter hoogte van de havenhoofden te varen. De werken van
de stormvloedkering in Nieuwpoort zijn een feit. Over het nut, de bedoeling en de gevolgen zal ik
mij niet over uitspreken. Dat is voer voor de politici en de lokale overheden.
Veel leesplezier,
Nicolas
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Opendeurdag 26 mei
Een De Blick achter de schermen….
Over de opendeurdag werd in de loop der jaren al heel veel geschreven, wat, hoe, waarom, … cijfers
en analyses, … Wij zijn inmiddels al aan onze vijfde editie.
Waarover veel minder is geschreven: anekdotes, voorbereidingen, keuzes, stressmomenten.
Die leuke momenten willen wij jullie niet ontnemen en dus hierna volgen enkele momenten van de
voorbereidingen:
Op een dag in april. De koks hadden 3 traiteurs uit de Westhoek aangeschreven voor een try-out. De
criticasters en proefkonijnen waren onverbiddelijk en streng. Geen enkele traiteurs beantwoordden
aan de strenge normen en eisen van Zachte Kracht vzw. Begin mei was het menu nog steeds niet
gekend…
Het aantal inschrijvingen bleef de laatste dagen voor de Opendeur maar toenemen. Le Club de Jeunes
alleen volstond niet meer. Pas op zaterdag 19 mei, één week voor het ‘event’ werd de grote ‘tent’
geregeld.
Geluk bij een ongeluk… Zachte Kracht vzw nodigt ook altijd graag de mensen uitnodigen die ons
kunnen helpen. Zo waren de technici van KYCN ook van de partij. En plots viel alle elektriciteit uit…
Geen vuiltje aan de lucht in de zekeringskast van Le Club de Jeunes. Het probleem bevond zich ergens
anders. Ondertussen kon de keuken niet meer verder koken… en de koelcel zat ook zonder stroom.
Dankzij het accurate optreden van de technici van de KYCN, was het probleem snel onder controle.
Een oven is een uitstekende verwarming om de handdoeken snel te laten drogen. Echter, té is té en
toen begon het te branden… Gelukkig waren de koks er snel bij om alles weer onder controle te
hebben.
Wat een uitstekend idee om een koelvrachtwagen te gebruiken als koelcel. Zo hebben we transport en
geen opbouw van bijkeuken en tenten. Wat we wel uit het oog verloren waren, was dat zo’n camion
niet op 220 Volt werkt maar echter op 380 Volt . En dat is niet aanwezig op de Club des Jeunes. Vraag
luidt natuurlijk; wanneer zijn we dit te weten gekomen en hoe lossen we dit op ? Antwoord: woensdag
23 mei. Maar kijk: het probleem met de koelcel kwam in orde.
Ook het aantal opvarenden bleef maar stijgen en 5 dagen voor de opendeurdag hebben we nog
annulaties gekend van meewerkende schippers en hun boten. Netwerking is en blijft hier heel
belangrijk. Zo hebben we iedereen wel en veilig op zee kunnen nemen.
Zondag, bij het afbreken hebben wij het gehuurde materiaal uit Sint-Niklaas opzij gezet. Daarna volgde
de lading van de camion. Vol tot aan de nok. Eens voorbij Gent besefte ik dat het gehuurde materiaal
uit Sint-Niklaas nog in Nieuwpoort lag. En vrijdag huren = maandag binnen brengen. Maandag heeft
een brave vader de weg Sint-Niklaas – Nieuwpoort – Sint-Niklaas afgelegd om het gehuurde materiaal
toch nog op tijd binnen te brengen.
Kortom, een tal van leuke anekdotes die erbij horen. Met heel veel plezier organiseren we de
opendeurdag en halen we alles uit de kast om jullie een onvergetelijke dag te bezorgen.
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Zeilen met MS-liga
Een zeiltochtje op de Noordzee - een impressie van één van onze opvarenden:
Zondagochtend, 24 juni 2018, 10.00 a.m.
De parking van de KYCN vormt de ontmoetingsplaats voor de crew en passagiers van het zeilschip
JODie Faster. De MS-liga wordt dapper vertegenwoordigd door de onverstoorbare Dirk, de
onversaagde doch lieftallige dames Sabine en Sybille, en mezelf.
De crew bestaat uit onze goedgeluimde kapitein Nicolas en diens ijverige "scheepsmaat" Dirk. Beiden
vrijwilligers van "De zachte kracht".
Het kiezen van het ruime sop liep wat in de soep door de opgelopen bandenpech van de twee dames.
Ze verzekerden ons dat alle ongeluk nu geleden was en we de rest van de dag onbezorgd tegemoet
konden zien. De gedachte aan het alom gekende gezegde dat een vrouw aan boord ongeluk brengt,
verontrust me toch een beetje, vooral nu het er twee zijn.
(n.v.d.r.: maar alles verliep vlot en er hoefde die dag niemand overboord gezet worden)
Veiligheid eerst, en dus wordt iedereen voorzien van een safety-worst. In tegenstelling tot het
klassieke reddingsvest worden we voorzien van een rode, worstvormige variant die we rond nek en
schouders mogen bevestigen.
Het eerste deel van onze "zeiltocht" wordt onder motorgeronk afgelegd. Blijkbaar is dat verplicht in
deze contreien. Na een tijdje mogen de zeilen opgetuigd worden. Het voorzeil en het grootzeil worden
uitgezet. Nu kunnen we eindelijk spreken van een zeilboot en kan de zwarte frietzak (aanduiding
motorbediening) binnengehaald worden.
Onze enthousiaste Sybille mag helpen bij het optuigen. Er moet wat touw aangespannen worden. Als
haar manuele kracht na een tijdje onvoldoende blijkt wordt de lier erbij gehaald. Eenmaal de lier goed
geïnstalleerd, is het aanspannen een (boots)fluitje van een cent voor haar.
Er zijn touwen, knopen en koorden in alle kleuren en maten. Voor mij is het allemaal Chinees.
Misschien kan ik beter leren zeilen op een jonk. Statig zeilen we de geul van Nieuwpoort uit, richting
open zee. De kapitein wijst ons op het windpijltje bovenaan de mast. Dat zenuwachtige kleinood wijst
voortdurend naar de windrichting.
Tevens wordt ons een blad met alle soorten windvang onder de neus gehouden. Ik wist niet dat het
begrip "de wind onder de zeilen" zoveel variaties kon hebben.
Bakboord en stuurrrrrboord, hoe kan het ook anders, worden natuurlijk ook toegelicht.
Wanneer ik denk eindelijk de stuurkunst onder de knie te hebben (duwen en trekken), wordt alles op
zijn kop gezet als de roerganger aan de andere zijde van de boot gaat zitten. Duwen wordt trekken en
trekken wordt duwen. Logisch toch.
Interessant zijn ook de uiteenzettingen van Nicolas over de soorten boeien, hij lijkt wel een
boeienkoning door al zijn weetjes. Groene, gele, rode... Met en zonder tekst. Heel bijzonder vind ik
diegene die een zandbank aanduiden. Nuttige dingen dus.
Zes zwarte aalscholvers vliegen harmonieus weg van een dobberende rode boei.
Een gemiste kans voor National Geografic.

Juni 2018
Pagina 4

Zeilen met MS-liga
Doordat het een mooie zonnige dag is, vormt de Noordzee vandaag een verzamelplaats voor
allerhande zeilboten. Sabine, die het roer mag hanteren, krijgt duidelijke instructies over
voorrangregels en ontwijkmanoeuvres. Ze roert als de beste. Vooral de term afvallen (boot van de
wind afdraaien) wekt haar interesse.
De Belgische vlaggen aan de achtersteven van enkele boten blijken niets te maken te hebben met
de huidige avonturen van onze Rode Duivels. Wat een desillusie voor mij.
Tegen de noen wordt de wind pal op de zeilen opgevangen en kunnen we - rustig rond dobberend
- genieten van ons lunchpakket. Een tweede desillusie volgt als er geen oorlam wordt uitgedeeld
als beloning voor ons geleverde werk. Blijkbaar zijn er ook alcoholcontroles op zee en mogen
alleen de zeilen wat vieren.
Tijdens de lunchpauze houden we scheepsraad onder de vorm van een goed gesprek.
Daarbij leren we dat er niets aan de hand is zolang Nicolas niet panikeert.
Ook worden de soorten noodoproepen uit de doeken gedaan, alsook de acties vereist bij het
oppikken van een overboord geslagene. Ideaal scheepsvoer voor bij ons middagmaal.
Dirk wordt een beetje bleek, maar het zakje voor slachtoffers van zeeziekte mag opgeborgen
blijven.
In de lucht weerklinkt plots een hels concerto in F(16) majeur: twee gevechtsvliegtuigen voeren
allerlei kapriolen uit in de heldere hemel. Kunststukjes waarbij horen en zien (≠ onze boot)
vergaat.
Na een tijdje keert de rust terug en besluiten we de veilige thuishaven op te zoeken.
Dit keer wordt het roer afwisselend bediend door Sybille en Sabine. We halen bij tijde zelfs 6.10
knopen, wat voor sommige professionals een lachertje is, maar voor ons toch al gauw een hele
prestatie. De skyline van de kuststeden komt snel in zicht, de havengeul van Nieuwpoort wordt
groter en groter. We slagen er in alle palen in de geul te ontwijken. Een catamaran komt ons
tegemoet en vaart de zee op.
De vaandels van kunstenaar Daniel Buren wapperen onophoudelijk in de wind.
De beide zeilen worden binnengehaald en de motor opgestart.
Het aanmeren is nog spannend gezien de ultrakleine aanmeerruimte. Gelukkig hebben we van die
witte bokszakken aan de romp hangen. Op de aanlegsteiger kijkt een hond verveeld toe naar onze
aanlegpogingen. Zijn baasje helpt ons met de trossen.
Na het opvouwen van het voorzeil en het inpakken van het grootzeil besluiten we onszelf te
trakteren op een verfrissing in de cafetaria van de KYCN.
Tussen pot en pint (en cola, en wijn, en een warme chocomelk) worden allerlei (zeemans)verhalen uitgewisseld.
Het liedje van Bart Kaël "Zeil je voor het eerst, dan sla een flater" indachtig, ben ik toch een
andere mening toegedaan. Het zeiltochtje was een fantastische ervaring en dus vast en zeker
geen flater.
Wel een aanrader....

Marc C
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THANK YOU
Mijn bedanking naar de mensen die geholpen hebben op de opendeurdag
In naam van Zachte Kracht, het organisatorisch comité, en vooral ook uit de grond van mijn hart, wil ik
jullie bedanken voor alle hulp op onze opendeurdag.
Zonder jullie inzet, hulp, motivatie was “The customer experience” niet zo geslaagd als nu.
Alle genodigden spraken enkel over lof, veel lof. We hebben hen een topdag bezorgd, en daar hebben
jullie allen een groot aandeel in.
Voor de schippers; Stefaan, Winnie, Guido, Luc,, Philippe, Jean-Marie, Jan, Jean, Benoît; toegegeven de
weergoden waren ons goed gezind. Dit gezegd zijnde, stuurde ik met een gerust hart de gasten naar
jullie boten. Ze waren in professionele handen.
Het was ook een “première” dat we met zoveel boten aanwezig waren op de opendeurdag. 9 vaste
boten + 1 reserve die één shift heeft meegedraaid.
Ja, de opendeurdag van Zachte Kracht vzw begint een “begrip” te worden.
Schippers, top en een grote thanks !
Ook enkel lof voor de catering, zaal & bar… Het duo Roderick & Fabienne waren top. Een klasse barman
en een kokkin die de gevestigde culinaire waarde van Zachte Kracht omver heeft geblazen 😊.
Dank zij hen hebben beide teams service in excellence geleverd. Cuvé 2018 was top qua zaalpersoneel.
Daarom ook en oprecht – duizend maal dank aan Elke, Vanessa, Aline, Catherine alias Cahia, Michel,
Elisabeth alias Bibichke.
Et à Christine, alias Belle-Maman également un tout grand merci pour ton travail sans relâche.
Waarschijnlijk vergeet ik nog een heleboel mensen, vooral aan de bar. En onze fotograaf Gunther, Leo
aan de kassa, … Da’s teken dat ik niet teveel aan de bar ben geweest 😊.
Ook wil ik Luc speciaal vermelden voor het opvolgen van de inschrijvingen. Een lastig werkje maar wat
waren jouw lijsten oh zo gemakkelijk om te gebruiken.
Last but not least, een speciale dank aan Marijke die non-stop meedraaide sinds meerdere dagen… en
daags nadien ook nog.
Marijke, een vaste rots in de branding. Iemand op wie je kan rekenen.

Profiel en contact
E-mail
De bezielers van vzw Zachte Kracht bundelen hun
passie voor de zeilsport met een sociale missie.
Bijzondere jongeren tussen 12 en 21 jaar nieuwe
perspectieven en ervaringen aanreiken. Het betreft
hier specifiek jongeren die het slachtoffer geworden
zijn van een problematische opvoedingssituatie en
in een voorziening verblijven of verbonden zijn aan
een hulpverleningsinstantie.
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