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VOORWOORD 
 

Beste lezer, zeilers, vrienden sympathisanten, leden,  

 

September is al voorbij. De kinderen beginnen al te verlangen naar de herfstvakantie die dit jaar slechts één 

week zal duren. De taxis mama-papa draaien op volle toeren om de kids naar hun hobby’s te brengen. Het 

huishoudelijke ritme van werken, koken, strijken, wassen, huiswerken nakijken, … draait weer op kruissnelheid. 

Zelfs de chauffage springt ‘s morgens weer aan en de vroege vogels worden wakker als het nog donker is. Een 

gezellige drukte.   

 

De gezellige drukte in en rond de jachthaven maakt plaatst voor het aftuigen van de zeilen en het opbergen van 

het materiaal. De boten worden winterklaar gemaakt. Kussens, kledij, vaatwerk zijn inmiddels al gekuist en proper 

opgeborgen in de kelder, zolder of garage. Ongeduldig aan het wachten op het voorjaar. De dagen beginnen te 

korten. Kortom zeilseizoen 2021 loopt op haar einde. Alweer een seizoen voorbij en wat voor één.  

 

Een seizoen dat lijkt alsof de feniks weer uit zijn assen herrezen is. 

Covid:19 is er nog. Echter de wilskracht van de mensheid is velen maal 

groter en drukt de pandemie naar de achtergrond. De gewoontes van 

oudsher duiken weer op. We gaan terug met vrienden uit eten; we 

ontvangen weer mensen, en vooral … we zeilen terug. 

Ook voor Zachte Kracht was 2021 een seizoen van wederopbouw. De 

instellingen vonden terug de weg naar de steiger en onze schippers 

waren blij om de jongeren mee te nemen op die immense open zee. 

 

De zee biedt je innerlijke rust. Dit is zeker welkom in de woelige post-

corona tijden. Grondstoffen zijn schaars en ik kan jullie verzekeren dat 

niet alle containers die nodig waren voor het draaien van onze economie op de Ever Given zaten. Een tekort aan 

grondstoffen resulteert in een spel van vraag en aanbod met als resultaat dat de prijzen momenteel de pan uit 

swingen. Brandstoffen, houtproducten, metaal, voedingswaren, ….  Alles stijgt fors. Meestal “a double digit 

growth”. Voor sommige financiële constructies is dit wel goed nieuws. De put die destijds gemaakt is door onze 

ministers omtrent de zonnepanelen, zal iets minder diep zijn dankzij de hoge energiefacturen. De energie 

vertegenwoordigt echter minder dan 50% van ons totaal factuur bedrag. De rest zijn belastingen en heffingen.  

 

Dit maar om te zeggen dat rust nodig is. Rust om te genieten, rust om zijn/haar lichaam rust te bieden, rust om 

tijd te spenderen met familie en naasten. Rust om het trimestrieel blaadje van Zachte Kracht te lezen.   

 

 

Veel leesplezier, 

Jullie redacteur 

Nicolas 

 
 



2 

Sept 2021 ZACHTEKRACHT JAARGANG 14 
NUMMER 3 

NIEUWSBRIEF 

 

 

 
JODie Faster op winterrust  
 
Het zeilseizoen zit er op. Ook voor onze JOD 35. 
In 2021 hebben we weer volop kunnen genieten van een  
boot die tip top in orde was. 
Nu is het tijd om rust te bieden aan de meer dan 40jaar oude  
zeilboot. Rust is relatief, want de onderkant zal weer grondig  
onderzocht worden. Een nieuwe klapschroef, laagje antifooling, …   
Dankzij onze materiaalmeester zullen wij ook weer in 2022 een  
“topboot” hebben. Veilig en goed onderhouden. 
 

2021 : DE BOOT WINTERKLAAR MAKEN 

De boot winterklaar maken, elk jaar opnieuw moet hetzelfde gedaan worden om je boot goed te onderhouden. 

Daar veel van onze lezers, leden, vrienden en sympathisanten een boot hebben, geven wij hieronder enkele tips en 

tricks.   

Belangrijk is dat het water uit de tanks en leidingen en ander onderdelen van het watersysteem verwijderd is. 

Koppel hiervoor leidingen los. Zorg ervoor dat de waterpomp en boiler geen water meer bevat. Deze kunnen 

behoorlijke vorstschade oplopen. Koppel de eventuele gasflessen aan boord af en sla de flessen thuis op, liefst op 

een droge plek met ventilatie. Controleer de gasslangen en koppelingen en vervang deze op tijd. (Vervang 

slangen minimaal om de 3 jaar). Als een accu ontlaadt, verandert de elektrolyt in water, wat dus kan bevriezen.  

Het is dan ook aan te raden om je accu’s vol geladen te houden. Deze dus af en toe aan de lader zetten is 

verstandig. Als je de accu’s makkelijk van boord kunt halen, kun je ze op een droge (vorstvrije) plek opslaan. Ook 

daar af en toe opladen is raadzaam. Controleer ook of de accu’s bijgevuld moeten worden (met gedestilleerd 

water). Haal, voor zover dat kan, elektrische apparatuur van boord en sla het thuis op een droge en warme plek op. 

Spuit aan boord open verbindingen en contactpunten in met vochtwerende spray tegen corrosie. 

Olie voor of na de winterberging vervangen. Vervang het oliefilter en breng nieuwe olie aan. De olie zorgt 

inwendig voor een goede conservering. Koppel de gasfles los en haal alle gasflessen van boord. Verpak de 

gasdrukregelaar in bijvoorbeeld een plastic zak. Haal de zeilen, bootkussens, reddingvesten en bijvoorbeeld 

zeilkleding van boord. Na een wintertje kunnen deze beschimmeld zijn en dat krijg je er niet eenvoudig af. Haal 

ook potjes, flesjes met alles wat maar kan bevriezen van boord. De boot staat gedurende de hele winter op een 

bok of bootstoel. Zorg dat op de poten van de bootstoel een plaat van bijvoorbeeld multiplex of rubber komt om 

de krachten van de steunpunten over een zo groot mogelijk oppervlak te verdelen.  

Zodra de boot op de kant staat, spuit dan met een hogedrukspuit het onderwaterschip schoon. Zolang de romp 

nat is kun je het vuil en waterpokken eenvoudig met een schraper verwijderen. Is de romp eenmaal opgedroogd 

dan zult u merken dat dit veel moeizamer gaat. Houd bij het schoonmaken van het vuil op de antifouling de 

romp daarom zoveel mogelijk nat. Dus in één keer alle vuil verwijderen! Polyester rompen worden vaak door 

aanslag geel. Schoonmaken met cleaner helpt vaak niet. Hiervoor heb je speciale schoonmaakmiddelen zoals van 

Starbright op basis van citroenzuur. Dit breng je heel eenvoudig met een spons aan. Ook kun je dit erop 

sprayen. Na een paar minuten intrekken ziet uw romp er weer als nieuw uit. Maak daarna met cleaner de romp, dek 

etc. schoon en zet de boot de was. De antifouling dien je pas net voor tewaterlating op het onderwaterschip aan te 

brengen.   
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FLUXA 
 
Zachte Kracht had de privilege om met 
de toffe mensen van FLUXA te mogen 
zeilen.  
 
FLUXA is een in Antwerpen gevestigd 
bedrijf die ondersteuning op korte of 
lange termijn kan bieden voor het 
uitvoeren van technische opdrachten 
en is actief in 6 verschillende 
domeinen. 
 
FLUXA beschikt over een enthousiast, 
gedreven team dat geen enkele 
technische uitdaging uit de weg gaat. 
Bovendien FLUXA de fiere 
ambassadeur van JOBROAD.  
  
 
 
 
 
 

 

Captain of Industry Sailing Cup 
 
Zowel de burgermeester van Nieuwpoort als de Commodor van de KYCN 
waren trots om de Captain of Industry Sailing Cup weer te mogen 
verwelkomen in Nieuwpoort / KYCN. 
 
De Captain of Industry is een groot netwerkevent waar verschillende 
bedrijven elkaar ontmoeten. Dit jaar was het thema “zero emission 
edition”. Meer dan 600 bedrijfsleiders, decission’s makers en klanten 
trotseerden de 20-knopen wind op een 60-tal boten voor een leuke regatta.  
 
Zulke ontmoeting is voor Zachte Kracht een uitgelezen kans om te gaan 
netwerken. Om over de organisatie te praten en een mogelijke sponsor te 
overhalen. Onze doelstelling mogen ook zo nobel zijn, Zachte Kracht kan 
enkel maar overleven dank zij de hulp van de sponsors. 
 
 
 
 

 

JOBROAD 
 
 

JobRoad loodst sinds 2016 mensen voor wie een gepaste job moeilijker 
bereikbaar is, naar een geschikte werkgever. De heel persoonlijke aanpak 
doorbreekt barrières van taal, mobiliteit en competentie die een vlotte 
toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken. Een efficiënte hefboom om hen 
binnen een jaar aan een job te helpen en zo hun integratieproces aanzienlijk 
te versnellen.  
 
De grote meerwaarde van JobRoad is dat het een netwerkproject in de 
zuiverste betekenis is. Het verenigt 4 actoren, want onder impuls van JobRoad 
bundelen werkgevers en hun partner-uitzendbedrijven, lokale besturen en 
intermediaire organisaties hun krachten voor hetzelfde manifeste doel: 
vacatures invullen met onontgonnen talent. We gebruiken een eigen JobRoad-
model, aangepast aan elke specifieke doelgroep. Deze persoonlijke activatie 
van de kandidaat naar een inclusieve werkgever verloopt in drie kort 
opeenvolgende fasen. Daarnaast wakkert JobRoad verdere integratie aan door 
extra opleiding en sensibiliserende workshops in de werkomgeving.  

 
De missie van de vzw JobRoad is dat elke kwetsbare persoon in de 
samenleving het fundamenteel recht heeft om volwaardig te participeren aan 

het maatschappelijk leven. De oorzaak van de kwetsbaarheid doet er niet toe: van origine, door al dan niet tijdelijke 
omstandigheden, door ingrijpende maatschappelijke veranderingen, …  

 
JobRoad heeft als visie dat werk hierbij de belangrijkste integrator is. De vooropgestelde strategie? De weg om 
uiteindelijk de participatie voor iedereen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken, steunt op drie pijlers: 
activatie, opleiding en sensibilisering.        
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Op woensdag 20 oktober start de aannemer met het heien van de damwanden tussen de twee betonnen landhoofden. Dit 
zal in verschillende fases gebeuren, zodat er steeds een beperkte doorvaartbreedte beschikbaar is. Er wordt telkens tussen 
een landhoofd en het midden van de vaargeul gewerkt. 
 
Hou er rekening mee dat de damplanken tijdelijk tot het hoogwaterpeil reiken en dus een hindernis vormen, ook buiten de 
werkuren. Negeer de aangebrachte signalisatie niet. De damplanken zullen daarna, fase per fase, afgebrand worden tot op 
het bodempeil. 
 
Voor deze werken zijn we afhankelijk van het getij. Er zal zo'n 12 u. per dag gewerkt worden. Zowel tijdens als buiten de 
werkuren én in het weekend is er een beperkte doorvaartbreedte van 14 meter. Bij goed weer duurt deze fase tot en met 23 
december 2021. 
 
 

 
 

In de WhatsApp-groep van de schippers van ZachteKracht, circuleren er mooie foto’s. Graag 
laten we er enkele zien: 

 

                     
 

 

 

 
 

 
 

 

Stormvloedkering 

Fotoalbum  


