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1. VOORWOORD 
 

2020  een “Annus Horribilis” voor de gehele wereld en dus ook voor De Scute.   

De pandemie sloeg ongenadig toe in onze contreien en veroorzaakte een totale 
disruptie van onze gezondheid, zorg, economie, gemeenschapsleven en 
sociaal weefsel.  Omwille van de snelle verspreiding van het coronavirus moest 
vanaf maart een lockdown ingesteld worden.   
Dit had als gevolg dat alle evenementen afgeschaft of opgeschort werden.  Het 
spreekt voor zich dat dit ook voor alle verenigingen in Blankenberge grote 
gevolgen had.  Dus ook voor onze vereniging. 
Het Belle Epoque evenement in februari ontsnapte aan de dans.  Vanaf maart 
tot op heden werden zowat alle evenementen waar de Scute aan zou 
deelnemen afgeschaft.  Gezien het verbod op niet essentiële verplaatsingen 
was het voor de leden zelfs onmogelijk om zich naar de loods te begeven. Ook 
op de pontons mocht men zich enkel vergewissen van de toestand van de 
boten.  Dit had als gevolg dat ook de verdere afwerking van onze projecten  - 
de Atkins Vintage sloep en de Sainte Yvonne - een halt werd toegeroepen. 
Halfweg mei kwam er een lichte versoepeling van de reglementering wat ons 
toeliet onze activiteiten in beperkte mate te hernemen.  Eerst buiten met het 
onderhoud van de B1 en de B72 en vanaf juni werden ook de andere twee 
projecten herstart.  We hadden goede hoop dat wij vanaf september opnieuw 
met evenementen zoals de Ostrea Rose Classic Race zouden kunnen starten.  
Helaas, de tweede coronagolf sloeg nog ongenadiger toe dan de eerste. 
 
Zoals voor alle ondernemingen en verenigingen is de financiële inpakt van de 
pandemie catastrofaal.  De Scute haalt 2/3e van haar inkomsten uit de inzet van 
haar leden tijdens de vele evenementen waar wij aan deelnemen.  Met onze 
Scutestand: Wulloks & Jenever, merchandising, mosselsoupers, werfbezoeken, 
happy hour, enz. verzamelt de vereniging de nodige fondsen voor de 
noodzakelijke uitgaven om de Scute in leven te houden.  Dit jaar vallen al deze 
inkomsten weg.  Gelukkig kunnen wij dankzij de Blankenbergse subsidiëring 
overleven.   
Wij danken ook onze huisbaas Jan Vandamme, die begrip had voor onze 
situatie. 
 
En niet alleen dat speelde, maar gaandeweg merkten wij dat door in ons kot te 
blijven ook bij de Scuteleden een gemis ontstond aan contacten.  Een positieve 
vaststelling: de Scute blijkt meer te zijn dan een groep hobbyisten die zich 
inzetten voor het maritieme erfgoed.  Het feit dat elke gelegenheid door de leden 
te baat werd genomen om samen te komen – weliswaar coronaproof – 
onderstreepte duidelijk dat de Scute een hechte vriendengroep is.  Dit biedt ons 
hoop en vastberadenheid om het roer niet te lossen, hopend op een betere wind 
in de toekomst.   
 
Moge 2021 ons die betere wind toewaaien 
 
Frank Panesi - voorzitter. 
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2. DE CAMPAGNE 2020 
 
Wij geven hierbij eerst een totaal overzicht van alle afgelaste evenementen 
waar de Scute normaal aan deelneemt.   
 
Nadien bespreken wij daar waar het nog mogelijk was toch initiatieven hebben 
genomen om onze inzet voor het maritiem erfgoed van Blankenberge in ere te 
houden. 
 
2.1  AFGESCHAFTE EVENEMENTEN - en EIGEN ORGANISATIES. 
 
14/03  Bezoek Scutewerf groep Floreal Blankenberge 
22/03  Groepsreis Scuteleden naar Thuin 
26/04  Erfgoeddag 
05/05  Bezoek team Kusterfgoed aan onze vereniging 
16/05   Bezoek groep uit Antwerpen 
21/05 
          }          Havenfeesten Blankenberge 
24/05   
28/05 
          }          Oostende voor Anker 
31/05   
01/06  Zeewijding Wenduine 
20/06  De Maatjes – Bezoek groep  
26/06 
          }          Escale a Calais (Frankrijk) 
28/06   
01/07  Vaartochten met B1 en B72 in samenwerking met de Watertaxi 
12/07  Zeezegening Blankenberge 
06/08 
          }          Tocht naar Duinkerke voor de start van de Tall Ships Race 
09/08   
08/08  Paravangfeesten 
30/08  Ontvangst van 50 kinderen van de MPI’s De Haan en  
  Koksijde met vaartochten: Organisatie Kiwanis Kortrijk. 
09/09  Zeetocht met groep  
12/09  Receptie met de deelnemers aan de Ostrea Rose Classic Race 
13/09  Ostrea Rose Classic Race 
13/09  Open Monumentendag 
20/09  Zeetochten in samenwerking met de Watertaxi 
    /10  Medewerking aan de Nato-Chesskampioenschappen : bezoek 
  werf 
18/10 Medewerking aan Blazuin: loods ter beschikking voor voorstelling 
 
23 belangrijke evenementen werden afgeschaft en/of verplaatst naar volgend 
jaar. 
 
Alle activiteiten in de loods werden opgeschort van 13/03 tot 15/05 en van   
15/09 tot een nog nader te bepalen datum. 
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Er werd enkel werk gemaakt van de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten voor 
de B1 en de B72 + gedeeltelijk voor het Atkins Vintage project. 
 
2.2  De Scute – Maritiem Ambassadeur van Blankenberge. 
 
De twee grote evenementen van het voorjaar: de Havenfeesten Blankenberge 
en Oostende voor Anker werden afgeschaft.   
Dit was voor de Scute een zeer zware tegenslag.  Hiermee viel de 
vertegenwoordiging van het maritiem erfgoed van de Blankenbergse visserij 
voor een groot deel in het water.  Het hoeft niet gezegd dat dit voor de Scute op 
velerlei aspecten zijn weerslag had.  De noodzakelijke exposure was er niet, 
wat een domper zette op al onze activiteiten. 
 
Maar de Scute zou de Scute niet zijn om veerkracht ten toon te spreiden en niet 
bij de pakken te blijven zitten.   
Na de versoepeling van de lockdown in mei werden met man en macht de Sint 
Pieter en de Jacqueline-Denise weer vaarklaar gemaakt. 
 
Vanaf juli werd het opnieuw mogelijk om enkele activiteiten te overwegen, 
weliswaar coronaproof.  Er waren dus wel enige restricties rond het aantal 
deelnemers, enz. 
 
De “alternatieve Zeezegening” te Blankenberge. 
 
De eerste activiteit die zich aandiende was de Zeezegening te Blankenberge op 
12/07.  Deze werd opgeschort maar wij namen de gelegenheid om met onze 
twee erfgoedboten voor de rede van Blankenberge een parade te houden.  Het 
leek als een bevrijding.  Het was prachtig weer, een kleine bries uit het 
Noordwesten, volle zeilen, vlakke zee, een gelukkige bemanning en enkele 
opstappers die opnieuw van een mooi schouwspel konden genieten.  Ook 
vanop het strand en de dijk werd de parade opgemerkt.  
 
De “alternatieve Ostrea Rose Classic Race”. 
 
Halfweg september, de coronapandemie blijft aanhouden.  De cijfers laten nog 
altijd niet toe om grote evenementen te organiseren.  De Ostrea Rose Classic 
Race is al enkele jaren een groot succes, die meer dan 40 schepen naar 
Blankenberge brengt. Dit vertegenwoordigt een groep van minstens meer dan 
160 bemanningsleden en sympathisanten.  Te veel personen dus voor de altijd 
zeer leuke receptie, de avond voor de race, en zeker ook voor de ultra ludieke 
prijsuitreiking achteraf.  Na samenspraak met de directie van de mede 
organiserende jachtclub VVW werd beslist om het event naar volgend jaar te 
verplaatsen. 
Maar de Scute kon dit toch niet zomaar aan zich laten voorbij gaan.  Indien wij 
aan boord van de B1 en de B72 de nodige voorzichtigheid aan de dag konden 
leggen, was een zeetocht met de twee erfgoedboten perfect mogelijk.  0p 13/09 
staken de Sint Pieter en de Jacqueline-Denise in zee voor een bevrijdende 
zeetocht voor de rede van Blankenberge.  Nadien werd op de ponton, mits in 
achtneming van de social distancing, nagepraat en op de verjaardag van Greet 
een glas gedronken.  
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DE EVENEMENTEN 
De “alternatieve” zeezegening te Blankenberge 
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De bemanning van de B1 en B72 na de zeezegening, een lekker maatje als bekroning 
van een leuke dag en een gezellig samenzijn na een alternatieve zeezegening. 

 



  

DE SCUTE vzw  -   JAARVERSLAG 2020 Pagina 9 
 

De “alternatieve” Ostrea Rose Classic Race 
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2.3  De Scute – Cultureel Ambassadeur van Blankenberge. 
 
 
Bel’ Lumière event 
 
Het Bel’ Lumière event ontsnapte aan de corona restricties.  Dit jaar werd dit 
winterfeest niet tijdens de Kerstperiode georganiseerd.  Het werd verplaatst 
naar eind februari om zo de dode periode tussen nieuwjaar en carnaval te 
overbruggen.  
 
De Scute was opnieuw present met onze Scutestand en de in Blankenberge 
wereldvermaarde Wulloks & Jenever.  Het weer viel mee, niet te koud en geen 
regen. 
Gezien de verplaatsing naar een enigszins kalme periode hadden wij minder 
volk verwacht, maar  de publieke opkomst viel uiteindelijk toch redelijk mee. 
 
Dit jaar werd voor het eerst een nieuw reglement ingevoerd waarbij het niet 
langer toegestaan was om bij publieke evenementen drank te schenken in 
plastieken glazen. 
Wij hadden nog een hele stock plastieken jeneverbekers die wij dus niet meer 
konden gebruiken.  Wij hebben dus moeten investeren in jeneverglazen.  Voor 
de Scuteploeg van dienst kwam er dus ook de afwas bij.   
In elk geval willen wij graag onze dank betuigen aan de vrijwilligers van de 
Scuteploeg die gedurende twee dagen toch weer paraat stond, en zeker onze 
onvolprezen Wullokskok niet vergeten die tenslotte aan de basis ligt van dit 
succes. 
 
 
Blazuin 
 
Blankenberge werkt met de gemeenten De Haan en Zuienkerke sinds enkele 
jaren samen om in het najaar een cultureel evenement te brengen dat als een 
leuke afsluiter van het seizoen zou kunnen beschouwd worden. Op 18/10 werd 
het evenement voorzien.  Bezoekers zouden in De Haan starten met een 
erfgoedwandeling om over de middag in Zuienkerke een typische poldermaaltijd 
te gebruiken.  Blankenberge zou de namiddag afsluiten met twee voordrachten.  
Een over traditionele bewaringsmethoden voor vis en een causerie over 
Zeeverhalen en vertellingen.  Hiervoor zocht de culturele dienst van 
Blankenberge naar een zaal die coronaproof het publiek zou kunnen ontvangen.   
De Scuteloods zou hiervoor in aanmerking komen.  Wij ontvingen de ploeg van 
de cultuurdienst, afspraken werden gemaakt, de loods werd klaar gemaakt om 
de voorstelling op een podium te laten plaatsvinden, enz.  Helaas evolueerden 
de coronacijfers plots in die mate dat een dag voor de voorstelling het 
evenement moest afgelast worden. 
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NATO CHESS kampioenschappen. 
 
Wij werden ook gecontacteerd door de organisatoren van de Nato 
schaakkampioenschappen.  Deze zouden dit jaar in Blankenberge 
georganiseerd worden.  In de rand van deze kampioenschappen worden ook 
een hele reeks culturele evenementen voor de deelnemers georganiseerd.  De 
Scute zou voor het maritieme luik een ontvangst op de werf voorzien met 
bezoek aan het museum en de Blankenbergse erfgoedboten.   
 
Het evenement werd verplaatst naar 2021. 
 
 
2.4 De Scute – Internationaal Ambassadeur van de Vlaamse Kust. 
 
Dit jaar hadden wij met de B72 tochten naar maritieme manifestaties in Frankrijk 
en Nederland gepland. 
In Frankrijk waren twee of drie manifestaties voorzien:  
26 tot 28/06: Escale à Calais en 6 tot 9/08: de start van de Tall Ships Race en 
mogelijks ook nog een tocht in het najaar naar Gravelines. 
 
Ook onze bijna jaarlijkse deelname aan de Van Loon Hardzeil dagen op het 
Veerse meer in Nederland, ging niet door. 
 
2.5 De Toeristische Activiteiten van vzw De Scute. 
 
2020 was voor de gehele toeristische nijverheid een rampjaar.  
Noodgedwongen moesten bijna alle evenementen afgeschaft worden.  Naast 
de havenfeesten viel voor ons ook “De Maatjes” en de Paravangfeesten in het 
water. 
 
Twee evenementen die voor de Scute van belang zijn om naast de positieve 
uitstraling naar het grote publiek, ook voor de financiële inkomsten moeten 
zorgen via de verkoop van onze Wulloks & Jenever en merchandising. 
 
2.6 De Scute en het Maritiem Erfgoed. 
 
De Scute is lid van Water Erfgoed Vlaanderen. 
Dit jaar heeft de organisatie het plan opgevat om alle actieve leden de kans te 
geven om via een kort filmpje hun werking voor te stellen. 
Wij gingen gretig op dit voorstel in.  De stuurgroep onder leiding van dhr.  
Westerlund kwam op 16/07 langs.  Ook Hubert Rubbens, in zijn hoedanigheid 
als de vertegenwoordiger van het West-Vlaams varend erfgoed, was eveneens 
aanwezig. 
Onze vereniging kreeg ruim de tijd om onze voornaamste projecten voor te 
stellen. 
Het filmpje met de voorstelling van onze vereniging werd op onze 
facebookpagina geplaatst. Het is te bekijken via volgende link : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tqhmppAX_kc&feature=youtu.be  
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In de rand van deze bijeenkomst werden ook enkele knelpunten besproken en 
werd aan de vertegenwoordiging van Water Erfgoed Vlaanderen aandacht 
gevraagd voor de ondersteuning van de erfgoedboten van de Kust: de 
Blankenbergse schuit B1Sint Pieter, de garnaalkotter B72 Jacqueline-Denise 
en de Oostendse tweemast sloep Nele. (Mogelijks moeten wij daar ook de 
Endlich van Nieuwpoort bij rekenen.) 
 
De Vlaamse Gemeenschap voorziet subsidies voor het onderhoud van 
erfgoedboten. 
Om in aanmerking te komen voor deze subsidies moeten de kandidaat schepen 
minstens 30 jaar oud zijn.  De stad Blankenberge diende reeds tweemaal een 
dossier in om de B72 Jacqueline-Denise in aanmerking te laten komen voor 
subsidies.  Het gaat hier immers om een grondige restauratie van een 
garnaalkotter met bouwjaar 1942.  Tot op heden zonder resultaat. 
 
Anderzijds merkten wij op dat er op de lijst van de gesubsidieerde boten een 
aantal schepen staan die weinig of niet varen.  Deze boten blijven enkel een 
statisch gegeven, terwijl onze kusterfgoed boten effectief “varend” erfgoed zijn 
en een actieve vertegenwoordigingsrol opnemen.  
Het zijn ook de enige varende scheepstypes die onze visserijgeschiedenis 
vertegenwoordigen op heel wat maritieme evenementen in binnen en 
buitenland.  Ondertussen vergt het onderhoud van onze varende erfgoedboten 
ook heel wat inspanningen die thans niet erkend worden. 
 
De afvaardiging van Water Erfgoed Vlaanderen erkende wel dat dit een 
probleem is. 
Mogelijks zou kunnen geijverd worden om naast de voorziene 
subsidiëringsregeling een bijkomende ondersteuning te voorzien voor onze 
replica’s die toch een belangrijke bijdrage leveren aan de uitstraling van ons 
nautisch erfgoed.   
Wij kijken hoopvol uit naar de uitwerking van dit voorstel. 
 
 
Scute museum  
 
Ook het museale aspect van onze werking heeft fel te lijden gehad van de 
coronacrisis.  Sinds 13 maart is het museum gesloten en alle activiteiten die 
daarmee verband houden werden opgeschort. 
Wat niet wegneemt dat er toch verder werd geïnvesteerd in het onderhoud en 
het verder verzamelen van collectiestukken die de geschiedenis van de 
Blankenbergse visserij aanschouwelijk maken. 
De milde schenkers spelen hierbij een belangrijke rol. 
Wij danken ook Jan Baert, Herman Decroos en Andre Viaene voor de zorg die 
zij aan het museum besteed hebben. 
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Schenkers  
 
Stadsgids Andree Verheecke schonk een kompas verwerkt in een tafeltje.  
 
Joseph Vandierendonck  schonk schilderijen en foto’s voor het museum. 

                              
Staf Wittevrongel schonk een vijftal mooie ingekaderde foto’s van 
Blankenbergse vissersboten en vissers. 

 
Frank Leentjes schonk het museum een mooie ingekaderde affiche van een 
vissersboot op het strand van Blankenberge  +  materiaal voor de werf. 
 
Johan Louwage bracht een oven mee voor de werf + werkmateriaal 
 
Frank Demeester vulde onze collectie boeken aan + werkmateriaal voor de 
werf. 
 
Guido Ponjaert en Frank Panesi kochten van Herman Decroos een 
werkbootje dat op de werf kan gebruikt worden voor het onderhoud van de 
erfgoedboten wanneer deze in het water liggen. 
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LIGPLAATSEN EN VERPLAATSINGEN B1 en B72 
  

 
 
 
 

    
 

              De B1 en de B72 goed beschermd tegen de Westerstormen achter de kaaimuur ,  
                                                                   samen met de Dory         
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Op weg naar de zomerligplaats (foto F.Verscheuren)       Aan de zomerligplaats (foto H. Delbaere) 
 

     
     Omwille van de havenwerken terug naar de VVW Jachtclub  (foto’s F. Verscheuren) 

 

   

    
Afdekken van de B1 en B72 voor de winter       met nieuw jolletje    
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2.7  Chronologisch Overzicht  Zee-activiteiten 2020 . 

 
Zeetochten met de B 72  Jacqueline-Denise 
 

Datum Activiteit AANTAL 
PERSONEN 

 
/03 
 

 
Verplaatsing van ponton VNZ naar 
VVW wegens baggerwerken 

 
4 

 
02/06 
 

 
Onderhoud + optuigen 

 
4 

 
04/06  
 

 
Testvaart rede Blankenberge  

 
4 

 
23/06 

 
Avondtocht rede Blankenberge  
 

 
10 

 
01/07 
 

 
Zeetocht met kamp Sea & Cycling 

 
11 

 
12/07    
 

 
“Alternatieve Zeezegening” 
Blankenberge – Rede  
 

 
6 

 
22/07 

 
Zeetocht rede Blankenberge : kamp 
Sea & Cycling  

 
11 
 

 
09/08 
 

 
Zeetocht rede Blankenberge 

 
7 

 
12/08 
 

 
Zeetocht rede Blankenberge : kamp 
Sea & Cycling 

 
8 

 
20/08 
 

 
Zeetocht  rede Blankenberge  

 
3 

 
05/09 
 

 
Zeetocht rede Blankenberge : 
Asneerlating  

 
12 

 
13/09 
 

 
Zeetocht “Alternatieve Ostrea Rose 
Classic Race 

 
7 

 
23/11 
 

 
Verplaatsing van VVW naar 
Scarphout Jachtclub wegens 
baggerwerken  
 

 
4 

 
         Totaal: 10 tochten met 79 personen aan boord (bemanning incluis) 
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Zeetochten met de B1 St. Pieter 
 

 
DATUM 

 
ACTIVITEIT 

AANTAL 
PERSONEN 

 
/03 
 

 
Verplaatsing van ponton VNZ 
naar VVW wegens 
baggerwerken  

 
4 

 
/06 
 

 
Onderhoudswerken + optuigen  

 
4 

 
12/07 
 

 
“Alternatieve Zeezegening 
Blankenberge  

 
10 

 
25/08 
 

 
Zeetocht rede Blankenberge – 
verplaatsing naar VVW 

 
3 

 
13/09 
 

 
Zeetocht rede Blankenberge : 
“Alternatieve Ostrea Rose 
Classic Race 
 

 
9 

 
23/11 
 

 
Verplaatsing van VVW naar 
Scarphout Jachtclub wegens 
baggerwerken 

 
4 

 
Totaal: 3 tochten met 22  personen aan boord (bemanning incluis)  
 
Ook hier moesten wij noodgedwongen onze zee-activiteiten voor een groot deel 
staken.  Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar werd er ook een beperking 
van niet essentiële verplaatsingen ingesteld.  In de haven werd er ook een 
verbod uitgevaardigd om zich aan boord van een vaartuig te bevinden.  
Handhaving resulteerde in het beboeten van bemanningen die zich aan boord 
bevonden.  Of dit nu het geval was voor noodzakelijke herstellingen of andere, 
het bleek van geen belang te zijn.  Dit stelde ons voor een probleem.   
Onze samenwerkingsovereenkomst met de Stad Blankenberge voorziet in 
artikel 6 dat De Scute moet instaan voor het onderhoud en kleine herstellingen, 
het organiseren van een stormwacht bij storm, enz.  
Niet alle bemanningsleden van de B1 en B72 wonen in Blankenberge.  
Wat indien zij door de politie geïnterpelleerd worden wanneer zij toch naar 
Blankenberge komen en aan boord de nodige beveiligingsmaatregelen nemen?  
Het is gelukkig niet zo ver gekomen maar het zorgde toch voor enige 
ongerustheid. 
 
Toen in de zomer de maatregelen enigszins versoepeld werden konden wij toch 
onze medewerking verlenen aan het zomerkamp voor jongeren: Sea & Cycling 
dat door de Jachtclub VVW werd georganiseerd.  Al bij al kregen een 30 tal 
jongeren de kans om een unieke zeilervaring met de B72 JD op te doen. 
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Ook de “alternatieve” Zeezegening en de “alternatieve” Ostrea Rose Classic 
Race waren voor ons welkome hoogtepunten om toch onze doelstellingen te 
realiseren.  Ook voor de bemanning was dit in deze tijden een goede stimulans 
om niet bij de pakken te blijven zitten. 
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ZEETOCHTEN 2020 

    

  

   

                    Terug in de haven op de basis                debriefing aan boord van de JD 
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               Proefvaarten met de B72 JD en de B1  St. Pieter 

  

  

                      

 

                               De B1 en de B72 klaar voor het vaarseizoen 
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Sea and Cycling kamp : samenwerking met de VVW Jachtclub 
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3. Projecten. 
 
3.1 Atkin Vintage sloep. 
 
We hadden het plan opgevat om de afwerking van de Atkin sloep zo te plannen 
dat wij de sloep tijdens de havenfeesten 2020 zouden kunnen te water laten.  
Helaas heeft ook hier corona een stokje voor gestoken.  
 
Er werd in beperkte mate en volledig coronaproof verder gewerkt aan de 
beplanking.  
Waar voor de kiel, voor en achtersteven eik werd gebruikt, werd voor de 
beplanking de houtsoort Sipo gekozen.  Dit hout is duurzaam en verzekert ons 
van een langdurige resistentie tegen houtrot. 
 
Sipo is een harde houtsoort die niet gemakkelijk te bewerken valt.  Het vergde 
van de bouwers wel enige aanpassing in het gebruik van degelijk materiaal om 
tot een bevredigend resultaat te komen.  Gelukkig konden wij rekenen op de 
assistentie met woord en daad van Jan Vandamme die als een goede mentor 
de werken van dichtbij opvolgde. 
 
Halfweg december werd de laatste plank aangebracht en werd de sloep klaar 
gemaakt voor de volgende fase: de binnen afwerking.  Om te beginnen met het 
aanbrengen van de spanten. Wij kozen voor essenhout om de spanten te 
vervaardigen.  Deze moeten gestoomd worden om ze op een goede manier te 
kunnen aanbrengen. Hiertoe werd een nieuwe stoombak gebouwd.   
Daarna volgen de banken, dolboorden enz.  
 
Wij hopen de sloep gereed te krijgen tegen de havenfeesten 2021.  Hopelijk zijn 
wij dan al voorbij de pandemie.  
 
 
3.2  Sainte Yvonne 
 
Idem voor de Sainte Yvonne.   
Er werd verder gewerkt aan de verdere afbouw, om te beginnen met de 
inrichting van het vooronder, met de installatie van kooien, opbergbakken en 
een scheepstoilet.  Dit laatste met dank aan Daniel Bossier die er nog een had 
staan. 
Daarna werd werk gemaakt van het aanbrengen van de dekgedeelten.  Hier 
werd gekozen voor watervaste multiplexplaten.  Het dek werd in twee aan elkaar 
gelijmde delen vervaardigd.   
Verder werd nagedacht hoe de motor op een juiste manier tot goede prestaties 
kon gebracht worden.  Hiertoe werden enkele systemen uitgewerkt. 
 
Om het financiële plaatje te kunnen rondmaken werd gedacht om via onze 
koepelorganisatie Herita een crowdfunding te realiseren.  Een 
vertegenwoordiger van Herita kwam hiervoor een paar keer naar de Scutewerf 
om de praktische zaken te bespreken teneinde een goed dossier te kunnen 
voorleggen.  Uiteindelijk kozen wij er voor om niet meteen op de voorstellen in 
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te gaan.  De voorwaarden om van de crowdfunding te genieten waren van die 
aard dat er, volgens ons aanvoelen, te veel druk zou gelegd worden om binnen 
tamelijk restrictieve termijnen het project af te werken.   De Sainte Yvonne is 
een prachtig project, maar niet het enige van de Scute.  De Scute heeft een 
ruime actieradius gaande van het in de vaart houden en de uitbating van de B1 
en de B72, de maritieme site en het Scutemuseum, het in stand houden van de 
Dory’s, en de Mirror, de Loodskotter en de  afwerking van de Atkinsloep. Om 
dan nog niet te spreken van de vertegenwoordiging en promotie van de 
Blankenbergse Visserijgeschiedenis, op allerlei maritieme evenementen in het 
binnen- en buitenland.  Daarnaast moeten wij dan nog op onze inzet rekenen 
om de nodige financiële middelen te verzamelen om het bovenstaande te 
financieren via onze merchandising, Scutestands, mosselsoupers en 
samenwerking met de stad Blankenberge en andere organisaties.  De Sainte 
Yvonne is dus zeker niet onze enige doelstelling en niet meteen onze grootste 
prioriteit. 
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DE PROJECTEN 
De ATKIN VINTAGE SLOEP 2020 

  
 
 

    

      

       Mallen, stroken, planken uittekenen, beplanken : Jan Vandamme geeft les. 
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                                           De laatste plank is aangebracht 

                  

           Nieuwe mallen, klaar voor de faze II : spanten en binnenafwerking 
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 Een lichtgewicht moet de spanten op de kiel houden terwijl de spanten aangebracht worden. 
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SAINTE YVONNE 
 

  

     

                      

Aanbrengen van het dek, afdichten van de vijsgaten, binnenwerk : banken en bakken 
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                                       Boren van het gat voor de schroefas   
        

          

                                                      Grote luxe aan boord : een toilet 

  

                                           De eerste fase van het dek is afgewerkt 
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4. Samenwerking met de Stad 
Blankenberge en andere organisaties  

en verenigingen. 
 
 
Stad Blankenberge. 
 
De Scute heeft een samenwerkingsovereenkomst met de stad inzake de 
uitbating van de B72 Jacqueline-Denise en de vertegenwoordiging van het 
Blankenbergs Maritiem erfgoed met de twee erfgoedschepen.   
Dit jaar deed de stad ook voor het podiumschip de B 606 Victorine beroep op 
De Scute. 
De werken om onze kust te beschermen tegen overstromingen resulteerde in 
Blankenberge in de beveiliging van de haven met een muur die een stijging van 
de zeespiegel bij storm zou aankunnen.  Ook de vernieuwing van de Barcadaire 
en de kaaimuur aan de Havenstraat maken daar deel van uit en kwamen dit jaar 
aan bod.  In de oude haven werden dus heel wat werken uit- 
gevoerd.  Hiervoor werden de pontons van de VNZ jachtclub ontruimd en 
weggehaald.  Wij verhuisden de B1 en B72 naar de nieuwe haven bij de VVW 
jachtclub.  
  
Terzelfder tijd werd ook de hernieuwing van de Franchommelaan en de 
Havenstraat aangepakt.  De Victorine stond dus ook in de weg.  Ondertussen 
bleek ook dat de podiumboot aan een grondige renovatie toe was.  In de 
werkgroep Maritiem Erfgoed werd de aanpak van de verplaatsing en het herstel 
grondig besproken.  Al dan niet behoud van de Victorine, omvang van de 
noodzakelijke herstellingen en een nieuwe plaats na de havenwerken kwamen 
uitvoerig aan bod.   
Uiteindelijk werd gekozen voor een herstelling van de Victorine.  Hiervoor werd 
beroep gedaan op de Scheepswerven Jan Vandamme die de Victorine 
gebouwd heeft.   
 
 
Er moest natuurlijk ook een plaats gevonden worden om deze werken uit te 
voeren.  Er werd gekozen voor de Scutewerf.  Op 25/08 werd de Victorine van 
de haven naar de Scutewerf verplaatst.  Er werd geopteerd voor een herstelling 
waar ook de vrijwilligers van De Scute zouden kunnen aan meewerken. 
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DE PODIUMBOOT  B 606  VICTORINE 
 

  

  
 

  
 

   
                     Vertrek op de barcadaire                                         aankomst op de Scute-werf 
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                                                 De romp en het dek moeten vernieuwd worden  
      Verwacht wordt om tegen het einde van de werken in de haven  klaar te zijn (2022) 
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De Watson Projecten. 
 
België had na de tweede wereldoorlog (1946) drie nieuwe reddingsboten laten 
bouwen door de scheepswerven Samuel White’s Yard te Cowes op het eiland 
Wright.  Bij de levering in 1948 werden de reddingsboten gestationeerd : 1 te 
Zeebrugge – 2  te Nieuwpoort -  3  te Oostende. 
 
Na de uitdienstneming in de jaren 80 van vorige eeuw,  belandde reddingsboot 
2 in Antwerpen nabij het Steen bij de andere museumboten.  Reddingsboot 3 
belandde na jaren in het visserijmuseum te Oostduinkerke gestaan te hebben, 
uiteindelijk bij de organisatie Argonaut te Brugge, waar een restauratie werd 
opgezet.  
De Watson reddingsboot 1 van Zeebrugge stond al jaren te verkommeren op 
het Jan Lels-reddingsbotenmuseum - Hoek van Holland.  Toen Jan Vandamme 
er lucht van kreeg dat deze wegens plaatsgebrek zou afgebroken worden liet 
hij de Watson naar Blankenberge overkomen. (zie jaarverslag 2012).   
De optie om op de Scutewerf de Watson weer vaarklaar te maken bleek 
uiteindelijk te ambitieus.  Het schip was in een dermate slechte staat dat wij van 
een herstel moesten afzien. 
 
2019 was een kanteljaar.  
In Brugge was de werking van Argonaut al enige tijd stopgezet. De Watson 
belandde in Brugge op een industrieterrein, in afwachting van ………….. 
Ook in Antwerpen moest de Watson plaats ruimen.   
 
De vraag werd gesteld wie beide schepen kon overnemen.  Zowel in Oostende 
als Nieuwpoort werden kandidaten gevonden.  In Nieuwpoort was Gilbert 
Allewerelt kandidaat en in Oostende nam de organisatie Restart de uitdaging 
aan.  
 
Wij hebben met beide organisatie samengewerkt. 
 
Watson Nieuwpoort  
 
Gilbert Allewerelt, ondernemer in Nieuwpoort, ging in op de vraag en liet Watson 
2 vanuit Antwerpen naar Nieuwpoort overkomen.  Het schip verkeerde in een 
redelijke staat maar er waren enkele stukken uit het schip verdwenen.  Hij 
contacteerde de Scute in de wetenschap dat wij de Watson 1 in bewaring 
hadden.  Uiteindelijk kwamen wij overeen om het schip aan hem over te laten 
opdat hij het zou kunnen gebruiken voor de wisselstukken.  De Watson 1 vertrok 
op 3 juli van onze werf naar Nieuwpoort. 
 
Watson Oostende 
 
Rond dezelfde periode kwam ook het bericht dat de Watson 3 in Brugge weg 
moest.  Ook hier moest een nieuwe initiatiefnemer gevonden worden.  De 
mensen van de organisatie Restart uit Oostende namen de uitdaging aan en 
lieten Watson 3 naar Oostende overkomen.  Kort daarna werd de restauratie 
aangevat. 
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Wij ontvingen op 7/02 een afvaardiging van Restart op de Scutewerf om met 
hen van gedachten te wisselen over renovatietechnieken.   
Ondertussen, eind 2020, zijn de werken al goed gevorderd: het schip werd van 
alle verf ontdaan en verder klaargemaakt voor een grondige renovatie. 
 
Recent werd door de Vlaamse Overheid een bedrag van 266.000 € aan vzw 
Restart ter beschikking gesteld om de Watson 2 opnieuw vaarklaar te maken. 
 
 

HET VERTREK VAN DE WATSON 1 
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De Watertaxi  
 
Nu en dan doet Michel De Vos, organisator van de Watertaxi te Blankenberge, 
beroep op de Scute wanneer hij vanwege grote groepen een aanvraag krijgt 
voor zee-excursies.  In het verleden werden dan ook de B1 en de B72 ingezet 
om samen met de Watertaxi groepen de gelegenheid te geven om samen een 
zeetocht te beleven.   
Ook in september 2020 was een dergelijke samenwerking gepland.  Er was 
minstens één effectieve organisatie voor een zeetocht voorzien, die omwille van 
de gekende reden werd afgelast. 
 
 
Kiwanis Kortrijk  
 
Met de serviceclub Kiwanis Kortrijk hadden wij dit jaar opnieuw een afspraak 
om op 30 augustus een 50 kinderen van de medisch pedagogische instituten 
van De Haan en Koksijde te ontvangen.  De Kiwanisclub organiseert voor de 
kinderen die omwille van diverse omstandigheden in de zomervakantie niet naar 
huis kunnen, toch een leuke afsluiter van de vakantie. 
In de voormiddag worden zeetochten voorzien met de B1 en de B72.  Over de 
middag brengen enkele foodtrucks, de nodige maaltijden, naar de Captains 
Cercle tent waar nadien ook volksspelen voorzien worden.  De namiddag 
voorziet een hele trits “Old Timer” auto’s een leuke rondrit in de achterliggende 
polders. 
De Scute werkt sinds enkele jaren mee aan dit prachtig initiatief.  
 
Het bezoek werd naar 2021 verplaatst. 
 
 
Floreal 
 
Het vakantiecentrum Floreal in Blankenberge organiseert voor haar 
vakantiegangers diverse culturele bezoeken en uitstappen.  Eén daarvan is een 
bezoek aan De Scute.  Bezoekers krijgen een uitleg van bekwame gidsen over 
het vissersverleden van Blankenberge, met een bezoek aan de erfgoedboten, 
museum en werf waar de in aanbouw zijnde schepen kunnen bekeken worden. 
Het geplande bezoek in maart viel net bij het begin van de lockdown in het 
water. 
We kijken uit naar 2021 voor een verdere samenwerking. 
 
 
De jachtclubs van Blankenberge. 
 
Sinds jaar en dag bieden de drie jachtclubs gastvrijheid aan de Scute inzake de 
ligplaats van de B1 en de B72.   
De twee erfgoedboten hebben hun gewone ligplaats in de oude haven in de 
hoek van de Barcadaire (Franchommelaan) en de Havenstraat. De B1 en de 
B72  liggen daar aangemeerd aan de ponton van de Vrije Noordzee Zeilers. 
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In het voorjaar verhuisden wij omwille van de baggerwerken naar de VVW in de 
nieuwe haven.  Wij liggen daar aan een ponton naast de kade, goed beschermd 
tegen de stormen.  Deze ligplaats is ook gemakkelijk voor ons gezien de 
nabijheid van de Scutewerf.   
Eind dit jaar moest er ook bij de VVW gebaggerd worden zodat wij voor  
minstens de duur van de baggerwerken onderdak kregen in de oude haven bij 
de Scarphout Jachtclub.  
  
De Scute wil hierbij de directies en de havenmeesters van de drie jachtclubs 
van harte danken voor de gastvrijheid en hulp die aan De Scute betoond werd. 
 
 
Jachtclub VVW Blankenberge. 
 
Voor de eerste keer werd dit jaar ook samengewerkt met de VVW Blankenberge 
en de organisatie SEA & CYCLING.  Het  jongerenkamp  “Sea & Cycling 
Camp” kwam tot stand door een samenwerking tussen de Vlaamse 
Vereniging voor Watersport Blankenberge en Clint Cycling vzw.   
Een kamp voor jongeren tussen de 8 en 13 jaar. De kids konden naast fietsen 
ook een aantal watersporten beoefenen zoals : suppen, zeilen, afgewisseld 
met workshops, spelletjes en ontdekkingstochten. 
 
Voor de zeetochten deed de jachtclub VVW beroep op De Scute.  Er werd voor 
elke sessie een zeetocht met de B72 Jacqueline-Denise georganiseerd. Er werd 
voorzien in een instructieve begeleiding.  Aan boord konden de kinderen kennis 
maken met een authentieke vissersboot, het hijsen van de zeilen, het besturen 
van een zeilboot, waar te varen op zee, boeien en zeekaarten, ontdekken van 
vissen en meeuwen. 
Er werden 3 zeetochten uitgevoerd met telkens een 5-tal kinderen aan boord.  
Ook hier speelde corona spelbreker.  Omwille van de coronaproblemen 
moesten enkele sessies afgezegd worden. 
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5. De SCUTE   vzw 
 

5.1  Leden. 

IN MEMORIAM 

Johan WITTEVRONGEL 
 

 
 

° 2/10/1945  -   † 6/05/2020 
 
Toen De Scute op 14 september 1992 werd opgericht was Johan zaakvoerder 
van de zeilmakerij WITTEVRONGEL SAILS te Blankenberge.  
Zijn vader Achiel – stichter van de zeilmakerij – werd de eerste voorzitter van 
onze vereniging.  De stichters opteerden om een Blankenbergse Schuit te 
bouwen.  Het was dus meteen duidelijk dat wij de vraag zouden stellen aan 
Johan om hierbij te helpen. Johan stelde het terrein tussen Wittevrongel Sails 
en North Sea Boating ter beschikking evenals een ruimte achterin zijn loods om 
de nodige houtbewerkingsmachines en materiaal te plaatsen. 
 
Terwijl Daniel Bossier de leiding van de bouw op zich nam, volgde Johan de 
werkzaamheden van op afstand en zorgde daar waar nodig voor contacten met 
leveranciers, materiaal en sponsors.  Ook de eerste Scutefeesten vonden op 
zijn terrein plaats en bij regenweer maakte hij zijn loods vrij om de festiviteiten 
onder dak te laten plaatsvinden. 
Toen Achiel stierf nam Johan het roer van de Scute van zijn vader over. 
(15/02/1998). De bouw van de Sint-Pieter was toen ongeveer halverwege.  
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Johan leidde de vereniging met vaste hand en op 10 september 1999 was de 
B1 Sint Pieter klaar voor een plechtige tewaterlating.  Het was een zeer fiere 
voorzitter die de feestrede mocht uitspreken. 
Samen met Daniel Bossier voerde Johan de B1 naar zee.  Een magisch moment 
voor de vereniging en Blankenberge.   
Johan zorgde via zijn contacten ervoor dat de eerste grote maidentrip van de 
B1 naar Antwerpen kon begeleid worden door een sleepboot van de Zeemacht. 
 
Johan hield van uitdagingen.  En die drang zorgde ervoor dat hij ook zelfs verre 
horizonten opzocht om nieuwe initiatieven te realiseren.   
Toen hij de zeilmakerij aan zijn twee zonen Ian en Steve overliet en zelf in 
andere oorden een nieuw avontuur opzocht, gaf hij het roer van de Scute door 
aan Antoon Vandamme. (17/02/2002). 
 
Bij zijn terugkeer, enkele jaren later, volgde hij weliswaar van op afstand, het 
reilen en zeilen van De Scute.  Het deed hem wel wat toen de B1 na de 
herbeplanking in 2012 terug te water werd gelaten.  En recent nog had hij aan 
Johan Louwage gevraagd om deze zomer nog eens met de Sint Pieter in zee 
te kunnen steken.  
Het heeft niet meer mogen zijn. 
 
De Scute verliest met hem een van de steunpilaren die destijds de bouw van 
de Blankenbergse Schuit heeft mogelijk gemaakt.  De gehele 
zeilgemeenschap zal hem missen. 
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5.2 Algemene vergadering vzw De Scute. 
 
Een 28 tal Scuteleden namen deel aan de algemene vergadering van vzw  
De Scute op 8/03 in de Pekelput te Blankenberge.   
 
Thema’s:  
De financiële balans van 2019 werd goedgekeurd evenals de begroting voor 
2020. 
De voortgang van de projecten werd besproken.   
Er waren voorstellen om de bibliotheek beter te inventariseren, middelen om 
onze algemene info en activiteiten nog beter te promoten, de fondsverwerving 
voor het project Sainte Yvonne via Herita voorlopig niet in gang te zetten. 
De activiteitenkalender voor 2020 werd voorgesteld en goed bevonden. 
Er waren dit jaar geen nieuwe kandidaturen voor het lidmaatschap. 
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5.3 Raad van Bestuur. 
 
Omwille van de coronarestricties kon de raad van bestuur slechts één keer op 
7/03 fysiek samenkomen.  De vergadering was bedoeld om de algemene 
vergadering van de dag daarop voor te bereiden. 
 
De leden van de raad van bestuur werden wel regelmatig digitaal geconsulteerd 
wanneer er beslissingen dienden genomen te worden.  Beslissingen rond het 
stopzetten van de activiteiten, manieren om de coronamaatregelen in de loods 
toe te passen, planning van activiteiten met coronamaatregelen, enz. 
 
 
5.4 Bemanningsvergadering. 
 
Er werd dit jaar geen bemanningsvergadering gehouden gezien de lockdown 
vanaf half maart.   
 
 
5.5 Weerslag van de coronapandemie op een  
      vrijwilligersvereniging zoals De Scute. 
 
De maatregelen om de coronapandemie in onze regio te lijf te gaan had een 
grote weerslag op vrijwilligersverenigingen zoals de onze.   
Het gevaar op besmetting is zeer reëel.   
De samenstelling van ons leden bestand is van die aard dat de meeste 
Scuteleden tot de zogenaamde risicogroep behoren.   Heel wat mensen zijn 
ouder dan 65 jaar.  Het was dus aangewezen om extra voorzichtig te zijn.  Wij 
konden dan ook niet anders dan onze werking gedurende de eerste en tweede 
lockdown stop te zetten. Projecten, deelname aan evenementen in 
Blankenberge en elders, happy hour, alles kwam tot stilstand.  
 
Enkel de noodzakelijke onderhouds- en beveiligingsopdrachten werden 
uitgevoerd.  Dit was tijdens de eerste lockdown niet evident gezien de 
regelgeving inzake niet essentiële verplaatsingen.   
 
Vanaf halfweg mei tot oktober hervatten wij op halve kracht onze initiatieven, 
telkens met in achtneming van alle covid-maatregelen.  Deze gang van zaken 
bracht ook het risico mee dat mensen zouden afhaken.  Door de inactiviteit en 
het verlies aan contact was de kans groot dat de “drive” zou verwateren, dat 
interesses zouden verzwakken door gebrek aan stimulansen. 
 
Het was dan ook zaak om gedurende deze perioden het “vuur brandend te 
houden”. 
Via de sociale media: Facebook en Website hielden wij zo veel mogelijk de 
informatiestroom en het contact gaande. 
We namen ook de optie om mogelijks elke week een mail naar alle leden te 
versturen met info over: de evolutie van de toestand in onze vereniging, reilen 
en zeilen bij de leden, de werken in de haven van Blankenberge en info inzake 
maritiem erfgoed in een ruimer perspectief.  In de tussenperiode hielden wij ook 
iedereen op de hoogte van onze initiatieven zoals de alternatieve Zeezegening 
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en Ostrea Rose Classic Race, het Atkin project, en andere.  Leden die wij niet 
via de mail en sociale media konden bereiken, werden nu en dan opgebeld. 
 
Blijkbaar werden deze initiatieven door de leden op prijs gesteld.  Gedurende 
deze periode konden wij vaststellen dat er onder de Scuteleden en 
sympathisanten een grote nood aan contact bestond.  Inspanningen om toch 
weer wat “community” te creëren werden zeer op prijs gesteld. 
 
De weerslag op onze activiteiten en de financiële weerslag van de pandemie 
worden in hoofdstuk 1 en 5.2 besproken. 
 
Wij kijken dan ook met zeer veel ongeduld uit naar het einde van deze 
onverkwikkelijke periode in de hoop dat wij iedereen zullen terugzien en er 
opnieuw tegen aan gaan zoals in het verleden. 
Wij achtten ons gelukkig te kunnen vaststellen dat tot op heden alle Scuteleden 
gespaard gebleven zijn van besmetting met covid 19.  
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      Na de werkzaamheden wordt er al eens iets opgediend : dikwijls een natje, soms ook een droogje. 
                       Heel wat foto’s werde n genomen voor de huidige coronamaatregelen. 
      Helaas konden het mosselsouper voor de leden en het Happy Hour op zaterdag voormiddag, niet  
      plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen. 
              

 
 
 
5.6 De SCUTE INFO via de sociale media 
 
Website : www.descute.be 
 
Daniel Lefebvre paste met succes onze website aan. Door het gebruiken van 
het contentmanagementsysteem WordPress is het nu mogelijk om op 
eenvoudige wijze en zonder veel technische kennis de website up to date te 
houden. Een nieuwe lay-out maakt de website gebruiksvriendelijker en 
overzichtelijker. Met als resultaat een toegenomen aantal bezoekers, maar 
helaas niet vergelijkbaar met het aantal bezoekers van de Facebookpagina. 
 
 
Facebook :  de Scute 
 
Onze Facebookpagina is bij wijze van spreken onze dagdagelijkse kijk op het 
reilen en zeilen van onze vereniging.  Wij maken er werk van om alle activiteiten 
via onze Facebookpagina in de kijker te zetten.  Wij proberen ook elke week 
maritiem erfgoed relevante feiten te publiceren.  Niet alleen wat de Scute doet 
maar ook wat er in de nationale en internationale maritieme erfgoedwereld aan 
bod komt.   
Met dank aan Daniel Lefebvre en Frank Leentjes voor hun inzet. 
Dank ook aan de mensen die op hun facebookpagina soms foto’s van de Sint 
Pieter en de Jacqueline-Denise plaatsen.  Foto’s die wij dan graag overnemen.  
 
 
De Scute in de PERS. 
 
Ruimschoots – driemaandelijks nautisch tijdschrift. 
Ruimschoots belicht alle initiatieven die zich op het terrein van het maritiem 
erfgoed afspelen.  Ook de Scute kreeg reeds herhaaldelijk de kans om onze 
realisaties en werking toe te lichten.  (doelstellingen, de Dory’s - de Mirror – de 

http://www.descute.be/
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Atkin Vintage sloep.)  Een artikel over de Sainte Yvonne is door Pit Dejonge in 
voorbereiding. 
Een groot deel van de Scuteleden is persoonlijk geabonneerd op dit tijdschrift. 
 
Wij merkten ook een mooi artikel op in het tijdschrift OMAG.  
Omag is een citymagazine dat gratis verschijnt aan de kust.  Vooral 
vastgoedfirma’s promoten er hun nieuwe realisaties.   
In de editie: “winter 20” verscheen een mooi artikel aan de hand van Pit Dejonge 
met als titel : Vaklui bouwen boten om lief te hebben” – Drie iconische 
scheepswerven aan onze kust. 
Een van die drie is de Scute, naast Scheepswerven Jan Vandamme te 
Zeebrugge en Shipyard Lowyck te Oostende.  Een hele eer voor De Scute. 
 
 
LIDMAATSCHAPPEN 
 
De Scute is lid van : 
Herita – Watererfgoed Vlaanderen– VBZR – Blankenbergse Cultuurraad – 
Werkgroep Maritiem Erfgoed Blankenberge. 
 
De Scute werkt samen met: 
De diverse Blankenbergse  verenigingen zoals onder meer:  Het Shantykoor – 
de Vrye Visscherye – de Watertaxi – Haven- en gebuurtekring – Belle Epoque 
Centrum,  
Kust Erfgoed. 
Het stadbestuur Blankenberge voor de: 
Havenfeesten – De maatjes – Paravangfeesten – Bel’ Lumière – eventueel 
andere. 
 
5.7 Financiële middelen. 
 
2020 is een rampjaar.   
De Scute moet voor zijn werking de financiële middelen voorzien voor 2/3e halen 
uit eigen initiatieven.  1/3e bestaat uit subsidies van de Stad Blankenberge. 
 
De Scute huurt een loods en een terrein.   
In de loods worden nieuwe projecten gerealiseerd die elektriciteits- water- en 
verwarmingskosten met zich meebrengen.  
Materiaal voor de projecten moet gefinancierd worden door eigen inkomsten. 
Onze eigen Blankenbergse schuit kost ons jaarlijks een behoorlijke som euro’s 
aan onderhoud. 
 
De Scute ontwikkelt dankzij zijn vele vrijwilligers, activiteiten en initiatieven om 
dit alles te kunnen financieren.  Mosselsoupers, Scutestand met Wulloks & 
Jenever, merchandising, deelname aan evenementen waarbij onze inbreng een 
financieel resultaat oplevert, zorgen ervoor dat wij voldoende middelen 
verwerven om onze kosten te dekken. 
 
Van deze financieringsbron kwam dit jaar niets in huis. 
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A. Subsidies van de stad Blankenberge. 
 
Gelukkig konden wij vanwege het stadsbestuur rekenen op onze jaarlijkse 
subsidies.  Hiermee waren wij in staat om gedeeltelijk de vaste kosten te 
dekken. 
 
B. Inkomsten uit eigen activiteiten. 
 
Dit jaar konden wij geen inkomsten via eigen activiteiten of deelname aan       
maritieme of andere evenementen realiseren. 
 
 
C. Sponsoring door bedrijven en individuele personen. 
 
1. Steunende bedrijven en milde schenkers in 2020. 
 
Scheepswerven Jan Vandamme : 
 
Wij huren de loods aan het Bevrijdingsplein 15 te Blankenberge van Jan 
Vandamme.  Gezien wij onze activiteiten grotendeels moesten staken, waren  
wij hierdoor niet in staat om activiteiten te ontplooien om inkomsten te voorzien. 
Jan Vandamme halveerde de huurprijs voor de loods voor de maanden maart, 
april, mei, oktober, november en december. 
 
Jan Vandamme leverde ook hout voor de Atkins Sloep en de Sainte Yvonne en 
was onze adviseur voor beide projecten. 
 
Wij willen Jan hiervoor van harte bedanken. 
 
Novatech : 
 
De Scute gebruikt al sinds de constructie van de B1 Sint Pieter, TEC 7 voor alle 
hechtingen en het waterdicht maken van alle varende schepen. 
   
De firma Novatech – producent van onder andere Tec 7 – ondersteunt de Scute 
al sinds jaren.  Dit jaar nam Novatech opnieuw contact op met een voorstel om 
bij De Scute een promotiefilmpje voor Novatech op te nemen waarbij hun 
nieuwe producten voorgesteld worden.   
Op 25/09 kwam Bram Starcks, technology manager van de firma Novatech,   
met de filmploeg van de studio Make Stuff langs voor opnames in de loods en 
aan boord van de B72 JD.   
 
Het filmpje is te vinden via de link : https://youtu.be/pPe4E6OBbZ8 en werd 
op onze facebookpagina geplaatst. 
 
Terzelfder tijd stelde Novatech een hele resem nieuwe producten ter onze 
beschikking, waarvoor van harte dank. 
 
 
 

https://youtu.be/pPe4E6OBbZ8
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Particulieren 
 
Jos De Toch : scheepsartikelen 
Johan Louwage : oven 
Frank Demeester : boeken en scheepsartikelen 
Frank Leentjes : werkmateriaal 
Herman Decroos : materiaal voor de kachel in de loods 
Guido Ponjaert en Frank Panesi : werkbootje  
 
2. Steunende bedrijven door de jaren heen:  
 
North Sea Boating: (Blankenberge): bedrijfsterrein – technische faciliteiten 
Wittevrongel Sails: (Blankenberge): technische steun – afdekkingsmateriaal – 
Metabo (Vilvoorde): kleine houtbewerkingsmachines 
Robland ( Brugge): grote houtbewerkingsmachines 
Sigma Coatings ( Schoten): verven 
Scheepswerven Jan Vandamme,  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 
J. 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. 
Live Sirett: sponsoring nieuw clubhuis - reddingsvesten 
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 
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         MILDE SCHENKERS 

 

                                    
 
                    Stadsgids Andree Verheecke en Joseph Vandierendonck   
                    schonken respectievelijk  een kompas en schilderijen en foto’s 

 

               
 
   Novatech schonk een aantal                      Staf Wittevrongel schok een aantal foto’s   
  nieuwe producten 

 

                         
 

  Guido Ponjaert en Frank Panesi kochten via Herma Decroos een werkbootje aan. 
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           Frank Demeester bracht boeken en             Jos De Troch schonk scheepsartikelen 
  en werkmateriaal mee. 
 
 

   
 
 
 
            Het Scutemuseum : met een overzicht van de Blankenbergse visserijgeschiedenis 
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5.8 Investeringen. 
 
Wij kregen een inspectie door de verzekeringsmaatschappij waarbij de 
maatregelen tegen brand werden bekeken. Er werden enkele aanbevelingen 
overgemaakt om de loods nog beter te beveiligen.  
  
De grote kachel werd door Herman Decroos aangepakt.  Kapotte onderdelen 
werden vervangen, er werd ook een ruimte rond de kachel afgebakend waar 
geen materiaal mag geplaatst worden.  Er werd ook een ijzeren vuilbak 
aangekocht om ontvlambaar materiaal in weg te gooien. 
Verf en vluchtige stoffen worden bewaard in de container en niet in de loods. 
 
Verfmateriaal werd aangekocht om het laatste deel van de romp van de 
loodskotter in de verf te zetten. 
 
 
5.9 Gegevens De Scute 
 
 VZW - Ondernemingsnummer : 0448. 685 . 475 
 
Adres: Bevrijdingsplein 15 – 8370 Blankenberge 
 
Bankrekening: BE14 0012 3623 4586 
 
Website: www.descute.be 
 
Facebook: de scute 
 
Telefoonnummers: 0032 476/88 59 71 (F. Panesi)  
                                0032 475/46 41 41 (P. Sabbe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.descute.be/
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Werf- en andere werkzaamheden 
 

              
                                      Herstel en onderhoud van de vlaggenmast  

 

             
                                 Schilderen van de romp van de loodskotter 

 

                            
 
                          Onderhoud en herstellen luiken B72  Jacqueline-Denise 
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                                 Onderhoud en herstellen van de kachel in de loods 

 

    
                                  Onderhoud en nazien van dekzeilen B1 en zeilen van B72 
 

                          
                                    De B72 en B1  afgedekt – klaar voor de winter 
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6. DE CAMPAGNE 2021 
 

      SCUTE-KALENDER   2021 
 

VOORLOPIGE PLANNING op :  4/01/2021 
 

Bij de redactie van het jaarverslag (dec 2020 – jan 2021) is het absoluut 
onduidelijk wat er in 2021 mogelijk zal zijn om activiteiten en evenementen 
te organiseren. 
 
 

JANUARI 
 
 
   Werf :elke donderdag - vrijdag: 
  
 
 

FEBRUARI 
    
Mogelijks zal de bestuursvergadering en de algemene vergadering omwille 
van de coronamaatregelen digitaal plaats vinden. Er zal daarover ten gepaste 
tijde worden bericht. 
 

/02:                   :  Bestuursvergadering  
 
 /02        10u30 :  ALGEMENE VERGADERING VZW DE SCUTE   
                                Vergaderzaal PEKELPUT ,(einde) Franchommelaan    
                                       8370  Blankenberge. 
 

Werf :elke donderdag - vrijdag:  
 
 
 
 

MAART  
 
 
/03:    Bemanningsvergadering 
 
         :    Onderhoud  Jaqueline-Denise op de kar. 
              Onderhoud St. Pieter. 
 
     Werf :elke donderdag -  vrijdag    
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APRIL  
 
 

  /04:     Raad van Bestuur : om 10 u. 
 

25/04:    ERFGOEDDAG : thema : De Nacht 
 
  
   Werf :elke donderdag, vrijdag:  
 
 
 

MEI 
 
            

  13 – 16/05   Havenfeesten Blankenberge 
                     Scute Stand aan de Paravang (doorlopend – vier dagen) 
 

 13/05  :          Scute-Feest – 
                     14u     -  Opening vaarseizoen Sea Scouts  
                                     –  Ontvangst Neptunus met de B 72 
                            16u     – Feest op de Werf  

14/05   :         Open schip 
 
15/05    :        VLOOTPARADE - REDDINGSDEMONSTRATIE 
                            Deelname B 72 JD en B1 St. Pieter 
                             Feest in de tent (avondactiviteit)  Jeneverstand De Scute 
                                                . 

 16/05   :           Bedevaart naar Meetkerke via Blankenbergs Vaartje 

                            Pijprokerswedstrijd op de St. Pieter 

                        Vissersstoet     
 

 
24/05 :         ZEEWIJDING Wenduine 
 

27/05         OOSTENDE voor ANKER 

    ↓ 
 
30/05  

 
 
    Werf :elke donderdag, vrijdag  :  
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JUNI  

 
 
 

/06     :    Raad van bestuur 
 
/06     :     MAATJES binnenbrengen.   
                 Verkoopstand in vissersdorp  
 
  

Werf : elke donderdag en vrijdag:  
  
 
 
 

JULI  

 
 
/07 :            ZEEWIJDING BLANKENBERGE 
 
 
Zeetochten met de J. Denise : zondagen en eventueel op 
woensdag 
 
 
   Werf :elke donderdag, vrijdag:  

 
 
 
 

AUGUSTUS 

 
 
/08 :          Paravangfeesten Blankenberge 
                      Scutestand met  jenever en wulloks 

 
 

                   Zeetochten met belangstellenden  

 
 Werf :elke donderdag, vrijdag    
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SEPTEMBER 

 
/09 :               Open MONUMENTENDAG :    thema :  

 
12/09 :               OSTREA CLASSIC RACE 

 
     :        ANTWERPEN WATER ‘ANT  
 
 
 Werf :elke donderdag, vrijdag  
 
 
 

OKTOBER 
 

/10  :     Raad van bestuur. 
 
 
Werf :elke donderdag, vrijdag:  
 
 
 
 
 

NOVEMBER  
 
 
 
Werf :elke donderdag, vrijdag:  
 

 
 
 

DECEMBER 

 
 
 
Werf :elke donderdag, vrijdag  
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