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VOORWOORD 
 
Tweeduizend en vijftien blijkt een jaar met een nieuw elan voor De Scute te zijn 
geworden.  Het Dory-project, gelanceerd door Johan Louwage, is ongetwijfeld het 
meest markante gegeven van dit jaar.  De realisatie van de vier Dory’s bracht een 
nieuwe ambiance, nieuwe medewerkers en nieuwe leden naar De Scute.  Het was 
dan ook met grote fierheid dat wij “Seppe”, “Pieterke” en “Ziggy” tijdens de 
havenfeesten konden te water laten. Frank Demeester hield zijn dory nog wat in 
beraad, maar uitstel was zeker geen afstel.  De plaatselijke pers, als ook de meer 
gespecialiseerde zoals het tijdschrift Ruimschoots, besteedden heel wat aandacht 
aan deze realisatie. 
 
Maar niet alleen het dory-project was succesvol.  Ook de campagne met de twee 
erfgoedboten : B1 Sint Pieter en B72 Jacqueline-Denise mocht er zijn.  Het 
Blankenbergs Maritiem Erfgoed werd met veel verve naar voor geschoven op de 
meeste maritieme evenementen zowel hier ten lande als in het buitenland.  De 
Havenfeesten in Blankenberge, Oostende voor Anker en Water-rAnt te Antwerpen 
waren toppers.  In Frankrijk waren wij met de B72 JD  aanwezig in Boulogne en 
Gravelines.  In Nederland waren wij met de Dory’s aanwezig op het Veerse Meer. 
Erfgoeddag, Open Monumentendag, Paravangfeesten, Nieuwjaar op de Markt, 
waren evenzeer markante momenten voor De Scute. 
Onnodig te stellen dat wij hiermee onze opdracht vervuld hebben.  
 
Ook op het thuisfront werden nieuwe zaken gerealiseerd.  De Maritieme Site kreeg 
meer vorm met de realisatie van de afsluiting en de plaatsing van een verschuifbaar 
hek. Hiermee krijgt de site langs de straatkant een beter uitzicht.  Er werd  begonnen 
met de beplanking van de loodskotter, ook de binneninrichting werd onder handen 
genomen en omgevormd tot een gezellige ruimte dat als clubhuis kan dienen. 
 
Ondertussen is de B1 Sint Pieter opnieuw in de loods voor een eerste grote 
onderhoudsbeurt, drie jaar na de her-tewaterlating.  Verder werd met de Stad 
Blankenberge overeengekomen dat de twee roeisloepen die destijds als 
reddingsboot dienst deden, een plaats zullen vinden op de maritieme site en door De 
Scute onderhouden zullen worden. 
 
Helaas was 2015 ook weer een jaar van tragisch verlies.  Nadat wij vorig jaar 
afscheid hebben moeten nemen van Jan De Bruyne en Jean Marie Van Hove, 
moesten wij dit jaar opnieuw een sterfgeval betreuren.  Dante Vandenberghe – onze 
scheepsjongen – kwam tijdens een tragisch ongeval om het leven.  Hij was samen 
met nog enkele anderen de link naar de jongere generatie.  Opnieuw een groot 
verlies. 
 
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers van De Scute van 
harte te bedanken voor hun tomeloze inzet.  Zonder dit engagement, zouden 
bovenstaande realisaties nooit plaats gevonden hebben.  Hopelijk kunnen wij op dit 
elan ook in 2016 een prachtig parcours realiseren. 
 
 
Frank Panesi 
voorzitter  
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2. DE CAMPAGNE 2015 
 
 
 

2.1  De Scute – Maritiem Ambassadeur van Blankenberge. 
 
Naast het in stand houden van het maritiem erfgoed van Blankenberge op zich, is het 
vertegenwoordigen van dit  erfgoed op alle maritieme manifestaties in binnen en 
buitenland, een van de voornaamste doelstellingen van De Scute, Heel wat 
initiatieven werden dan ook genomen opdat deze beide doelstellingen op een goede 
wijze zouden vervuld worden.  Zowel plaatselijk, als in Vlaanderen en ook 
internationaal is De Scute aanwezig op heel wat maritieme evenementen.  Hieronder 
volgt een opsomming en het relaas van deze activiteiten. 
 
 
 

EVENEMENTEN  in 2015 
 

IN BLANKENBERGE en VLAANDEREN 
 
De Haven Feesten te Blankenberge -    14/05 tot en met   17/06/2015 

 
Deze editie van de havenfeesten was een topper!  Vier dagen prachtig weer.  Heel 
wat nieuwe grote boten zoals de Tres Hombres en de ex-mijnenveger Bernice, 
trokken heel wat publiek naar Blankenberge.  Ook De Scute zette zijn beste beentje 
voor om van deze havenfeesten onze werking en het Blankenbergs Maritiem Erfgoed 
in de verf te zetten. 
 
Op donderdag 14/05 werd de start genomen met de huldiging aan Sterke Dries, 
waar wij met de B1 Sint Pieter in de haven het fakkelelement voor onze rekening 
namen en een bloemenkrans neerlegden ter nagedachtenis van de overleden 
vissers tijdens de twee wereldoorlogen.  Daarna kwamen tegen 16 uur, het 
Stadsbestuur en alle belangstellenden, via de overzet van de VBZR, naar de 
Scuteloods voor het SCUTEFEEST.  Weer volop ambiance in de loods, 
folkmuziekanten, een natje en een droogje.  Feest tot in de vroege uurtjes ! 
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Vrijdag 15/05 was voor ons het “DORY – moment !” 
Inderdaad, het Dory- project van de vier teams : Johan Louwage – Frank Demeester 
– Pierre Grymonprez en De Scute, werd succesvol afgerond.  Drie van de vier dory’s 
werden onder grote belangstelling, op de helling naast de jachtclub VVW, te water 
gelaten.  Neptunus en zijn ega, gaven toelating om na keuring, het ruime sop te 
kiezen en de zeven zeeën te bevaren….nu ja, de zeven zeeën is veel gezegd.  De 
teams van Johan Louwage, Pierre Grymonprez en de Scute staken van wal voor een 
demonstratietocht in de haven.  Het schouwspel werd bewonderend gevolgd door 
het publiek en in beeld gebracht door de plaatselijke pers. 
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’s Avonds hadden wij zoals vorig jaar in de Spiegeltent op de barcadaire ons 
cultureel evenement.  De folkband : ARJAUN  bracht een prachtig concert met 
nieuwe en oude folk liedjes.  Onze secretaris Etienne Wauters en Walter Evenepoel 
(ons wel bekend als de producer van onze CD : “Een Scute moet varen” ) spelen 
mee in deze groep.   
Na hun optreden naam het Scute-Orkest onder leiding van Iep Fourier, samen met 
Joris Visterin en echtgenote Heidi Leyssen het over.  Zij werden gevolgd door een 
hele schare van muzikanten en zangers van de groepen die tijdens de havenfeesten 
zouden optreden. Engelse, Franse, Nederlandse zangers en muzikanten, samen met 
onze eigenste Scuteleden, zongen tegen elkaar op.  Het kwam tot een echte 
jamsessie. Het werd een magische avond en het was één uur in de nacht toen we de 
deuren van de spiegeltent sloten.  Iedereen trok voldaan naar huis of zette de nacht 
verder in de cafés aan de Franchommelaan. Weer een topper! 
 
Zaterdag 16/05 – VLOOTPARADE 
Voor De Scute is de vlootparade een van de hoogtepunten van de Havenfeesten!  
De Jacqueline-Denise en de Sint Pieter openden en sloten de parade van wel meer 
dan 40 schepen, grote en kleine.  Het weer zat mee we konden dus op zee om dan 
vanop de rede voor Blankenberge met de zeilen op de haven binnen varen.   
Aan boord van de twee erfgoedschepen waren de mensen van de reënactgroepen 
die de havenfeesten meer kleur en ook lawaai boden.  Zij openden en sloten met 
geweersalvo’s de parade  - vanop de Sint Pieter zelfs met een kanon. Aan boord van 
de Sint Pieter was de Delfste (NL) groep en op de JD een Belgische groep. 
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Zondag 17/05 – Bedevaart naar Meetkerke en pijprokerswedstrijd. 
Tjerk Pillen trok met zijn kano langs het Blankenbergs vaartje naar Meetkerke, 
andere Scuteleden gingen met de fiets of te voet.  Dit is een evenement uit de 
Blankenbergse vissersfolklore dat niet mag vergeten worden.   
 
Diezelfde ochtend vond later de traditionele pijprokerswedstrijd plaats. Gezien het 
laag water was zou deze wedstrijd aan boord van de B1 minder publieksaandacht 
krijgen waardoor beslist werd om aan de spiegeltent een pijpje te roken.  Onze 
afgevaardigd beheerder : Daniel Bossier, verdedigde de kleuren van De Scute.  
Deze keer won hij niet maar kon het toch behoorlijk lang volhouden. 
 
 
 

   
 
 
 
 

De Zeewijdingen. 
 
Wenduine,     25/05/2015 
Het heeft geen haartje gescheeld of er was dit jaar geen Zeewijding te Wenduine. 
De Wenduinse zeedijk werd grondig gerenoveerd.  De werken waren grotendeels 
beëindigd maar nog niet helemaal af.  De aannemer wilde de dijk en het strand niet 
vrij geven waardoor de zeewijding niet zou kunnen plaatsvinden.  Na veel 
aandringen werd dan toch een klein stukje zeedijk en strand vrijgegeven.  Wij kregen 
aanvankelijk de melding dat er op zee geen activiteit zou zijn.  De Sint Pieter moest 
dus niet komen.  Doch daags voor het evenement kwam dan toch een telefoontje 
met de vraag om alsnog te komen.  Dus hals over kop toch bemanning en eventuele 
opstappers opgebeld ….en De Scute met de B1 Sint Pieter was present.  De B72 JD 
kwam die dag terug van Gravelines. 
Het werd toch een mooie evocatie, maar gezien de wijzigingen in het scenario was 
de rol van de B1 beperkt tot aanwezig zijn.  Er werd geen kruis en visvangst 
overgebracht. 
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Blankenberge    12/07/2015 
 
De zeewijding in Blankenberge had dit jaar een Koninklijk accent.  Koningin Mathilde 
had er aan gehouden dit jaar aanwezig te zijn samen met een van haar kinderen. 
Hoeft het dan ook gezegd dat het wemelde van schepen voor het strand.  De Scute 
was aanwezig met de B1 Sint Pieter.  De Jacqueline-Denise was op die dag in 
Boulogne om aldaar het Blankenbergs Maritiem Erfgoed te verdedigen. 
 
Het was betrokken maar het regende toch niet.  We gingen, gezien de golfslag, niet 
voor anker maar bleven met de motor op laag toerental, de vloedstroom voor het 
strand afnijpen.  Veel mooie foto’s werden gemaakt.  Het event werd afgesloten met 
het in zee gooien van een bloemenkrans en het afsteken van de vuurpijlen.  De 
Zeewijding werd door de VRT gecoverd en even kwam de B1 met zijn bemanning in 
beeld. 
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Oostende voor Anker.          28 /05 tot en met 31/05/2015 

 
Vorig jaar konden wij omwille van het samenvallen met de Blankenbergse 
Havenfeesten niet aanwezig zijn in Oostende.  Dit jaar was dus een must om deze 
traditie hoog te houden.  Even leek het er op dat de B1 en de B72 niet samen in het 
Mercatordok zouden kunnen liggen.  Hubert Rubbens, die ons een warm hart toe 
draagt, kon het uiteindelijk toch regelen dat beide schepen in het dok lagen, maar 
wel niet samen.  Dit bracht wel wat organisatorische kopbrekens met zich mee 
gezien we zodoende twee bemanningen gedurende vier dagen ter beschikking van 
het publiek moesten hebben. 
De JD kwam in het begin van de week van Gravelines en ging op dinsdag 
rechtstreeks naar Oostende.  Enkele dagen te vroeg dus maar dit was praktischer 
dan eerst door te varen naar Blankenberge en twee dagen daarna terug naar 
Oostende te komen. 
De B1 vertrok op woensdag 27/05 naar Oostende.  De Blankenbergse Schuit had 
een hele schare belangstellenden mee die een aangenaam tochtje van 
Blankenberge naar Oostende wel zagen zitten.  Wij hadden ook een andere 
belangrijke vracht mee, nl.  onze Dory.  Fier op onze realisatie wilden we deze kans 
niet laten voorbijgaan om in Oostende ons Doryproject aan het grote publiek te 
tonen.  Op onze Facebookpagina staan over deze tocht twee mooie filmpjes : eentje  
aan boord gefilmd en eentje door Guido Goosens, van op het strand in De Haan 
opgenomen.   
De wind zat wel tegen zodat we niet konden zeilen maar de stroming zat mee.  In 
twee uur tijd waren we in de sluis naar het Mercatordok.  Het duurde wel even lang 
vooraleer we uit de sluis waren.  Kwestie van te moeten wachten op achter komende 
schepen die ook in de sluis moesten. 
Wij hebben vier dagen mooi weer gehad.  Er was dus veel volk, de bemanning had 
de handen vol om alle belangstellenden aan boord rond te leiden, de folders rond het 
Blankenbergs Maritiem Erfgoed te overhandigen en demonstraties met de Dory tot 
een goed einde te brengen. 
Er werden goede contacten gelegd met andere bemanningen en organisaties in het 
vooruitzicht van andere maritieme evenementen. 
Oostende voor Anker was qua publieke belangstelling voor onder meer het 
Blankenbergs Maritiem Erfgoed een topper! 
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Paravang Feesten                      02/08/2015 

 
De Paravangfeesten waren voor De Scute opnieuw zeer goed geslaagd.  Samen met 
de andere maritiem gebonden verenigingen : Blankenbergs Shantykoor, de 
visbakkers van de Vona, De Vrye Visscherye, Ed en Vloed en De Korre, vormden wij 
langs de Paravang een echte visserskaai met elk een maritiem product dat de 
essentie van de visserij vertegenwoordigde.  De Scute is alom gekend voor de 
“pralines van de Noordzee” : de Wulloks !  Samen met een frisse jenever : een 
delicatesse waarvoor mensen al van voor 10 uur ’s morgens in de rij staan. 
Dit jaar hadden wij een nieuwigheid voor de kinderen : pannenkoeken!   
Inderdaad de maritieme culinaire specialiteiten zijn niet altijd zo in trek bij de 
kinderen, maar daarom moeten zijn niet aan de kant gaan staan.  Het was dus een 
goed idee om ook voor hen iets te voorzien.   
We deden dit jaar ook ons best om ons kraam feestelijk en maritiem aan te kleden. 
Dat het een succes werd is te danken aan alle leden die zich die dag ingezet 
hebben. 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Blankenberge Onder Zeil                12/09/2015 

 
Met enkele jaren er tussen opnieuw een editie van Blankenberge Onder Zeil ! 
Een evenement waar de Scute niet mag ontbreken.  Zoals op de vorige editie nam 
de Jacqueline-Denise een negental opstappers mee.  Even overwogen wij om ook 
de B1 Sint Pieter in te zetten maar er waren toen al schepen genoeg.  Het werd een 
mooie tocht met vol tuigage voor de rede van Blankenberge.  De tocht werd later op 
de namiddag afgerond met een lekkere BBQ.  Een mooie promotie voor varend 
Blankenberge ! 
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Ostrea Rose Classic Race.        13/09/2015 
 
Wat oorspronkelijk bedoeld was als eerbetoon aan ons overleden lid : Eddy Leblon, 
is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijk maritiem event dat dit naar 32 schepen 
naar Blankenberge bracht.  De Ostrea Rose Classic Race is het najaars-rendez-
vouspunt geworden voor de Old Gaffers en de “semi old gaffers” van Vlaanderen.  
Wat het event vooral speciaal maakt is het ongedwongen karakter van de 
samenkomst van bemanningen van de diverse schepen en het feit dat wij samen iets 
doen : nl. 
een ludieke wedstrijd, maar toch een wedstrijd  waarbij alle bemanningen en 
schepen nog eens het beste van zichzelf kunnen geven zonder dat dat er op het 
scherp van de snede gestreden moeten worden.  
Het begint al de avond ervoor met de receptie in de Scute Loods.  Alle bemanningen 
worden door De Scute uitgenodigd voor een natje en een droogje, een korte speech 
van de organisatoren en dit jaar werd de receptie opgeluisterd door de LIVE 
SAILING BAND van het VNZ.  Zij speelden de pannen van het dak, ambiance volop, 
zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Op zondag 13/09 werd de start gegeven voor de rede van Blankenberge.  Ter hoogte 
van de Pier verzamelden 32 schepen in vol ornaat, alle zeilen ten top. Bij de start 
was er weinig of geen wind waardoor de schepen zeker een half uur ter plaatse 
bleven liggen of zelfs moesten ankeren gezien de start tegen de vloed werd 
gegeven.  Dit kwam in een opzicht nog goed uit ook, want de Ostrea Rose Classic 
Race maakte die dag onderdeel uit van de Open Monumentendag in Blankenberge. 
Alle old gaffers waren die dag de varende monumenten op zee, die het grote publiek 
– opgekomen voor open monumentendag – vanop de zeedijk konden aanschouwd 
worden. 
 
De Scute was vertegenwoordigd met de twee erfgoedschepen.  De B1 Sint Pieter 
fungeerde zoals vorig jaar als start- en controleschip.  De B72 Jacqueline-Denise 
verdedigde de kleuren van Blankenberge, samen met Acajou van onze 
ondervoorzitter Peter Sabbe.   
Even dachten wij dat er niets zou van komen want de wind liet op zich wachten en na 
het startschot rond 13 uur, dreven de zware schepen door de vloed achteruit.  Het 
duurde wel een halfuur voor een licht Noordelijk briesje alle schepen dan toch over 
de startlijn duwde.  Het duurde echter niet lang voor aleer de wind toenam en er dan 
toch een pittige wedstrijd plaats vond.  Anderhalf uur later stoven de eerste schepen 
over de aankomstlijn tussen de Sint Pieter en de banaanboei.   
“The line-honors” waren voor Koeketine van Jan Vandamme.  
 
De prijsuitreiking in het oud clubhuis van het VVW is een ludieke bedoening want 
iedereen heeft prijs.  Alleen het “open schip” nadien in de haven viel letterlijk met een 
immense wolkbreuk in het water.  Voor de rest weer een top-event voor 
Blankenberge! 
 
 
 
 
 
 



DE SCUTE – JAARVERSLAG 2015 Pagina 12 
 

                  OSTREA ROSE CLASSIC RACE           2015 

  

De start zonder wind – toch een mooi schouwspel                  de B72 en de Acajou aan de startlijn 

    

De B1 als startschip                                                               De winnaar : Koeketiene van Jan 

Vandamme als eerste 

 

     

De Scuteleden in volle actie : Guy Merckaert en              De receptie de avond ervoor 

Myriam Defever 
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Water-rAnt (Antwerpen)   25 tot 27/09/2015 

 
De Scute was in 2000 al present op een van de eerste havenfeesten in Antwerpen.   
Het was toen onze “maidentrip” naar Antwerpen en  de B1 was vergezeld door een 
sleepboot van de Belgische Marine.  De B1 Sint Pieter was toen een van de 
paradeschepen bij de opening van de festiviteiten.   
 
De volgende jaren was het niet het niet evident om aanwezig te zijn.  Er waren 
perioden waarbij de feesten onderbroken waren.  Sinds enkele jaren is er in 
Antwerpen opnieuw een nieuw initiatief  Water-rAnt, onder impuls van Pit De Jonge 
 (maritiem journalist en sinds  jaar en dag lid van onze vereniging De Scute).  Wij 
werden al enkele jaren na elkaar uitgenodigd, maar wij waren omwille van andere 
engagementen nog niet in de mogelijkheid geweest om aanwezig te zijn.   
Dit jaar hebben wij een extra inspanning gedaan om ook op dit Antwerps Maritiem 
evenement, dat in de loop van de jaren aan belang heeft gewonnen, aanwezig te 
zijn.   
 
Het is van cruciaal belang om de Schelde op te varen met opgaand tij, om zo veel 
mogelijk met de stroom mee te kunnen varen.  Om overdag te varen moest het tij dus 
op een redelijk uur meezitten.  Dit was in het weekend - een week voor het 
evenement - het geval maar niet in de dagen net er voor.  Dus dienden wij al een 
week voordien aan te gaan.  
Ons team bestaande uit Myriam Defevere, Marc Dewulf, Daniel Lefebvre, Etienne 
Wauters en Luc Van Styvoort, onder leiding van Guy Merckaert – onze vaste 
Schelde schipper  - vertrok  op 20 september om 8 uur  onder een mooie lentezon, 
richting de Schelde.  Er was weinig wind zodat de motor moest bijgezet worden.  Het 
eerste deel van de tocht – voorbij Zeebrugge tot aan de ingang van de Schelde - was 
tegen de stroom in.  De JD bereikte tegen 11 uur Breskens.  Er liep nog een beetje 
eb, zodat het toch nog wat ploeteren was vooraleer de JD ten volle van de stroom 
kon meegenieten.   Het werd uiteindelijk toch 17uur toen Antwerpen bereikt werd.  
Even wachten op de schutting aan de ponton van de Imalso Yachtclub om rond 18  
de Kattendijksluis binnen te varen.  Dan volgde de tocht door de dokken om 
uiteindelijk rond 19u30 aan te meren in Willemdok, naast het MAS. Wij dienden dus 
een week in de Antwerpse Yachtclub te blijven liggen om dan op vrijdag 26/09 naar 
het Bonapartedok te verhuizen waar het event WATER-rANT plaats vond.  
 
Het Blankenbergs Maritiem Erfgoed hebben wij met de B 72 vertegenwoordigd in 
Antwerpen met meer dan 92 andere schepen, waaronder een vloot van de stichting 
Behoud Hoogaars uit Arnemuiden, den Bruynen van Tolerant uit Rupelmonde en 
tientallen andere schepen en organisaties.  De JD, met alle zeilen op, had veel 
bekijks. We lagen als eerste langs de kade wat het contact met het publiek 
vergemakkelijkte.  Er werden ook goede contacten gelegd met de andere 
bemanningen en organisaties, zoals de koorleden Gaffeltuig van de organisatie 
Tolerant en de redactie van het tijdschrift Ruimschoots.  Uiteraard waren wij de grote 
fans van het Blankenbergs Shantykoor dat op zondag  op diverse locaties optrad. 
 
 
Op maandag 28/09 werd met behulp van een bemanningslid van de Thai, de JD 
verplaatst van het Bonapartedok naar het Kattendijkdok in afwachting van de 
terugkeer naar Blankenberge op 30/09. 
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De bemanning van de B72 JD op weg op de Schelde  :   opdracht volbracht  : de JD in 

Antwerpen 
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Uit het logboek van de B72  Jacqueline-Denise : de tocht naar 
Antwerpen :  
 
 
Zondag 20 september 15  

We vertrekken we om 7.30u met JD 

naar Antwerpen om deel te nemen aan 

Water-rAnt. Met amper 3 bft en 4.5 knp 

maar zonnige hemel  vertrekken we uit 

de haven en zetten koers naar de 

monding van de schelde. 

Het is opvallend rustig op zee en 

weinig beroepsvaart te bespeuren. 

Het zal tot voor Breskens duren eer we 

kunnen profiteren van de gunstige tij 

maar dan lopen de knopen per uur op. 

Als we Doel naderen zitten we aan 8 

knopen en het loopt zelfs op tot 9.5 

knoop aan de sluizen van Antwerpen. 

Het is dan 17.30u 

Voor we de Kattendijkdok binnen 

mogen zijn we genoodzaakt aan de 

wachtponton tegenover het sasdok  

aan te meren. 

Na een half uurtje kunnen we het sas 

dok binnen en is het toch ¾ uur duren 

voor we verder kunnen tot onze 

ligplaats. 

Bij het buitenvaren van de 

kattendijkdok krijgen we te horen dat 

de Nassaubrug niet zal worden 

gedraaid vandaag en we genoodzaakt 

zijn om een tijdelijke ligplaats te 

zoeken in de Willemdok bij de 

plaatselijke jachthaven. 

Om 19.30u liggen we vast en zijn de 

zeilen netjes opgeborgen. 

Guy , Etienne en Luc blijven in 

Antwerpen.  Daniel, Marc en Myriam 

worden opgehaald door Rudy. 

 

Vrijdag om 13u  

Guy verlegd de JD van de Willemdok 

naar de vaste ligplaats tijdens de 

feestelijkheden. 

We krijgen een mooie plaats tegenover 

het MAS aan de ST Alegondiskaai. 

Om 17u komen Luc en Kristien aan 

boord en tegen 19u vaardigen zij de 

Scute af op de openingsreceptie. 

Er wordt nog tot de late uurtjes 

verbroederd met de mensen van 

Tolerant welke een gelijksoortige 

vereniging hebben als de onze. 

Zaterdag morgen om 11u aan boord 

en Guy besluit om uit te pakken met  

alle zeil wat voor handen is inc. Top 

gaffelzeil. En idd, het is een mooi zicht! 

Kristien en Luc bemannen mee. 

Gedurende de ganse dag zijn er 

geïnteresseerde bezoekers en een 

aantal geven we de bekende 

maritieme folder van Blankenberge 

mee en noteren voor hen het gsm 

nummer van de voorzitter. 

De dag wordt afgesloten met een 

mossel souper aangeboden door de 

organisatie! 
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Zondag morgen om 9u aan boord. 

9.360u ontbijt aangeboden door de 

organisatie. 

Guy ,Kristien ,Luc  bemannen de boot. 

Weer de zeiltjes opgetrokken zodat we 

toch wat afsteken tegenover de andere 

boten en zo wekken we ook weer 

interesse van enkele passanten . 

In de namiddag komen Frank en 

Etienne nog een kijkje nemen. 

Om 17u wordt het evenement 

afgesloten met stoomfluit en 

scheepshoorn! 

Een mooi zonnig weekend met heel 

wat belangstelling en een waardig 

ambassadeur voor Blankenberge. 

 

Dinsdag 29/9 komt de bemanning      

’s avonds aan boord en woensdag om 

7u wordt de terugreis aangevangen. 

 
                                   
 

Uit het logboek van de B72  Jacqueline-Denise : de terugtocht 
van Antwerpen naar Blankenberge. 
 

Het getij zit op woensdag 30/09 

goed  om op één dag de Schelde af 

te varen en Blankenberge te 

bereiken.  Om 6uur ’s morgens was 

het in Antwerpen hoog tij.  Dit keer 

zijn er maar twee bemanningsleden 

om de JD terug te voeren : Guy 

Merckaert en Frank Panesi.  Tijdens 

het event stelde iemand uit 

Turnhout de vraag om mee te 

mogen varen naar Blankenberge.  

Dat kon, dus moest Fons ook vroeg 

op. 

Frank was al de avond voordien 

naar Antwerpen gekomen.  Ook 

Guy kwam aan boord overnachten 

want om 6uur moesten wij afvaren 

naar de Kattendijksluis. 

 

Antwerpen …… 6 uur.  Het is nog 

donker wanneer we de kooi 

uitkruipen. Buiten ligt de dauw op 

het dek.  De havenlichten verlichten 

het donkere dok, het water 

glinstert in de lichte nevel dat over 

het dok ligt. Vlug wat koffie maken 

en de sluismeester van de 

Kattendijksluis oproepen.  Het is 

6u30, het licht aan de sluisdeuren 

slaat op groen.  Guy en Frank 

gooien de trossen los. Het is fris op 

het water.  Wij varen de sluis 

binnen.  Er ligt nog een Hollands 

jacht in de sluis.  We meren aan en 

horen van de sluismeester dat er te 

veel water staat zodat de sluis 

maar open gaat wanneer het 

waterpeil gelijk staat met het dok.  

Dat is dus wachten tot 8 uur.  

Hiermee verliezen we twee uur van 

het afgaand tij.  Dat zint ons niet 

maar wat doe je er aan?  Niets dus, 

wel tijd om te ontbijten en naar 

onze opstapper uit te zien.  Een 
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halfuurtje later zien we een 

gedaante aan het hek van de 

afsluiting dat de sluis omsluit.  

Frank gaat even zien, ja het is onze 

opstapper.  Maar niemand te zien 

in het gebouw van de sluismeester.  

De poort gaat dus niet open, Fons 

moet dan maar over de afsluiting 

springen.  Even kennismaken met 

onze opstapper.  Hij heeft een 

kamer in een hotelletje gehuurd 

om tijdig op de afspraak te zijn.  ’s 

Morgens van Turnhout komen was 

wat moeilijker.  Hij blijkt 

enthousiast en bereid om een 

handje toe te steken.  Het zal dus 

wel meevallen.  Opeens rinkelt de 

bel van de slagbomen, de brug 

over de sluis wordt weggetrokken, 

het licht springt niet op groen maar 

van de sluismeester moeten we 

voortmaken.   We laten ons dat 

geen twee keer zeggen.  Trossen 

los en wegwezen…. De Schelde op.  

Het is acht uur.  De kille 

ochtendzon brengt nog niet veel 

warmte.  We hijsen de fok en de 

bezaan en met 1400 toeren motor 

er bij glijden we de Schelde af.  Er 

is wind voorspeld maar wanneer we 

raffinaderijen voorbij varen waait 

een flauw NO windje van 2 BF.  

Maar dat zal wel meer worden.  NO 

is goed, wind in de zeilen.  De 

Schelde draait wel nu en dan 

waardoor we wel geregeld moeten 

vergijpen, maar met de fok en de 

bezaan is dit niet meteen een 

probleem. 

Het Deurgangdok en de 

containerkaai passeren wij samen 

met een grote hopperzuiger van de 

firma Deme.  Die moet de Schelde 

op diepgang houden want hier 

leggen de grote containerschepen 

aan.  Wij geven uitvoerig uitleg aan 

Fonds die het allemaal fotografeert.  

Hij blijkt een goede fotograaf te 

zijn en neemt van alles wat hij ziet 

foto’s.    De ochtend wordt rijp, de 

zon komt hoger aan het zwerk en 

de wind neemt toe.  De Jacqueline-

Denise bijt in het Scheldwater.  

Wanneer we de koeltorens van Doel 

passeren lopen we al 10 knopen.  

Dat gaat dus goed.  Het is 9 uur en 

alles is rustig.  Er is niet zo veel 

verkeer op de Schelde, wat ons 

goed uitkomt.  Hier en daar snijden 

we de bocht af.  We verlopen van 

de stuurboord boeien (rood) naar 

de bakboord boeien (groen) 

wanneer we kunnen en niet 

gehinderd worden door achter 

komende of oplopende schepen 

om zo wat tijd te winnen.  Grote 

zeeschepen zie je van ver afkomen, 

maar de laag liggende 

binnenlanders zorgen soms voor 

verrassingen omdat zij zelf ook zo 

de hoekjes afsteken.  Via onze AIS 

zien we ze ook wel op onze plotter 

varen en krijgen we een signaal 

wanneer ze in een straal van een 
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mijl in onze buurt komen.  Voorbij 

Doel loopt een groot zeeschip ons 

in maar moet dan in de bochten 

vaart minderen waardoor wij wel 

drie kwartier naast elkaar varen.  

Ondertussen neemt de wind toe tot 

4 BF waardoor wij dezelfde 

snelheid als het vrachtschip 

aanhouden.  Na de Schaar van 

Valkenisse schept de stoker een 

schepje meer op en met een zwarte 

rookpluim steekt de Ocean Pride 

ons voorbij, niet dat we daar kwaad 

voor zijn.  Na Hansweert, waar een 

aantal voorliggende Nederlandse 

jachten naar de Ooster- Schelde 

afslaan, nemen wij niet de grote 

vaarroute maar volgen de boeien 

van …… 

Het blijft goed waaien en de JD 

schuift goed op.  Guy en Frank 

lossen elkaar aan de helmstok af, 

bekijken de vaarroute op de plotter 

en de kaarten.  Alles loopt goed.  

13 uur : aan de overkant is 

Terneuzen in zicht.  Tijd voor spek 

en eieren.  Frank is de kok van 

dienst.  Fons heeft zijn eigen 

maaltijd mee.  Ook goed, maar er 

is genoeg aan boord. 

Aan de zeilen te zien is de wind 

nog toegenomen tot 5 Bf.  Gezien 

de wind van achter komt is dit 

voordelig voor ons, maar het is wel 

opletten geblazen voor de gijp van 

de bezaan.  Soms waait die over 

van bak- naar stuurboord zijde 

zonder dat we er erg in hebben.  

We passen de schoot wat aan opdat 

dit zonder ongelukken kan 

gebeuren.   

De Scheldeoevers glijden vlugger 

voorbij, we schieten goed op.  

Rond 13 uur liggen Breskens en 

Vlissingen in het verschiet.  We 

moeten enkele boeien nemen om in 

het juiste vaarwater te blijven.  De 

Scheldemonding is in zicht en aan 

de toenemende hoogte van de 

golven te zien, zal het op zee 

andere koek zijn. We passeren een 

mosselschuit en de veerboot naar 

Vlissingen.  Naast ons komt een 

grote tanker de Schelde opvaren.  

Geboeid volgen we het maneuver 

van de loodsboot die de 

Scheldeloods aan boord zet.   

Een half uur later zitten we op zee 

met 6 beaufort achterlijke wind en 

golven van een à anderhalve meter 

hoog.  Ondertussen is het tij 

gekeerd.  De JD bost tegen de 

vloedstroom op.  Wind tegen de 

stroom zorgt voor hoge golven en 

diepe dalen.  De snelheid is 

gedaald van 10 tot 4 knopen.  Al 

stampend en slingerend vechten 

we ons langs Cadzand en de 

zwinmonding. 

Onze Fons had zich op het voordek 

geïnstalleerd om mooie foto’s te 

kunnen maken, maar door het 

buiswater is hij naar midships 

moeten verhuizen. 
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We nemen de fok binnen die met 

die achterlijke wind afgedekt wordt 

door de bezaan en nog van weinig 

nut is.   

Tergend langzaam komt de 

havendam van Zeebrugge 

dichterbij.  Indien we nu al grote 

golven moeten trotseren, dan zal 

het aan de muur nog erger zijn. De 

stroming wordt aan de muur 

afgebogen en neemt in snelheid 

toe, terwijl de golven door de muur 

teruggekaatst worden waardoor het 

voor de muur een echte 

golvenchaos wordt.  De JD slingert 

en stampt in de golven, het is geen 

sinecure om de koers te houden.  

Hoge golven duwen het achterschip 

uit de koers waardoor het sleuren 

is aan de helmstok terwijl de 

bezaan nu en dan van stuur- naar 

bakboord en omgekeerd zwiept.  

Ondertussen moeten we het gat 

van Zeebrugge en de aanlooproute 

naar het gat in het oog houden om 

uitvarende en toekomende schepen 

niet voor de boeg te varen.   

Tergend langzaam ploegen wij ons 

voorbij het gat.  Gelukkig komt er 

niets af, we zijn blij dat we het gat 

voorbij zijn.  Onze opstapper zegt 

niet veel meer.  Hij kijkt naar de 

einder en hoopt allicht dat 

Blankenberge niet lang meer op 

zicht zal laten wachten.  Gelukkig 

wordt de zee na de muren van 

Zeebrugge wat kalmer.  We wenden 

de steven naar de kust en de 

thuishaven is binnen bereik.   Het 

is 17 uur wanneer we de 

havenhoofden binnenvaren.  Oef, 

dat was het dan, veilig en wel thuis.  

Het stuk zee stond in schril 

contrast met de Scheldetocht.  Op 

de ponton staat Luc Van Styvoort 

ons op te wachten om de trossen 

aan te pakken.  Hij stond klaar 

want hij had onze tocht op zijn PC 

via Marine Traffic gevolgd.  Via 

onze AIS kan men ons volgen op 

zee.  Na de JD in orde gebracht te 

hebben, haalt Luc de fles boven.  

Hij is zopas grootvader geworden.  

We drinken een glas op Nora! 
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2.3  De Scute – Internationaal Ambassadeur van de Vlaamse 
        Kust. 
 
 
DE INTERNATIONALE VERTEGENWOORDIGING met  B72 Jacqueline-Denise. 
 
Dit jaar concentreerden wij  onze buitenlandse tochten op Frankrijk en Nederland. 
Wij slaagden er in het Blankenbergs Maritien Erfgoed  via drie buitenlandse reizen in 
het buitenland te vertegenwoordigen.  Gelet op de soms niet altijd favorabele 
weersomstandigheden is dit niet altijd een sinecure.  Ook het bijeenbrengen van 
voldoende bemanningsleden die een à twee weken vrij kunnen maken is soms een 
huzarenstuk. 
 
 

FRANKRIJK : 
 
GRAVELINES  :  23/05  tot en met 25/05/2015  en  09-10/07/2015 
 
Met de B72 Jacqueline- Denise trokken wij dit jaar twee keer naar Gravelines. 
In mei voor de plaatselijke havenfeesten in het kader van “les fêtes de la Côte           
d’ Opale” en dan nog eens op doorreis naar Boulogne op 9 en 10 juli, als tussenstop. 
In Gravelines verbroederen wij met onze “zustervereniging” : Les amis des bancqs 
de Flandre.  Een aantal leden van De Scute die niet mee konden met de JD, trokken 
met de auto naar Gravelines voor het jaarlijkse souper in de plaatselijke jachtclub.  
Daar worden wij altijd hartelijk ontvangen door chef Louis. 
 
BOULOGNE : 9/07 tot en met 15/07/2015 
 
Boulogne was in het kader van de Europese Interregfeesten aan de beurt om de 
Franse kleuren te verdedigen.  Boulogne is een grote stad met een groot maritiem 
verleden.  De feesten zijn vergelijkbaar met Oostende voor Anker bij ons.  Dus “the 
place to be” aan de Noorkust van Frankrijk.  
 
Peter Sabbe, Dirk Callier en Luc Van Styvoort, deden de heenreis in drie etappes.  
Escale in Oostende (om er in te komen) dan via Duinkerke naar Gravelines (waar 
men de bemanning van De Scute in de plaatselijke jachtclub graag verwelkomt) om 
dan op dag drie naar Boulogne te zeilen.  Toch zeilen tot voorbij Cap Griz Nez.  
Daarna kwam een tegenwind opzetten waardoor het met de motor nog tegen de 
golven op beuken was om tot on Boulogne te geraken. 
Dit jaar ging het evenement door in le Bassin Napoleon en niet aan de Gambetta 
Kaai.  Aan deze kaai vindt de bemanning de vrienden van de Vrye Visscherye die 
daar met een kraampje Blankenbergse visspecialiteiten staan.   
Boulogne ligt weer vol met maritiem erfgoed uit gans Europa.  Blankenberge is 
opnieuw vertegenwoordigd en dat is maar goed ook. 
 
Voor de terugtocht op 13/07 komt ook Guy Merckaert aan boord.  Duinkerke is het 
doel en met een mooie bries en volle zeilen bereikt de JD laat in de namiddag haar 
bestemming.  Er is nog tijd voor een verkenning van de stad. 
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Niet voor lang echter want op de Franse Nationale Feestdag vertrekken de 
Blankenbergenaars naar hun thuishaven.  Aanvankelijk is het weer nog te doen maar 
eens het pas van Zuydcote voorbij begint het te miezeren (“la drache nationale” op 
zijn Frans) maar Oost-West, thuis best.  
 
 

                              
 
 
 
 
 

NEDERLAND. 
 
Op het programma voor eind augustus stond Vlissingen Sail geboekt. 
Helaas, het tragische ongeluk dat onze scheepsjongen Dante Vandenberghe 
overkwam, doorkruiste deze plannen.  Dante werd op zaterdag 29/08 ten grave 
gedragen.  De Scute was aanwezig op deze plechtigheid.  Vlissingen zal voor 
volgend jaar gepland worden. 
 
Maar wij trokken met onze Dory’s wel naar Nederland – Veerse Meer .   
Inderdaad, Tjerk Pillen organiseerde op 2- 3 en 4 oktober een Dory-weekend aan het 
Veerse meer.  In Kamperland had een familielid van hem een bungalow aan de 
boord van het meer met een aanlegsteiger waar wij onze Dory’s te water konden 
laten en wij met alle bemanningen konden overnachten. 
Het was een prachtig weekend, goed weer en een zacht windje, net genoeg om de 
drie dory’s van Johan Louwage, Pierre Grymonprez en De Scute, mooi op het meer 
te laten evolueren.  Het werd een prachtige ervaring.  Op het meer en aan de steiger 
van Veere,  kregen de dory’s veel belangstelling van andere schippers.  Fier als een 
gieter gaven wij dan ook de nodige uitleg aan de belangstellende.  Daniel Bossier 
maakte van dit event ook een mooi promotiefilmpje. 
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Dory promotie op het VEERSE MEER 
 

   
 
                                           

 
2.3  De Scute – Cultureel Ambassadeur van Blankenberge. 
 
Erfgoed dag                 26/ 04/ 2015 
 
Traditiegetrouw presenteert De Scute op erfgoed dag het visserspatrimonium via 
bezoeken aan het Scute museum en open schip op de erfgoedboten : Sint Pieter en 
Jacqueline-Denise. 
Heel wat mensen vinden de weg naar De Scuteloods waar onze gidsen de 
belangstellenden te woord staan. 
Ondanks het feit dat de erfgoedboten bij wijze van spreken in het centrum van de 
stad liggen, vinden minder mensen de weg naar het ponton van de Vrije Noordzee 
Zeilers.  Het feit dat het hekken dat leidt naar het ponton, gesloten is en men de 
toegangscode moet kennen is voor velen een hinderpaal.  Er dient dus steeds bij een 
dergelijk evenement een Scutelid aan deze poort te staan.  De mensen weten ook 
niet meteen bij het zien van de B1 en B72 van op de kade, dat de toegang zich 
bevindt op enkele honderden meters verder langs de kade, aan de VBZR.  Er werd 
dan ook een paneel gemaakt dat belangstellenden daarop wijst. 
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Open Monumenten dag     13 /09/2015 
 
Zoals vorig jaar viel Open Monumentendag samen met de 4e editie van de Ostrea 
Rose Classic Race.  In samenspraak met de dienst Cultuur, werd opnieuw 
afgesproken om deze twee evenementen te laten samenvloeien.  Dit jaar waren 
meer dan 30 “”old gaffers” en “semie old gaffers”, verzameld op de rede van 
Blankenberge.  Voor de Pier, werd het startschot gegeven en konden de toeristen en 
de belangstellenden die specifiek voor Open Monumentendag Blankenberge 
bezochten, vanop de dijk het kleurrijke spektakel volgen.   
Het bezoek aan de boten viel echter omwille van een wolkbreuk, net na de 
aankomst, in duigen.  Door de hevige regelval viel er op de kade geen kat meer te 
bespeuren. 
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Bezoek van de U.S. Lighthouse Society (*)  aan De Scute. 
 
Op 11 april  bezocht een groep van een 25-tal Amerikanen de Blankenbergse 
vuurtoren en hoe kon het ook anders, ook De Scute.   
 
De U.S. Lighthouse Society  is in de Verenigde Staten een gerenommeerde 
organisatie die als doelstelling heeft alle vuurtorens van de wereld in kaart te 
brengen en deze regelmatig te bezoeken. 
 
Dit jaar waren België en Nederland aan de beurt.  Het gezelschap werd geleid door 
hun voorzitter : dhr. Wayne C. Wheeler, - historicus.  Een medewerkster van de 
KULeuven, was hun begeleidster voor de bezoeken in België en Nederland.  
De vuurtorens van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke 
werden bezocht.   
Zij waren wat ontgoocheld dat alle vuurtorens in België onbemand waren en dus ook 
niet binnen bezocht konden worden.  Maar in Blankenberge niet getreurd, De Scute 
zorgde voor een goede ontvangst en uitleg over het maritiem verleden van 
Blankenberge. 
Patriottisch als ze zijn was de groep zeer tevreden over het feit dat we de 
Amerikaanse vlag in de mast hadden gehesen : “You raised the Flag sir, verry well”.  
Met een stevige handdruk verlieten zij voldaan  de loods.   
 
Dat dit bezoek een goede indruk heeft nagelaten, blijkt wel uit het feit dat naderhand 
via de mail met deze vereniging nog contacten waren. Recent nog riepen zij onze 
hulp in om de juiste benaming van een scheepstype te vinden.  Wij konden hen 
dankzij het intense opzoekingswerk van enkele leden, natuurlijk van antwoord 
dienen. 
 
 
(*)   (U.S. Lighthouse Society, 3 Highland Place – Asheville, NC 28804, United States 

        (828) 225-5572    -    www.uslhs.org    -   lighthousesoc@aol.com) 
 

                 

http://www.uslhs.org/
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2.4  De Toeristische Activiteiten van vzw De Scute. 
 
 
DE MARKT op 1 JANUARI 
 
Sinds de eeuwwende staat De Scute met Nieuwjaar op de markt van Blankenberge 
met onze befaamde Wulloks en Jeneverstand.  In 2000 en 2001 stond ook de B1 
Sint Pieter op de markt.  Nadien waren wij er met een “Bingkarre’ en later met een 
tent aanwezig.  Wij maken er een punt van om bij deze gelegenheid  waarbij “le tout 
Blankenberge” elkaar een goed nieuw jaar toewenst, aanwezig te zijn.  Wij zij telkens 
blij heel wat leden en bekenden te ontmoeten.  Regelmatig kregen wij ook bezoek 
van de leden van het Shantykoor. 
Met dank aan de werkers van het eerste uur die de organisatie voor hun rekening 
nemen. 
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DE MAATJES                  13/06/2015 
 
Het samenwerkingsverband :  Stad Blankenberge – De Vrye Visscherye – het 
Blankenbergs Shantykoor en De Scute heeft dit jaar weer zijn vruchten : lekkere 
Maatjes – afgeworpen.  Het binnenbrengen van de lekkere jonge haring was weer 
een toeristische topper voor Blankenberge.  Even werd gevreesd voor de 
concurrentie van een andere culinair event maar die was niet het geval, wel in 
tegendeel, de twee activiteiten vulden elkaar aan. 
Er was een goede opkomst van publiek waaronder veel toeristen.  Het Shantykoor 
zette opnieuw zijn beste shanty’s in, de mensen van de Vrye Visscherye en De Scute 
stonden in voor de organisatie en de verkoop en verdeling van de maatjes.  
We konden weer spreken van een groot succes! 
 
 
DE ERFGOEDBOTEN. 
 
De B1 St. Pieter en de B72 Jacqueline-Denise vormen een essentieel deel van het 
maritieme verleden van de badstad.  Het is opmerkelijk hoeveel mensen langs de 
Barcadaire en de Paravang, tijdens hun wandeling blijven stilstaan om deze twee 
schepen te bewonderen.  Het door het Stadsbestuur aangebrachte infopaneel is 
zeker geen overbodige luxe, wel integendeel, het biedt meteen correcte informatie 
over een onuitwisbaar visserverleden van de badstad.  De twee erfgoedboten zijn het 
levendig bewijs van een groots verleden als vissershaven. 
 
Wij laten dan ook geen gelegenheid voorbijgaan om bij evenementen  zoals de 
havenfeesten, erfgoed dag, open monumentendag en andere manifestaties “open 
schip” te houden. 
 
Wij verleenden ook onze medewerking aan de Blakenbergse brandweer die op de 
erfgoedboten brandoefeningen deden.  Immers branden blussen aan boord is geen 
sinecure. Kwestie om op brand aan boord in de jachthaven voorbereid te zijn.  
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2.5  De Scute en het Maritiem Erfgoed. 
 
 

A. Scute museum           Aantal evenementen – aantal bezoekers  
 
 
datum 

 
bezoekers 

Aantal 
pers. 

05/01 Burgemeester Patrick De Clerck bezoekt het Dory project 1 

14/03 Toeristisch bezoek via Floreal Vakantiepark 25 

20/03 Toeristisch bezoek aan de werf en museum 6 

21/03 Prospectiebezoek door school uit Antwerpen voor Zeeklassen  3 

11/04 U.S. Lighthouse Society 25 

28/06 Groep afgestudeerden Militaire Academie 20 

04/07 Groep familie P. Sabbe 30 

15/08 Bezoek redactie tijdschrift Ruimschoots 3 

12/09 Receptie Ostrea Rose Classic Race  75 

21/09 Mosselsouper Blankenbergse Seniorenraad 63 

21/09 Mosselsouper De Scute 108 

26/09 VTB Bezoek 50 

08/10 Don Bosco School Hoboken  32 

  
TOTAAL 
 

 
441 

 
 
Tijdens bezoeken van grote groepen voor evenementen in onze loods, zoals de 
mosselsoupers en de recepties en feesten, stellen wij ook het museum open.  
Tijdens de pauzes, of na de festiviteiten wordt door belangstellenden een begeleid 
bezoek gebracht aan het museum. 
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B. Inrichting nieuwe site Maritiem Erfgoed Blankenberge. 
 
Dit jaar werd werk – heel veel werk – gemaakt van de verdere inrichting van de 
maritieme site.   
Eerst en vooral diende aandacht besteed te worden aan een  noodzakelijke 
herinrichting.  Wij kregen immers via Jan Vandamme bericht van de dienst ruimtelijke 
ordening dat de door ons geplaatste stacaravan geen bouwvergunning had.  Wij 
hadden daartoe enkele gesprekken met de dienst op het Stadhuis.  Er werd gezocht 
naar een constructieve oplossing. Evenwel, gelet op de verordeningen in het 
bijzonder plan van aanleg van de site, waardoor wij eigenlijk geen andere plaats voor 
de caravan hadden, besloten wij deze af te breken. 
Een ploeg leden pakte in het weekend van 22 en 23 april deze klus aan.  
Terzelfdertijd werd het terrein opgekuist en vier vrachten oud ijzer verhuisden naar 
het verwerkingsbedrijf in Brugge.  Het hout werd via een container afgevoerd. 
 
 

   
 
 
 
Met de afbraak van de caravan kwam er ruimte vrij voor een andere inrichting van de 
ruimte in en buiten de loods.  Gezien het feit dat de Watson-reddingsboot heel wat 
ruimte in de loods in beslag neemt en gezien een spoedige renovatie in afwachting 
van sponsoring nog niet voor de onmiddellijke toekomst was, werd besloten de 
Watson op de plaats van de caravan te plaatsen.  Voor deze klus werd beroep 
gedaan op Danny Verheye die voor De Scute het meeste kraanwerk verricht.  
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Gezien de caravan de woonwagen diende te vervangen die als werfkeet en clubhuis 
fungeerde, hadden wij met de sloop van de caravan ineens geen clubhuis meer. 
Er werd dan ook naar een andere locatie uitgekeken.  Wij vonden deze in de buik 
van de loodskotter die ook nog altijd op de maritieme site staat.  Inderdaad, er werd 
beslist om het interieur van de loodskotter af te werken en daar het nieuwe clubhuis 
en werfkeet te installeren. 
Gedurende de lente en het najaar werd door diverse ploegen : timmerlui, 
elektriekers, schilders, binnenhuisdisigners, enz.  allen leden van De Scute werk 
gemaakt van een mooie realisatie. In het najaar werd ook  het winddicht maken van 
de romp aangevangen.  Isolatie tussen de spanten werd aangebracht en er werd een 
begin gemaakt met de beplanking van de romp.   
Ondertussen werd rond november 2015 de ruimte in gebruik genomen door de 
erfgoedwerkers die na het gepresteerde werk in de loods, graag een pintje drinken 
en even willen napraten.  De loodskotter zal ook door de raad van bestuur gebruikt 
worden als vergaderruimte. 
 
 
 

    
 
 
 
Ook van de afsluiting van de maritieme site aan de straatkant werd werk gemaakt.  
Tot eind november werd de site afgesloten door een niet al te mooi ijzeren hekken 
bedoeld voor de afsluiting van werven.  Johan Louwage deed ons een groot ijzeren 
verschuifbaar hek cadeau, dat eind november geïnstalleerd werd.  De rest van de 
werfhekkens werden vervangen door een nieuw Bruynzeelhek. 
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Begin november werden gelet op het akkoord met de Stad ook de twee erfgoed 
reddingsboten geleverd.  Deze twee reddingssloepen werden door de stad 
Blankenberge aan De Scute toevertrouwd, met het oog op verder onderhoud en 
berging tentoonstelling op de site. 
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2.6  Chronologisch Overzicht  :  Zee-activiteiten 2015 . 
 
Zeetochten met de B 72  Jacqueline-Denise 
 
Datum Activiteit AANTAL 

PERSONEN 

 
10/04 

 
Zeetocht Rede Blankenberge 

 
8 
 

 
12/04 

 
Zeetocht Blankenberge – Zeebrugge – Blankenberge 

 
9 
 

 
18/04 

 
Jacqueline-Denise op de kar van de Scarphout Yachtclub voor groot 
onderhoud 

 
5 

 
19/04 

 
JD van de kar na groot onderhoud 

 
5 
 

 
02/05 

 
Zeetocht Rede Blankenberge 

 
7 
 

 
16/05 

 
Zeetocht Rede Blankenberge : Vlootparade Havenfeesten 

 
13 
 

 
23/05 

 
Zeetocht : Blankenberge- Gravelines (Fr) 

 
3 
 

 
24/05 

 
Zeetocht Rede Gravelines 

 
4 
 

 
25/05 

 
Zeetocht Gravelines – Oostende (Oostende voor Anker) 

 
3 
 

 
01/06 

 
Zeetocht Oostende – Blankenberge 

 
6 
 

 
07/06 

 
Zeetocht Rede Blankenberge met de Sea-Scouts Blankenberge 

 
10 
 

 
13/06 

 
Zeetocht Rede Blankenberge : binnenbrengen van de Maatjes 

 
5 
 

 
21/06 

 
Zeetocht Blankenberge – Zeebrugge – Blankenberge  

 
8 
 

 
28/06 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge : Sea Scouts Blankenberge  
                 Rede Blankenberge : idem 2

e
 groep 

 
16 
10 
 

 
08/07 

 
Zeetocht : Blankenberge – Oostende (Havenfeesten Boulogne – Fr) 

 
3 
 

 
09/07 

 
Zeetocht : Oostende – Duinkerke – Gravelines 

 
3 
 

 
10/07 

 
Zeetocht : Gravelines – Boulogne 

 
3 
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14/07 

 
 
Zeetocht : Boulogne – Duinkerke 

 
 
4 
 

 
15/07 

 
Zeetocht :  Duinkerke – Blankenberge 

 
4 
 

 
05/08 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge met de Sea Scouts Blankenberge 

 
16 
 

 
06/08 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge met de Sea Scouts Blankenberge 

 
14 
 

 
14/08 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge – Avondtocht 

 
4 
 

 
08/09 

 
Zeetocht 2 x : Rede Blankenberge met leerlingen school Sankt Vith 
 

 
14 
15 
 

 
12/09 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge – Blankenberge onder Zeil 

 
13 
 

 
13/09 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge : plaatsen boeien voor wedstrijd 
                 Rede Blankenberge : Ostrea Rose Calssic Race 

 
6 
8 
 

 
20/09 

 
Zeetocht en Schelde : Blankenberge – Antwerpen : Havenfeesten Antwerpen 

 
6 
 

20 – 29 
   09 
 

 
Havenfeesten Antwerpen : Water-rAnt 

 

 
30/09 

 
Schelde en Zeetocht : Antwerpen – Blankenberge 

 
3 
 

 
03/10 

 
Zeetocht: Blankenberge – Zeebrugge – Blankenberge 

 
15 
 

 
08/10 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge : 3 x School Don Bosco Hoboken 

 
28 
 

 
22/10 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge : lijnvissen 

 
3 

 
26/10 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge : vistocht 
 

 
2 
 

 
30/10 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge : vistocht 

 
5 

 
05/11 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge : vistocht 

 
5 

 
TOTAAL :                                                                                                        276 
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Zeetochten met de B1 St. Pieter 
 
 
DATUM 

 
ACTIVITEIT 

AANTAL 
PERSONEN 

 
13/05 

 
Verplaatsing B1 naar ponton voorbereiding Havenfeesten 

 
3 
 

 
14/05 

 
Havenfeesten Blankenberge : open schip 
 

 

 
15/05 

 
Havenfeesten : Vlootparade  

 
17 
 

 
17/05 

 
Verplaatsing naar ligplaats 

 
3 
 

 
25/05 

 
Zeetocht : Blankenberge – Wenduine – Blankenberge : Zeewijding  

 
12 
 

 
27/05 

 
Zeetocht : Blankenberge – Oostende : Oostende voor Anker 

 
11 

 
01/06 

 
Zeetocht : Oostende – Blankenberge  

 
8 

 
12/07 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge : Zeewijding Blankenberge 

 
4 

 
11/09 

 
Verplaatsing B1 

 

 
12/09 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge : Blankenberge Onder Zeil 

 
3 

 
13/09 

 
Zeetocht : Rede Blankenberge : Ostrea Rose Classic Race 

 
5 

 
02/11 

 
Verplaatsing naar werkponton North Sea Boating : ontmasting 
door Steve Wittevrongel 

 
5 

 
04/11 

 
B1  uit het water met kraan van North Sea Boating  

 
5 

 
 

  
TOTAAL  

 
76 

 

Totaal :    49  tochten met in totaal  352  personen aan boord (bemanning incluis) 
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Tochten voor de Vlaamse Kust  en Schelde:  
 
aanmeerhavens :  Oostende – Zeebrugge - Antwerpen 
 
 
 
Tochten naar het buitenland :  
aanmeerhavens :  
Fr. : Duinkerke, Gravelines (2 x), Boulogne  
Nl.:   Veerse Meer. 
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3.  PROJECTEN 
 
 
3.1  DE MARITIEME SITE  -  De Scute Werf   
 
   
 

 
 
 
 
In 2015 werd verder gewerkt aan de uitbouw van de Maritieme Site.   
De stacaravan die dienst deed als clublokaal en vergaderruimte voor de raad van 
bestuur werd afgebroken omwille van het feit dat deze niet voldeed aan de vereisten 
van de ruimtelijke ordening.   
In de plaats van de caravan werd de Watson-Reddingsboot geplaatst.  Deze nam in 
de loods te veel plaats  in beslag.  Gezien er in 2015 geen ruimte was om de 
renovatie onder handen te nemen, werd dit project “on hold” gezet.  Er wordt 
vooropgesteld dat op een later tijdstip deze boot als bezoekersobject zal uitgewerkt 
worden. 
 
Terzelfdertijd werd de site opgekuist en oud ijzer en het afbraakmateriaal afgevoerd. 
Dankzij een gift van Johan Louwage bekwamen wij ook een rolhekken om de site af 
te sluiten.  Ook werd werk gemaakt om samen met de installatie van dit hek ook aan 
de straatkant een goede afsluiting van het terrein te voorzien, samen met de aanleg 
van een groenzone voor de afsluiting. 
 
Op de site werden ook alle items van het maritiem museum van de vuurtoren die 
destijds op onze site in bewaring werden geplaatst (anker, visplanken, boeien, enz.) 
geklasseerd langs de bomenrij.   
 
Gezien de overeenkomst met de Stad Blankenberge om ook de twee replica’s van de 
roeiboten die destijds op het strand als reddingsboot gebruikt werden, thans op de 
site te plaatsen, zal ook een groot afdak dienen gebouwd te worden om deze 
roeiboten in te plaatsen. 
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3.2  DE LOODSKOTTER 
 
Gezien wij geen clublokaal meer hadden dienden wij nieuwe oplossingen te zoeken. 
In 2104 werd een project uitgewerkt om op de site een nieuw lokaal te bouwen.  
Gezien wij, gelet op de verordeningen van het BPA, langs de perceelgrenzen vier 
meter moeten vrij laten, bleef onvoldoende ruimte over om op een oordeelkundige 
manier een voldoende ruim club en onthaalruimte te bouwen.  Dit project werd dan 
ook afgeblazen. 
 
De loodskotter kwam dan natuurlijk in het vizier om mits onderhoud en inrichting 
deze functie over te nemen.  Reeds in 2014 werden investeringen gedaan om het 
dek waterdicht te maken.  In 2015 werd het interieur aangepakt en werd gestart met 
een provisoire beplanking om de romp water- en winddicht te maken.  
 
De Scute heeft dus sinds het najaar een nieuw clublokaal in het ruim van de 
loodskotter.  Deze ruimte wordt ook gebruikt om bezoekers na bezoek aan de site en 
museum verdere uitleg te geven.  Ook van de raad van bestuur komt er samen. 
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3 Het   DORY 17- project :        
 
Johan Louwage lanceerde eind 2014 een nieuw idee dat volledig paste in de filosofie 
en de doelstellingen van de Scute en de functie van de loods.  Hij zou met een aantal 
geïnteresseerden de bouw aanvatten van een kleine roeiboot waarmee ook kan 
gezeild worden.  Namelijk een Dory.   
 
Dory’s waren ook de kleine roeibootjes die destijds door de IJslandvaarders gebruikt 
werden voor de kabeljauwvangst.  Deze bootjes werden aan dek gezet van de grote 
schoeners die vanuit onze havens en deze van Noord Frankrijk de reis naar IJsland 
aanvatten.  Eens in de IJslandse wateren aangekomen werden de dory’s over boord 
gezet en twee matrozen namen plaats en gingen met een vislijn de kabeljauw 
vangen, om daarna hun vangst op het moederschip af te zetten. 
 
Een beeld van deze bootjes en de visserij die ermee werd bedreven vind men terug 
op vele filmpjes te zien via YOU TUBE  en diverse websites : 
 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Dory 

 http://www.arwenmarine.com/   
 

 http://www.nauticaltrek.com/8637-doryplume 
 

 http://www.chasse-maree.com/la-collection/anciens-numeros/numeros-51-a-
100/3,1056-chasse-maree-n-56.html  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=1iPHpEiU6oM&feature=em-share_video_user 

 

 facebook De Scute : filmpje Dory weekend Veerse Meer – oktober 2015 
 
Een ideaal en haalbaar project binnen een overzienbaar tijdsbestek.  Het duurde dan 
ook niet lang of hij had een aantal navolgers zodat in de maand november 2014, het 
Dory-project in de Scute loods van start ging met vier teams die elk een Dory gingen 
bouwen. 
 
Team 1 : Johan Louwage “and friends” 
Team 2 : het Scute team, onder leiding van Daniel Bossier 
Team 3 : Frank Demeester 
Team 4 : Pierre Grymonprez 
 
Johan Louwage had bij de firma ARWEN in Frankrijk een bouwpakket gekocht. De 
drie andere teams kopieerden alle stukken van het bouwpakket.  Arwen werd hiervan 
op de hoogte gebracht om zodoende alle rechten te vrijwaren.  Op hun website 
werden verscheidene foto’s geplaatst van de bouw.  Leuk vonden zij vooral de 
montage van een roer dat door twee bakken bier ondersteund werd – die Belgen 
toch. 
 
De teams hielpen ook elkaar bij de bouw van de dory’s.  Patrick Steyaert 
ondersteunde de vier teams.  Hij was immers een “ervaringsdeskundige” gezien hij al 
een gelijksoortig vaartuig had gebouwd. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dory
http://www.arwenmarine.com/
http://www.chasse-maree.com/la-collection/anciens-numeros/numeros-51-a-100/3,1056-chasse-maree-n-56.html
http://www.chasse-maree.com/la-collection/anciens-numeros/numeros-51-a-100/3,1056-chasse-maree-n-56.html
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Via het systeem “stich and glue” werd de romp samengesteld.  Daarna volgde het 
polyesteren. Een  werkje waarbij alle naden werden toegeplakt, en zodoende de 
romp vorm kreeg, waarna de romp met glasvezeldoek en polyester werd verstevigd.  
Vernissen en de romp was rond februari – maart klaar.  Volgde dan de banken, mast, 
boom, ra’s, roeispanen en roer.  De zeilen werden bij de firma Wittevrongel besteld.   
 
Eind april waren drie van de vier dory’s afgewerkt.  Wij waren dan ook fier om met de 
havenfeesten in Blankenberge de drie dory”s, onder het toeziend oog van Neptunus 
en zijn ega, en onder grote belangstelling van het toegelopen volk, te water te laten.  
Er volgde een fantastische triomftocht in de haven, gecoverd door de plaatselijke 
pers.  Er verscheen ook een artikel in het tijdschrift Ruimschoots. 
 
Nadien werden diverse testen uitgevoerd : in de haven en op zee door Johan 
Louwage.  Het Dory-project werd zeer mooi afgerond tijdens ons Dory-weekend op 
het Veerse Meer, in Kamperland waar we te gast waren in een bungalow van de 
familie Pillen.  Daniel Bossier maakte bij deze gelegenheid een mooi promotiefilmpje 
over onze Dory’s. 
 
Het Doryproject was voor de vereniging een zeer goede zaak.  Het bracht een nieuw 
elan en nieuwe mensen naar De Scute.  Op dit elan werden al opnieuw nieuwe 
projecten naar voor geschoven die voor ons van groot belang zijn om de spirit en de 
drive in de vereniging hoog te houden.  Een succes dus ! 
 
Verder op vind u een fotoreportage van dit project.  
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       Het nieuwe DORY Project : plannen en tekeningen 

        

              worden omgezet en mallen                                        en planken  

      

           

        Van planken worden                                                      dory’s gemaakt 
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                          “Stich and glue” :  een precies werkje dat veel overleg en concentratie vergt. 
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          De romp is klaar !                                                              Nu nog de afwerking : dolboorden 

 

           

  De Dory-vloot krijgt vorm : indrukwekkend      Maar met een dory moet ook geroeid worden dus      

roeispanen maken 

   

 

En gezeild worden .  De zeilen werden door WITTEVRONGEL SAILS gemaakt 
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Eindelijk klaar voor het ruime sop                        twee van de vier dory’s voor de loods 

     

 De feestelijke tewaterlating onder het goedkeurend oog van schepen Konings, Neptunus en zijn ega 

   

De “maidentrip van drie van de vier dory’s tijdens de havenfeesten : salut aan de Tres Hombres ! 
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4.  DE SCUTE vzw  
 

4.1  Leden.                                        

IN MEMORIAM 
 

DANTE VANDENBERGHE 

 

 

 

De dood komt altijd onverwacht, zeker in het geval van Dante.  Hij was 19 jaar  toen 
hij op  20/08/2015 door een tragisch ongeval om het leven kwam.  Hij was in de 
loods van de Sea Scouts begonnen aan de herstelling van een van de boten van de 
Scouts .  Bij een poging om de boot om te draaien, kantelde deze.  Dante  kwam 
ongelukkig genoeg onder de boot terecht.  Hij was op slag dood.     

Het dodelijk ongeval sloeg in als een bom op de haven van Blankenberge.  Dante 
was immers als sinds jaar en dag niet alleen lid van de Sea Scouts maar was ook 
een tijdje actief bij de Vrijwillige Zee reddingsdienst van Blankenberge,  lid van de 
Wenduinse Duikers en was ook lid geweest van de Wenduinse Jeugdbrandweer.   

Bij De Scute  was hij “onze” scheepsjongen. 

Dante was een “duivel doet al ”, die niet kon stil zitten en graag iedereen een dienst 
bewees.  Zodoende belandde hij ook bij De Scute als bemanningslid en ook bij 
andere activiteiten in de loods stak hij graag een handje toe.  Hij was een graag 
gezien bemanningslid aan boord.  Hij was gedreven in al wat hij deed.  Je kon hem 
alles vragen, Dante zou het wel regelen.  Hij etaleerde aan boord ook graag zijn 
kennis van de zee, de visserij, de plotters en radio’s, de motoren.  Hij zou in 
september immers het zevende jaar van het Maritiem Instituut (de visserijschool) in 
Oostende aanvatten.  Wij zouden op het einde van de maand met de Jacqueline-
Denise het Blankenbergs Maritiem Erfgoed aanwezig zij op de grote zeilmanifestatie 
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in Vlissingen.  Dante had zich als een van de eerste opgegeven als bemanningslid.   
…….. Het heeft niet mogen zijn. 

Op 29/08/2015 werd hij in de kerk van Wenduine ten grave gedragen.  De kerk zat 
overvol, wat aantoont dat Dante een graag geziene jonge man was.  De Scute was 
met een ruime delegatie aanwezig en er werd in een bloemenkrans voorzien. 

De Scute betuigde dan ook aan zijn ouders, zijn zus, zijn vriendin en familieleden ons 
diep medeleven. 

We zullen hem missen ! 
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CLUB-LEVEN 
 
 
 
Uitstap Uitkerse Polders 
 
Daniel Lefebvre organiseerde op 18/012015 een “Ontdekkingstocht” door de 
Uitkerkse Polders. 
Een tiental Scuteleden verzamelden op die zondagnamiddag aan het 
bezoekerscentrum Groenwaecke, om weliswaar in de regen, onder begeleiding van 
een ervaren gids, een tocht te ondernemen langs de polders van Uitkerke. 
Het was het seizoen van de ganzen, we zagen ontelbare vogels, diverse soorten die 
wij als zeevaarders niet uit elkaar konden houden.  Gelukkig kon onze gids ons 
wegwijs maken in de bonte wereld van ganzen en andere vogelsoorten. 
We wandelden tot aan het Blankenbergs vaartje om langs drassige weiden, 
rietkragen en sloten, na twee uur terug in Groenwaecke te belanden, waar ons een 
lekkere hutsepot te wachten stond.  Een geslaagde namiddag, voor herhaling 
vatbaar. 
 
 
 

      

 De Scute bij Natuurpunt Blankenberge : ganzen spotting in januari 
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Mosselsouper 
 
 
Op 17 oktober vond ons jaarlijks mosselsouper plaats.  Wij mochten 108 gasten 
ontvangen.  Bewijs dat onze vereniging met zijn werking heel wat mensen kan 
bereiken die De Scute willen steunen. 
Nu de Watson-reddingsboot niet meer in de loods staat konden wij de hele ruimte 
benutten, wat aangenaam was voor de gasten en ook voor de mosselploeg die zo 
meer ruimte had om alles klaar te maken.  Dank aan de gehele ploeg die het 
opnieuw voor elkaar heeft gekregen. 
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Nieuw Clublokaal in de Loodskotter. 
 
In de buik van de loodskotter werd een nieuw clublokaal geïnstalleerd.   
Na de woonwagen en de caravan, de ene teruggegeven aan de eigenaar, de andere 
afgebroken wegens geen bouwvergunning, drong zich een nieuwe vergaderruimte 
op.  Deze werd gevonden in het ruim van de loodskotter.  Een ploeg van De Scute 
werkte in tussenpozen gedurende één jaar aan de inrichting.  Deze was rond 
november min of meer klaar om “op proef “ in gebruik te worden genomen.  Er dient 
echter nog heel wat werk verricht te worden aan de beplanking van de loodskotter.  
Kwestie van het geheel winddicht te maken.  Onze dank gaat in elk geval naar alle 
Scute leden die hun steentje hebben bijgedragen, ook de gulle schenkers van allerlei 
materiaal en voorwerpen die het geheel een “shiplike” indruk moeten geven. 
 

   
 
 
 

       
 
 
 
 
 



DE SCUTE – JAARVERSLAG 2015 Pagina 49 
 

4.2    BESTUUR 
 
Raad van Bestuur. 
 
Huidige samenstelling van de raad van bestuur :  
 
BOSSIER Daniël  : afgevaardigd beheerder 

BUSSELOT Dirk 

DE TAEYE Luc    : penningmeester 

DE WIT Herman 
KONINGS Philip  :   schepen van cultuur -gemandateerde stadsbestuur Blankenberge 
LEFEBVRE Daniel 

PANESI Frank     :   voorzitter 

PONJAERT Guido 

SABBE Peter       :   ondervoorzitter 

VANDERSCHAEGHE Erve 
WAUTERS Etienne : secretaris 
 

Vergaderingen op :  8/02 – 22/03 – 29/11 
 
De raad van bestuur besliste onder meer : 
 

 Onderscheid tussen effectieve en steunende leden in de vereniging. Lidgeld 
voor de steunende leden. 

 Organisatie van de activiteiten van De Scute 

 Afbraak van de stacaravan 

 Inrichting van de loodskotter als clubhuis 

 Inrichting van de maritieme site 

 Uitstraling van De Scute via de sociale media 

 Organisatie en planning van onze activiteiten 
 
 
 
 
 
Algemene vergadering vzw De Scute. 
 
De algemene vergadering van de Scute kwam op 8 februari 2015 samen in de 
Pekelput.   30 leden waren aanwezig, 10 leden waren verontschuldigd.   
De rekening van 2014 en de begroting voor 2015 werden goedgekeurd.  
Daniel Lefebvre werd aangesteld als bestuurslid.   
Negen nieuwe leden werden in de algemene vergadering verwelkomd. 
 
De vergadering nam kennis van de stand van zaken in de diverse werkgroepen. 
Er werd beslist om van de loodskotter een clubhuis te maken.  De verkoopstand werd 
als een belangrijk  instrument bestempeld om onze vereniging aan middelen te 
helpen.  Het Dory-project werd als een belangrijke boost voor onze activiteiten 
ervaren. 
Het programma voor 2015 werd voorgesteld en goedgekeurd. 
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Bemanningsvergadering  
 
De bemanningsvergadering vond plaats op 15 maart 2015 
Twaalf bemanningsleden woonden de vergadering bij. 
 
Peter Sabbe stelde het vaarprogramma voor : alle maritieme manifestaties aan onze 
kust en de klassieke buitenlandse tochten naar Frankrijk en Nederland. 
 
Het vaarprogramma werd unaniem goedgekeurd. 
 
 
 
SCUTE INFO      Clubblad voor leden en sympathisanten  
 
Scute-Info verscheen dit jaar drie maal.   
Er werden naast de courante rubrieken -  interessante weetjes en wist je datjes over 
het reilen en zeilen van de vereniging -  enkele zeer diverse en leerrijke onderwerpen 
aangesneden.   
 
Helaas, 2015 zal het laatste uitgave jaar zijn!   
 
Dat alles evolueert en dat we mee moeten gaan met de flow is een feit.  Dit blijkt ook 
zo te zijn wanneer we het hebben over onze communicatie onderling en naar de 
buitenwereld.  Met de groei van De Scute bleek de nood aan een kanaal om onze 
leden te informeren en te documenteren.  Zo zag ons ledenblad “SCUTE INFO” jaren 
geleden het levenslicht.  Een enthousiaste ploeg zette zich er achter.  Interessante 
maritieme informatie, leuke weetjes, vis- en andere recepten, muziekrubriek  en 
ledennieuws vormden de ingrediënten voor een graag gelezen ledenblad.  Eerst 
gefotokopieerd daarna digitaal verstuurd, vond het een weg naar meer dan 200 
lezers.  Scute-Info  werd een van de visitekaartjes van onze vereniging.  

Vandaag moeten wij vaststellen dat ons ledenblad één van de communicatiekanalen 
van De Scute is geworden, naast onze website : www.descute.be en onze 
Facebookpagina : De Scute.  Omwille van efficiëntie en een aantal persoonlijke 
omstandigheden, drong een rationalisatie zich op.    Maar geen nood.  Een aantal 
rubrieken van Scute Info worden overgenomen door onze website en 

http://www.descute.be/
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Facebookpagina.  De Scute zal via deze kanalen dus nog voldoende informeren over 
het reilen en zeilen van onze vereniging.   

De Scute wil van deze gelegenheid gebruik maken om het redactieteam : Eric, 
Martin, Dirk en de occasionele medewerkers die nu en dan een bijdrage geleverd 
hebben, van harte te feliciteren en te danken voor het prachtige werk die zij al die 
jaren gepresteerd hebben.  Onze dank gaat ook naar de vele firma’s en individuen 
die door hun sponsoring dit ledenblad mogelijk maakten. 

 
WEBSITE  : www.descute.be 
 
Daniel Lefebvre actualiseerde de website. Deze diende dringend vernieuw te worden 
gezien deze sinds het overlijden van onze betreurde secretaris Jan Debruyne 
nauwelijks bijgewerkt was.  Er werd hard aan gewerkt om toch een aantal 
noodzakelijke aanpassingen te doen.  Allicht zal ook moeten uitgezien worden naar 
een aantal meer fundamentele aanpassingen. Maar ondertussen kan het grote 
publiek en ook de leden de actuele gang van zaken volgen. 
 
 

FACE BOOK PAGINA :  de Scute vzw 
 
In dezelfde lijn ontwierp Daniel ook een Face Book pagina.  Op deze pagina kunnen 
al evenzeer aankondigingen van activiteiten, nieuwsfeiten en vooral ook foto’s en 
filmpjes van onze activiteiten naar het grote publiek gebracht worden.  
Met genoegen stellen wij vast dat onze pagina al heel wat volgers heeft.  Een prima 
communicatiemiddel erbij ! 
 
 
 
LIDMAATSCHAPPEN 
 
De Scute is lid van : 
 
HERITA – WATERERFGOED VLAANDEREN – VBZR – Blankenbergse Cultuurraad  
Werkgroep Maritiem Erfgoed Blankenberge. 
 
De Scute was actief in volgende overleggroepen en was aanwezig op evenementen : 
 
15/01 : Opening tentoonstelling  Zee reddingsdienst VBZR in De Benne  
19/01 : Evaluatie marktevent op nieuwjaar 
15/02 : Belgian Boatshow Gent : folders Maritiem Blankenberge op stand van 
            Ruimschoots 
25/02 : Werkvergadering voor de Havenfeesten 
23/03 : Algemene vergadering van de Cultuurraad van Blankenberge. 
20/04 : Lancering van de organisatie Kusterfgoed , een samenwerkingsverband  
            tussen de badsteden : Blankenberge, De Haan, Oostende en Middelkerke. 
04/05 : Bespreking met dienst Ruimtelijke Ordening rond de ontwikkeling van de  
            Maritieme Site 
07/05 : Evaluatie Erfgoeddag  

http://www.descute.be/
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13/10 : Vergadering stad rond markt-event nieuwjaar 2016 
22/10 : Werkgroep Maritiem Erfgoed. 
 
 
 

4.3  Financiële middelen. 
 
 

A. Subsidies van de stad Blankenberge. 
 

De financiële situatie van de vzw blijft gezond dankzij diverse bronnen.  Subsidies 
van overheden, financiële en materiële ondersteuning van bedrijven, individuele 
personen en eigen activiteiten, zorgen ervoor dat wij verder onze werking ten bate 
van het maritiem erfgoed van de kust en in het bijzonder dat van Blankenberge, tot 
zijn recht kunnen laten komen.   
 
In 2015 werden opnieuw heel wat financiële middelen besteed aan : 
 

- Het inrichten van het terrein van de maritieme site 
- Het onderhoud van de B1 St. Pieter en de B72 Jacqueline-Denise 
- Het verplaatsen van de Watson-reddingsboot 
- Het inrichten van het binnenschip van de loodskotter 
- Het aanschaffen van werkmateriaal, vervangen van houtbewerkingsmachines. 
- Het Dory project  

 
 

 
Ook de organisatie van al onze activiteiten, kan slechts gerealiseerd worden door de 
gezamenlijke inzet van overheid, bedrijfswereld, particulieren en de vereniging zelf. 

 
De stad Blankenberge staat borg voor een belangrijk deel van onze 
werkingsmiddelen.  Fondsen nodig om de essentiële werking van de vereniging te 
waarborgen.  De return hiervoor is de promotie van het Blankenbergs Maritiem 
Erfgoed in het binnen- en buitenland. 

 
 
 

B. Inkomsten uit eigen activiteiten. 
 
Uiteraard moet een vereniging zoals de onze met een ambitieus project en zeer 
diverse activiteiten, zorgen dat er ook eigen inkomsten zijn. 

 
Diverse werkgroepen zoals merchandising, feestelijkheden en public-relations, 
zorgen ervoor dat er eigen inkomsten kunnen gegenereerd worden.  Deze inkomsten 
ondersteunen de werking van de vereniging in grote mate en kunnen maar 
gerealiseerd worden door de zeer gewaardeerde inzet van de leden en vrijwilligers. 

 
De opbrengsten van activiteiten worden onmiddellijk opnieuw geïnvesteerd in onze 
projecten : onderhoud van de St. Pieter, het klein onderhoud van de Jacqueline-
Denise, het uitbouwen van het museum en de ontwikkeling van de maritieme site. 
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     C. Sponsoring door bedrijven en individuele personen. 
    Steunende bedrijven door de jaren heen :  

 
North Sea Boating (Blankenberge) : bedrijfsterrein – technische faciliteiten 
Wittevrongel Sails (Blankenberge) : technische steun – afdekkingmateriaal – 
Metabo (Vilvoorde) : kleine houtbewerking machines 
Robland ( Brugge) :  grote houtbewerking machines 
Sigma Coatings ( Schoten) : verven 
Jan Vandamme – Hutsebaut : scheepswerf Zeebrugge – technisch advies 
Agence Callier – Blankenberge  
Amec-Spiets nv – Schaarbeek 
Arlo nv – Zomergem 
Firma Blomaart Eddy – Ekeren 
Camping Haerendycke – De Haan-Wenduine 
Yom-Securon - Maarkedal 
Ets. Sain Jean – Braine-l’ Alleud 
Ets. Mio & Brescani – Brussel 
Ets. Immoneuf 
Ets. Secalt- Braine-l’ Alleud 
Proviron : stoombuis. 
Novatech :  Tec 7 - dichtingsmateriaal 
Toussein : dekzeil St. Pieter 
 
 
 

Particulieren door de jaren heen 
 
C. Verburgh - Bart Smet - B. Tondeur - M. Dillens   
Herman De Croos : verwarmingsinstallatie – 100 stoelen – Elektriciteit St. Pieter 
Jacques Baeteman : stoombuis – vier kleine kanonnen om startschoten te geven 
Live Sirett : startkapitaal - sponsoring nieuw clubhuis – reddingsvesten - diverse 
Jos De Toch : twee ankers, katrollen en ander scheepsmateriaal. 
Raf Wittevrongel : tekeningen en aquarellen voor het museum 
Peter Feldt en Lieve Demeyer : uniform voor museum 
Garrit Henderickx : landvast – touwen. 
Famillie                  (via Jan Vandamme) : reddingsvesten 
Rudy Blomme : werkmateriaal, radar,  
Rene    en Tinneke Ott : zodiac 
Rolf Decock : kwikdamplamp voor museum 
Frank De Meester en zus : mooi schilderij voor het museum :  
Jaëlle Grymonprez : ijskast, diepvries en maritieme boeken voor het museum 
         

C. Investeringen 
 
Inrichting van het binnenschip van de loodskotter, aansluiting elektriciteit en water 
Beplanking van de loodskotter, 
Inrichting van de maritieme site : hekken en afsluiting,  
Groot onderhoud van de B1 Sint Pieter. 
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5. DE CAMPAGNE 2016 
 

      SCUTE-KALENDER   2016 
 

VOORLOPIGE PLANNING op :  30/01/2016 
 

JANUARI 
 
1/01  NIEUWJAARS EVENT OP DE MARKT 
 
 
18/01 : WERKVERGADERING ERFGOEDDAG 
  WERKVERGADERING TENTOONSTELLING VISSERIJ  (2017) 
 
 
 
 
 

FEBRUARI 
 
 
   28 /02    RAAD VAN BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAART  
 
 
 
20/03 :  BEMANNINGSVERGADERING  
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APRIL  
 
OPTUIGEN SCHEPEN 
 
ONDERHOUD SCHEPEN 
 
17/04  :   OPENING VAARSEIZOEN SCOUTS BRUGGE 
 
24/04 :   ERFGOEDDAG : thema RITUELE (taferelen vissersbijgeloof aan boord) 
 
 
 
 

MEI 
 
 
5/05  HAVENFEESTEN BLANKENBERGE 
 
1605  ZEEWIJDING WENDUINE 
 
26 – 29/05  OOSTENDE VOOR ANKER : thema Folklore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNI  
 
 
 
11/06 :    DE  MAATJES 
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JULI  
 
 
RONDVAARTEN 
 
 
VAN LOON HARDZEILDAGEN – VEERSE MEER ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUGUSTUS 
 
 
RONDVAARTEN 
 
SAIL VLISSINGEN ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBER 
 
11/09 :   OPEN MONUMENTEN DAG 
 
 
18/09 : OSTREA ROSE CLASSIC RACE  
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OKTOBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECEMBER 
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Goede vaart in 2016 ! 

 


