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VOORWOORD 
 

Beste lezer, zeilers, vrienden sympathisanten, leden,  

 

De vakantieperiode is volop aan de gang. Na twee jaar opsluiting, kunnen we weer gaan vliegen,reizen, dromen, 

beleven. Maar zo eenvoudig zal het  ook weer niet zijn. Mensen zullen deze zomer geduld moeten uitoefenen. Zij die 

op vliegreis vertrekken branden beter een kaarsje zodat de stakingen hun plannen niet dwarsbomen. Zij die met de 

wagen vertrekken zullen hun brandstofbudgetten fors moeten verhogen en een werkende airco hebben.  

 

Zij die zeilen zijn de gelukkigen onder ons. Het mediterraan klimaat komt tot hier. Dit leidt tot aangename 

temperaturen door een koelere Noordoosten wind. Geen last van torenhoge energieprijzen want de wind blaast ons 

naar de gewenste bestemmingen. Ook de UK is terug open voor het zeilverkeer. Op Dover na want zij vernieuwen de 

ganse Marina. In 2023 zullen de werken voltooid zijn.  Wel jouw paspoort niet vergeten mee te nemen. Een ID-card is 

immers niet meer geldig in het land waar Boris Johnson het voor het zeggen had. 

 

Want ook in de ‘komkommertijd’, is de actualiteit weer fantastisch om erover te schrijven. Verleden jaar kwam  alles 

uit het Verre Oosten en zat alles vast op de “Ever Given” en nu wordt alles in Oekraïne vervaardigd. Alle gekheid op 

een stokje, de wereld draait door, en dit alles door enkele individuen die soms ook doordraaien, of althans de kraan 

dichtdraaien. Sommige modellen van wagens worden niet meer geproduceerd omdat de levertijden zo lang zijn, en dat 

de producenten de evolutie van de grondstofprijzen niet kennen.  Energie is wederom met twee cijfers gestegen. Dat 

we 30€ betalen voor de mosselen wordt aanvaard. Wenst men een elektrische fiets aan te schaffen, dat heb je de 

keuze uit een showroommodel. Andere fietsen zijn weliswaar te verkrijgen, maar zonder precieze leverdatum noch 

prijs te kunnen geven.  

 

Gelukkig kan Zachte Kracht op een mooi voorjaar terugblikken.  De boot is tiptop in orde. De boekingen lopen goed 

binnen en het hoogtepunt, de apotheose van het jaar was weer een voltreffer. De weergoden waren ons gunstig 

gezind op 21 mei en 100 opvarenden hebben kunnen genieten van een aangenaam zeilweertje. Het culinair niveau 

was weer op peil. Meer over de opendeur verder in deze nieuwsbrief. 

 

Rest mij te hopen dat we niet teveel dagen kennen met 38°en meer. Dat de bosbranden in het zuiden van Europa 

snel onder controle zullen zijn. Dat de wereldwijde crisis door verstandige mensen beheerd en verbeterd gaat 

worden. Dat de politici die ons land regeren effectief ook door het volk gekozen wordt en niet door de 

partijvoorzitter geplaatst worden. Dat Wout Van Aert zijn topvorm mag houden tot in Parijs. Gelukkig was Tomorrow 

land weer een heus spektakel en in Gent wordt er weer uitbundig gefeest. Op een verkrachting en een lijk na 

natuurlijk…En dat Tobby naar stamnummer 1 trekt.         

 

 

Veel leesplezier, 

Jullie redacteur 

Nicolas 
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OPENDEURDAG 21 MEI 

Efficiënt betekent ook wel doelmatig. Het betekent dat er met zo min mogelijk inspanning zo veel mogelijk resultaat behaald 
wordt. 

Wanneer er efficiënt gewerkt wordt, wordt er veel resultaat behaald, zonder dat daar erg veel inspanning in gaat zitten. Het 
gaat er dus om dat er geen onnodige grondstoffen, tijd, geld of uren gebruikt worden. De manier van werken past dus goed bij 
het doel wat behaald moet worden. Efficiënt wordt vaak verward met effectief, maar dit betekent juist dat de gewenste 
uitkomst behaald wordt. Efficiëntie heeft dus te maken met het proces dat doorlopen wordt, effectiviteit met de uitkomst van 
dat proces. Wanneer iets efficiënt is, staan de kosten die gemaakt zijn in verhouding met het uiteindelijke resultaat. Een heel 
duur proces kan dus wel efficiënt zijn, als er het gewenste resultaat uitkomt. 

Definitie van www.ensie.nl  en geeft weer hoe er aan 
de opendeurdag gewerkt is geweest. Blik achter de 
schermen. Ook na twee jaar stil te hebben gezeten 
omwille van de inmiddels gekende redenen hebben de 
organisatoren achter dit event weer hun talenten laten 
spreken.  De wijnkelder van de gebroeders De Blick is 
niet onaangetast gebleven. De producers van “een 
goed jaar” zullen aan de organisatoren weinig gehad 
hebben. 

De wekelijkse meeting op dinsdag is verplaatst naar 
een maandelijks Team meeting van een half uurtje.  
Na 7 geslaagde edities zijn de organisatoren 
gerodeerd en kennen ze de knepen van het vak. 
Temeer dat de doelstellingen dezelfde blijven. Met een 
minimum aan budget, een maximum aan beleving 
geven. De genodigden hebben wederom genoten. 

Het was ook het eerste jaar dat  we over zoveel 
mooie en grote boten konden beschikken. Dit verhoogt 

de kwaliteit en beleving van de opendeurdag. De doelstellingen zullen ook in 2023 identiek zijn.  Een “wauw-effect” creëren. 
De beleving op 21 mei 2022 was zo ‘wauw’ dat er spontaan 2 sponsors ons vzw willen steunen.   

Ter info, de mail over de oprechte bedankingen voor zij die zich hebben ingezet op de opendeurdag : 
 

Heren, dames, 
 
21 mei is voor velen een onvergetelijke dag geworden!! 
Jullie, schippers,  hebben 100 personen kennis laten  
maken met onze sport : het zeilen. 
Alle opvarenden waren unaniem : het zeilen en de  
schippers waren top! 
De weergoden waren ons gunstig gezind, wat maakt  
dat de beleving ook des te groter was. 
 
De beleving werd aan wal verder gezet door een puike  
organisatie van food & beverage. 
Het was de eerste keer dat de genodigden mooi  
verdeeld waren over de 3 shiften. Geen overvolle zaal,  
en een mooi overzicht om iedereen snel en goed te  
bedienen. Daar ook waren de genodigden unaniem : het  
eten en bediening is top! 
 
Kortom, de opendeurdag van Zachte Kracht, anno  
2022 heeft weer alle challenges overtroffen. 
Top, lekker, verzorgd…. En een nobel doel. Wij hebben ons  
weer in het positief daglicht gesteld … en dat  
loont. Dit allemaal dankzij jullie. Vandaar mijn oprechte  
dank. 
 
Dank aan alle schippers voor hun tijd, talent en kunde. 
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Speciale dank aan de ‘last minute’ extra schippers die ons uit de  
nood hebben geholpen : Linda, Sus en Arnold 
Dank aan de crew aan wal om alles piccobello te laten verlopen. 
Speciale dank aan twee dames die zich de hele dag hebben  
ingezet en non-stop hebben doorgewerkt :  
Christine en Birgit. 
Natuurlijk vergeet ik Anneleen en Marijke ook niet voor hun inzet  
en motivatie.  Ook Inge heeft zich ingezet  

     tijdens de rush. 
 
Last but not least, wil ik de Seger en Johan bedanken om dit  
allemaal waar te maken. 
Samen met hen hebben we nu al 7 opendeurdagen achter de rug.  
Telkens was het een waar genoegen om met  
hen samen te werken.  
Speciale dank voor hun inzet, voorbereiding, kookkunst en  
catering-kunde.  
 
Zoals Wallace Hartley zei op de nacht van 14 op 15 april 1912…  
people, it was a real pleasure working with  
you…. 
 
Het is een fiere en tevreden Nicolas die jullie uit het diepst van  
zijn hart een warme en oprechte ‘dank u’ zegt. 

 

 
 
 
 
April was een start van een nieuw seizoen, maar een valse start omdat het weer de goede parameters van occlusies, 
warmtefronten en thermieken. Mei was dan een voorzichtig begin van het nieuwe seizoen. Omdat wij voorbeeldige jeugd 
hebben, hebben de studenten zich opgesloten in de maand juni om mooie schoolresultaten neer te leggen. En de 
kruissnelheid is nu begonnen….  The Show must go on…. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      

 
 

 
 
 
 

Activiteiten  ZACHTE KRACHT  2022 
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HET WEEKEND VAN 13, 14 EN 15 AUGUSTUS GAAN ER TAL VAN 

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE CLUB! 

KLASSIEKE SCHEPEN NIEUWPOORT 

Naar jaarlijkse traditie worden in het weekend van 15 augustus de Klassieke 

Schepen van Nieuwpoort in de kijker gezegd. Dit jaar kan U op 13 en 14 augustus 

talrijke Klassieke Schepen bezichtigen op ponton K (kant Storms). De schepen zijn 

te bezichtigen vanop de steiger. Enkel wanneer de schipper aan boord is, kan het 

toegelaten worden aan boord te gaan. Het ‘Endlich team’ verzekert het onthaal, 

dus het zal ook dit jaar de moeite waard zijn  

 

6 UUR VAN NIEUWPOORT 

Op 15 augustus hijsen we de zeilen voor de 6 u van Nieuwpoort! Een super 
clubgebeuren dus pin die datum alvast in uw agenda! De details van die dag 
volgen... 
  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


