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Van op de Brug 

Beste leden, jong of al wat ouder, Beste sympathisanten 

In deze druk mediatieke Coronatijden, niet het biertje, kan je gelukkig rekenen op 

een stevige houvast in het leven in de nabijheid van je eettafel: dit Spitsblad! 

Het geeft je visie op een nog steeds o zo zonnige toekomst vol activiteiten  waar je 

reikhalzend naar zult uitkijken.  

Je merkt het, wij Spitsers kijken positief naar het nieuwe seizoen. Er is nog veel 

werk te verrichten maar met de hulp van velen raken we terug waar we eind augus-

tus, net voor de brand, stonden. Wie weet zelfs een heel stuk verder! 

Spitsleden en verschillende bedrijven hebben gesteund om dit mogelijk te maken, 

financieel,  materieel of beide. We mogen niet vergeten jullie allemaal blijvend te 

bedanken om dit mogelijk te maken. Met een zwaaivaart  op 21 maart kan ieder 

van jullie alvast mee op een 

tripje met de Spits vanuit het Zennegat, doorheen Mechelen tot in Kampenhout en 

terug. De plaatsen zijn beperkt. Elke klein dank-je-wel is er één… 

Wie staat te popelen om vanop het water een blik 

te werpen varend van Boom tot Antwerpen en te-

rug, kan inschepen op een SPONSORVAART geor-

gansiseerd door rederij Riverstar op 5 april tussen 

14-17u.  De inscheepprijs van 10 euro per volwasse-

ne en 5 euro per kind gaat integraal naar de weter-

opbouw van De Spits Jeugdkampen! Hier zijn de 

plaatsen erg talrijk, trommel gerust vrienden en 

kennissen op, we kunnen met 140 personen mee! 

 

 

Uitgesteld naar een te bepalen datum, ten laatste begin mei 2020 

Uitgesteld naar een te bepalen datum, okt-nov-dec 2020 
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Van 4 tot 6 mei varen we van Mechelen naar Nieuwpoort. Meer info verderop. 

In de krokusvakantie werden twee 20 voet containers geleverd en op hun plaats 

gezet in Nieuwpoort. Met dank aan Wendy en Nick voor hun uitstekende contac-

ten! 

Ze zullen omwille van de hoekformatie ook meteen steun bieden aan de nieuw te 

installeren douchecabines, twee stuks,  die we half mei zullen opbouwen uit ther-

mowood. Handige handen zijn alvast uitgenodigd op het verlengde weekend van 21

-24 mei. 

In dat verband zoeken wij nog: ijzeren grondankers voor de houten steunpalen, 

meerdere plastiek paletten en bankirai houten tegels voor de goeie afwerking van 

de douchevloer, 2 thermostatische kranen, 2 douchesproeiers en een waterverwar-

mer type doorstromer op propaan (ong. 28kW) staan op hoog op ons zoeklijstje. 

Ook tips over goeie aanbiedingen zijn in dat verband welkom. 

Voor de kleine verplaatsingen in Nieuwpoort zijn we ook nog zoekende naar een 4-

tal degelijke fietsen. De vorige exemplaren hebben het ‘te warm gekregen’. 

We mogen uiteraard het onderhoud aan ons schip niet uit het oog verliezen. De 

afwerking van het plafond stellen we een jaar uit, maar de voorjaarse schilderwer-

ken en het eeuwige gevecht tegen roest blijven we voor ogen houden.  

En zo is ook het ijzerwerk waarop het stuurhuis rust dit voorjaar een hot item. Zo-

dra de voorjaarsstormen kalmeren en de regen even halt houdt, komt deze uit de 

kluiten gewassen karwei in het vizier. Wens je een handje toe te steken? Geef een 

seintje op info@despits.be en we houden je op de hoogte. 

Het Spitsbestuur wenst je een coronavrij voorjaar vol vreugdevolle activiteiten. 

Immuun-rijke groeten en tot gauw! 
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Vernieuwing lidmaatschap 

Wees er ook bij in 2020! 

 € 18 voor sympathiserende leden  

 (per domicilie) 

 € 35 voor werkende, steunende en zeilende leden  

(per domicilie) 

 Sponsors een willekeurig bedrag, een factuur kan worden 

bezorgd 

Lidgelden overmaken op BE86 4377 0555 0150 (KBC) 

op naam van De Spits VZW IJzer 57, 8620 Nieuwpoort, 

met vermelding 'Spits 2020 - naam van het lid' en vermeld het lidnum-

mer (op adresetiket). 

De vereniging houdt eraan een laag lidgeld, per gezin te vragen. 

 

Sympathiserende leden betalen een minimumbedrag van 18 euro (per domicilie), 

ieder is vrij om meer te storten als steun (onderhoud clubschip, onderhoud zeilvloot, 

lopende kosten, …) Hierin is het driemaandelijkse clubblad inbegrepen. 

Leden waarvan 1 of meerdere personen van een gezin deelnemen aan zeilactiviteiten 

(jeugdzeilkampen, volwassenzeilweekend, …) of gedurende het hele jaar aan meer-

dere activiteiten wensen deel te nemen, betalen 35 euro (per domicilie), dit omvat 

naast het driemaandelijks clubblad tevens de dekking van een (sport)verzekering 

lichamelijk letsel en BA tegenover derden.  

Gezien wij een vzw zijn, zijn enkel de leden van de vzw gerechtigd om aan de acti-

viteiten deel te nemen.  Bv. overvaarten, zwaaivaarten, activiteiten in Nieuwpoort of 

elders. 
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Op zaterdag 21 maart organiseren wij zoals elk jaar onze zogenaamde “zwaaivaart”. 

We moeten dit doen als voorbereiding op de overvaart richting Nieuwpoort. Mo-
menteel ligt de boeg richting Leuven, en aangezien het kanaal te smal is om te 
zwaaien (180 graden draaien dus…) moeten we dit doen in de zwaaikom voor de 
sluis van Kampenhout. Tegelijkertijd is dit een goede voorbereiding omdat we dan 
kunnnen checken of alle installaties aan boord nog naar behoren werken  na deze 
lange en zware winter (not!). 

 

Wat kan u verwachten op deze dag? 

 

-mini-cruise van Zennegat tot Kampenhout en terug 

-pompoensoep en zwarte of witte pensen met kriekjes of appelmoes (uiteraard aan 
zeer democratische prijzen). 

 

Praktisch: 

Vertrek om 10 u., aankomst rond 16.30 u. Dit kan eventueel wat later zijn, afhanke-
lijk van bruggen en sluizen. In de scheepvaart geldt: je weet wel wanneer je ver-
trekt, maar nooit wanneer je aankomt. Beetje zoals rijden op de Antwerpse Ring. 

 

Indien u zich geroepen voelt om mee te gaan op deze mini-cruise, gelieve u dan in 
te schrijven via mail op: info@despits.be of telefonisch op het nummer 
0479/83.05.02 (Christiane Van Leuven). Uiteraard met vermelding van naam en 
aantal personen. 

Het aantal plaatsen is beperkt, dus talm niet te lang. 

 

Tot dan! 

 

Schipper Sven 

Zwaaivaart De Spits op zaterdag 21 maart 2020 

Uitgesteld tot ten laatste begin mei 

mailto:info@despits.be
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Eén van onze trouwe sponsors, rederij Riverstar met het schip Wilford, biedt ons 

een sponsorvaart aan op 5 April 2020. 

De vaargelden gaan integraal naar De 

Spits om onze kas verder te spijzen na 

de brand. 

 

Vertrek om 14.00 aan de steiger aan de 

kade te Boom. Na een vaart van drie uur 

komen we terug aan rond 17.00 uur te 

Boom. 

Aan boord zijn drank ijsjes en pannenkoeken te verkrijgen. Deze zijn niet begrepen 

in het inschrijvingsgeld. 

De deelnemingsprijs is 10 Euro per volwassene en 5 Euro per kind. 

Wil je meevaren en sponseren, schrijf dan in door te storten op Spitsrekening BE86 

4377 0555 0150 met vermel-

ding van Sponsorvaart, Uw 

naam en het aantal volwasse-

nen en kinderen. 

 

Indien mogelijk ook graag een 

berichtje op info@despits.be. 

 

Sponsorvaart: Wilford op zondag 5 apil 2020  

Uitgesteld naar okt-nov-dec 2020 



 

Spits 1-2020 8 

Met de overvaart start het seizoen in Nieuwpoort. 

Op maandag 4 mei vanaf 19 uur ben je welkom aan boord voor een hapje 
en een drankje. 

Op dinsdag 5 mei vertrekken wij om 7 uur met als einddoel de omgeving 
van Brugge, waar we voor anker gaan voor de nacht. Op woensdag 6 mei 
zetten wij onze tocht verder naar Nieuwpoort. 

Vanuit Nieuwpoort brengt een bus ons huiswaarts, waar wij rond 19 uur 
verwacht worden in café Den Eik, Battelsesteenweg 375, Mechelen. 

 

Vanaf de hapjes op maandagvond, tot het vertrek uit Nieuwpoort zijn alle 
maaltijden en dranken tijdens de maaltijd inbegrepen. 

De verzekering, de vaargelden en de bus Nieuwpoort-Mechelen zijn ook 
vervat in de prijs. 

Tijdens de vaartocht is onze bar geopend voor een frisse pint of andere 
drankjes aan democratische prijzen. 

Voor deze tocht betaal je 110 €. 

 

Je kan inschrijven tot en met maandag 27 april. 

 

Om deel te nemen stort je een voorschot van 50 €, of het totale bedrag op 
rekening rekening BE86 4377 0555 0150 bij KBC op naam van De Spits vzw 
met de vermelding « overvaart » en stuur je een bericht naar in-
fo@despits.be met je gegevens : naam, voornaam, adres en geboorteda-
tum. 

Opgepast, dit is een ander rekening nummer dan gebruikelijk. 

Overvaart 2020: 

Zennegat Mechelen naar  

Nieuwpoort: 4 - 6 mei 

mailto:info@despits.be
mailto:info@despits.be
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Kraaiennest 
 

 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 19 januari jl. werden wij verrast door Jan De Bor-

ger, hij meldde ons het over lijden van zijn vader Firmin. 

 

Firmin was vooral bekend bij de deelnemers van op- of terugvaart van onze Spits. 

 

Niemand kon het geloven, wij dachten allen dat hij onverwoestbaar was, wat hij te 

danken zou hebben gehad aan de lekkere wijntjes aan de toog, soms tot ongenoe-

gen van zijn zoon Jan, die steeds bezorgd was over de gezondheid van zijn vader. 

Wij zullen Firmin missen, er is een stukje traditie weg bij onze vaarten. 

Wij, het spitsbestuur en de deelnemers aan de vaarten,  bieden aan de familie onze 

oprechte deelneming aan. 

Van ons heengegaan... 
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Wandeling Vrijbroekpark en nieuwjaarsreceptie 

19 januari 2020  

Wanneer ik om 9:30 bij De Spits kom, ligt er ijs in het gangboord en is Eddy druk 

bezig de gangboorden ijsvrij te maken. Krijgen we dan toch nog een strenge win-

ter? 

Naar het Vrijbroekpark is amper enkele km verder. Aan de ingang wijst Maurits ons 

de juiste richting aan. Met een twintigtal Spitsleden verzamelen we aan het Provin-

ciaal gebouw. 

Gids Katrien stelt zich voor en start onze walk @ the park, iets na 10 u. 

Ze heeft een grote zak bij, waaruit ze van alles tevoorschijn tovert. Om te beginnen 

een plan van het park, waar we op een tweetal uurtjes met haar zullen doorlopen. 

Maar eerst krijgen we een korte geschiedenis van dit 65 ha grote park (ongeveer 65 

voetbalvelden). We denken reeds zo’n voetbalveld te zien, maar dat blijkt een hoc-

keyveld te zijn. 

Momenteel hebben er nog verschillende sportclubs hun stek in het park. 
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Bij een eerste stop aan 2 vijvertjes, mogen we een moerasplantje zoeken en krijgen 

we uitleg over het drainagesysteem. Waterpartijen en afwatering vormen trouwens 

een rode draad doorheen dit park. 

We leren over specifieke planten/bomen 

en met de loep gaan we bijna tot op celni-

veau.  

Passeren dan een ruiger gebied, waar 1 

bever blijkbaar de plak zwaait. 

Katrien heeft ook verschillende plattegron-

den bij met inbegrip van een Ferrariskaart  

(+- 1775).  

Ze verwijst ook naar www.geopunt.be .  
 

 

Ga hier maar eens kijken. Je kan het 

park (maar ook elke plaats in België) op 

de Geopuntkaart selecteren. Vervol-

gens klik je in de linkerbalk op de knop  

‘Reis door de tijd’ en je krijgt hoe deze 

plaats evolueerde van de 18de eeuw tot 

nu. Verrassend! 

We komen ook in een stiltegebied, stil-

te dan met uitzondering van het geraas 

van de E19… 

 

‘Aan je linkerzijde, achter het kreupelhout zie je nog de contouren van een superho-

tel van 19 verdiepingen, dat men hier wilde bouwen’. Helaas, of misschien juist niet, 

is men maar 2 verdiepingen hoog geraakt. Nu is dit een ruïne. 

Langs de kant passeren we ook heel veel soorten wilgen, inheemse en uitheemse. 

Op een bordje staan alle namen vermeld, maar aan het tempo dat Katrien stapt 

kunnen we die niet allemaal lezen. 

 

http://www.geopunt.be
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Mijn oog valt ook op de massieve banken die ze hier neergezet hebben: je kunt er 

juist 2 uit 1 boomstam halen. 

 

Over enkele bruggetjes komen we bij de grote spiegelvijver, waar ooit een kasteel 

gepland was, maar dat is er dus ook nooit gekomen. 

Grappig zijn 2 vissers, die hun hengel uitwerpen, vlak bij een bordje ‘verboden te 

vissen’. 

Top 12 u. staan we terug aan ons vertrekpunt. Katrien zegt dan dit haar eerste offi-

ciële rondleiding was. Goed gedaan Katrien! 

Op naar De Spits dan. De borreltjes en de cava staan klaar. Maar eerst nieuwjaar 

wensen alle vertrouwde Spisters. 

Het is dadelijk gezellig druk. Met een drankje erbij en heerlijke hapjes wordt het 

direct nog gezelliger. 

Even toch een domper op de feestvreugde, wanneer Jan binnenkomt en we verne-

men dat Firmin ons niet meer zal vervoegen. We zullen hem missen. Uiteraard 

biedt iedereen ook zijn/haar deelneming aan.   
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Stilaan loopt De Spits 

nu vol. De lekkere 

geuren die ons van-

uit de keuken berei-

ken doen ons ver-

moeden dat Christia-

ne druk bezig is om 

soep te maken en 

beulingen te bakken. 

 

Dan trekt de voorzitter aan de bel: ‘Gelukkig nieuwjaar en de receptie is afgelopen’.  

Een beetje een eigenaardige manier om te zeggen dat iedereen verder mag eten en 

drinken, maar dat dit niet meer op rekening van De Spits is. Wel goed dat er op de 

centen gelet wordt.  

We hebben de daad direct bij het woord gevoegd en een soepje en een portie beu-

ling besteld.  

Dit jaar is het lekkere pompoensoep, van 

een bekende kweker uit Duffel. Van de 

beulingen wordt beweerd dat ze niet van 

de vaste leverancier komen, maar voor 

mij smaken ze even heerlijk. Ik kies met 

appelmoes, mijn echtgenote voor krie-

ken. 

Lekker gegeten.  

In sommige groepen wordt er al flink ge-

pland hoe het nieuwe vaarseizoen inge-

vuld moet worden. Zo blijkt er nog heel 

wat werk op de plank te liggen. 

Goed om erover te praten, maar vandaag genieten we nog van een gezellige dag op 

onze Spits. 

Frank 
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Wat zou je ervan zeggen om samen een trip met een cargoschip te maken, vroeg 

een vriend me? Tja, we hebben ze natuurlijk allemaal al dikwijls zien (of niet zien) 

komen die zeeschepen, op de Schelde, of op zee. Maar hoe zou dat nu zijn om zelf 

eens vanop de brug te zien hoe het er in de professionele vaart eigenlijk aan toe-

gaat? 

‘Er is hier in Antwerpen sinds april een bedrijf dat zich specialiseert in reizen per 

vrachtschip’, wist mijn vriend. Wij dus op het internet gaan kijken, en ons oog valt 

op een trip van 8 à 9 dagen, van Antwerpen naar Finland (en terug). Na wat heen-

en-weer e-mailen, leggen we dit vast voor begin augustus. Wegens een ongeval 

moet mijn vriend de reis helaas annuleren. Ik dus alleen mee met MS Timca.  

Tot mijn grote verbazing moet ik me eerst melden bij de zeevaartpolitie aan de 

Kruisschanssluis, daarna  bij de Euroports-terminal aan het Vrasenedok. Gelukkig 

wacht Joris (de reisorganisator) mij op bij de terminal en begeleidt me naar mijn 

kajuit. Hij toont de (nog lege) brug en en passant stelt hij ook de kok voor 

(belangrijke persoon aan boord). Na het overhandigen van een leuk logboekje 

wenst hij me een goede vaart en tot ziens!  

Vanop de (grote) brug: Vertrek vanuit Antwerpen 

deel 1 
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17:30 dinner. Ik zit samen met Christian (Fransman) en Thomas (Duitser) in onze 

aparte messroom (voor niet-crew). Als dat hier zo blijft zullen we niet verhongeren. 

Uitstekende maaltijd (maar wel veel). Wanneer het schip, een roroschip met ook 

containers, volgeladen is, begint het kasteel te daveren: de motoren zijn gestart. Ik 

zie de kade bewegen. Tijd dus om naar de brug te gaan.  

Vanop de brug, die 29 m breed en bijna even hoog is, heb je een prachtig zicht op 

het op het schip en de haven. 

Tiens, geen sleepboten? Neen, blijkbaar kan dit schip zonder sleepboten perfect 

manoeuvreren. Aan SB zie ik een lange kerel in sweater en jeans, dit 205 m lange 

schip alleen besturen. De 1ste stuurman die ook Joris heet, vertelt dat dit de kapitein 

is. Langzaam vaart hij vanop de SB-console het schip in de Kieldrechtsluis. Alles ge-

beurt zeer rustig. Ondertussen wordt er via de marifoon gecommuniceerd. Op een 

groot beeldscherm zien we de Timca in de sluis varen.  

Via een venstertje in de vloer ziet de kapitein de kade van de sluis onder zich lang-

zaam passeren. Twee krachtige Wärtsilä motoren staan in zachtjes vooruit. Met een 

zelfde hendeltje waarmee wij op ons jachtje de boegschroef bedienen, stuurt de 

kapitein de boeg bij. Alleen zijn deze boegschroeven honderden malen krachtiger 

en hij gebruikt ze veel minder dan menig jachtschipper.  
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Ik kijk mijn ogen uit hoe rustig hier alles verloopt. Uit ervaring weet ik dat wanneer 

wij met ons jacht, of met De Spits, de sluis binnenvaren er steeds een zekere verho-

ging van het stressniveau ontstaat. Niet hier op de brug. Via een tv-scherm ziet de 

kapitein de boeg en legt dan het schip tot op goed één meter van de sluisdeur 

(weliswaar met de hulp van de marifoon en de mannen die op de boeg staan). Via 

het venstertje in de vloer legt hij het schip pal tegen de kade. Hier geen fenders, wel 

vlottende houten balken in de sluis.  

Via de interfoon geeft de 3de stuurman instructies aan de matrozen op het voor- en 

achterdek, om de kloten uit te werpen en de meertouwen voor en achter in V vast 

te zetten. Hier geen pikhaken en verwoede pogingen om een eind rond een bolder 

te leggen. Het walpersoneel legt de lussen rustig rond de bolders, de matrozen 

zetten met de lieren alles op de juiste spanning en melden dit aan de brug.  

De Timca ligt vast op 1 m van de sluisdeur, want achter ons vaart nog een roroschip, 

de Finnbreeze (218 m) de sluis in. Ziezo, de grootste zeesluis ter wereld ligt vol. Het 

versassen gaat snel, maar we moeten nog even wachten op de Scheldeloods. Om 

21:30 is hij aan boord en vaart onze kapitein het Deurganckdok in.  

De 3de stuurmaan staat aan het roer (nu ja, een heel klein stuurwieltje) en krijgt zijn 

bevelen.  
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Het schemert reeds wanneer we de MSC-terminal voorbijvaren. Hoewel de naviga-

tieapparatuur van de Timca in orde is  (2 x radar + ECDIS) installeert onze loods zijn 

eigen laptop en neemt plaats op één van de twee grote zetels. Met een kort ge-

sprekje tussen de kapitein en de loods krijgt deze laatste het commando over de 

Timca. En onze kapitein, … die verdwijnt. Via de marifoon horen we dat de rivier vrij 

is, dus draaien we de Schelde op. ‘Three three zero’ is het eerste commando van 

onze loods. ‘Three three zero’ antwoordt onze stuurman (een Oekraïniër). Vanuit 

zijn gemakkelijke zetel, maar wel zeer geconcentreerd volgen de instructies: three 

five zero, three five five, telkens geëchood door de stuurman.  

Buiten is het nu donker geworden, maar van hierboven heb je wel een prachtig ge-

zicht op de Schelde. We zitten hier als het ware in een uitkijktoren. Je kunt de lich-

tenlijnen zeer goed volgen (hoewel er ook veel lichtjes rondom zijn). Wat een ver-

schil met de uitkijk aan boord van ons jacht/Spits. Er is vanavond weinig verkeer. 

Ter hoogte van Bath nu ook geen crochet door de Schaar van de Noord. Wel vaart 

minderen en dan volgen de koersen snel: 345, 342, 339 enz. Het schip draait vlot 

door de bocht.  

Tegen 23 u. zijn we reeds aan Hansweert. Alles verloopt nu vlot. Tijd om een bab-

beltje te slaan met de loods. Waarom een eigen laptop + software? De software is 

speciaal ontwikkeld voor het Loodswezen.  
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Vooreerst is de zeekaart van de Schelde gedetailleerder, en wordt die bijna dage-

lijks geüpdatet, met alle veranderingen op de rivier (ondiepten, werken, verschui-

ven boeien, …). Dit is niet mogelijk met de software van ECDIS.  

Of hij niet een vrij jonge loods is? Ik schat hem voor in de veertig en dat klopt ook. 

Maar momenteel zijn er reeds enkele loodsen van achteraan in de twintig. Mijn 

idee dat je minstens 15 of 20 jaar als kapitein moet gevaren hebben is dus niet cor-

rect. Vereisten om loods te worden zijn master in de nautische wetenschappen, 

met 3 jaar ervaring als wachtoverste en een aantal certificaten. Daarna volgt een 

jaar intensieve opleiding en dan kun je een loodspenning ontvangen. 

Tegen 23:30 passeren we Terneuzen en om 00:20 gaat onze loods van boord, en 

wordt hij vervangen door een Noordzeeloods. Maar voor dat die boven is zoek ik 

mijn kajuit op, want morgen is het een nieuwe dag en wordt het ontbijt opgediend 

om 07:30 en de etenstijden hier aan boord bepalen duidelijk het levensritme. 

Frank 
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Oogje in het zeil 
 

Beste Spitse zeilsters en zeilers 

De inschrijvingen voor onze jeugdzeil-

kampen - zomer 2020 - zijn bijzonder 

vlot binnengekomen. Via ons online inschrijvingsformulier dat je kan vinden, via 

www.despits.be, onder de rubriek jeugdzeilkampen, schreven jullie massaal in! 

Op dit moment zijn de jeugdkampen van 5-11 juli en van 9-15 augustus volledig 

volzet. In het jeugdkamp van 1-7 juli zijn nog een 6tal plaatsen beschikbaar. 

Van 21 tot 24 mei plannen we in Nieuwpoort alles terug nieuw leven in te blazen: 

we zullen de (nieuwe) boten bemasten, motorboten installeren, pontons plaatsen,  

douchecabines bouwen, … 

Vele handen maken het werk lichter. Als je mee kan helpen, dan graag een seintje 

via zeilstages@despits.be, tot dan! 

Groeten, het jeugdzeilkampenteam 

x 

 

Terloops moedigen we onze  

Spitse jeugdzeilmonitoren aan om hun be-

schikbaarheid tijdens dit voorjaar, deze 

zomer en in het najaar kenbaar te maken.  

Neem je slimme telefoon en prik en blok-

keer deze datums. Zie achterblad.  

Bedankt en tot gauw! 

 

Bart 
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Activiteiten agenda 2020: 

 

4 januari  Finale opruim verbande vloot, spaarbekken Nieuwpoort &    

   start van de opbouw van een vernieuwde jeugdzeilvloot 

19 januari   Nieuwjaarswandeling ‘Beleef en proef de winter’, Vrij-   

   broekpark Mechelen. Aansluitend receptie op De Spits, Zennegat 

22 januari - maart Renovatie plafond: afwerking lichtkoepels eetplaats, uitgesteld naar najaar  

   2020, focus op herstel Nieuwpoort. 

maart - mei  renovatie stuurhuis en buitenschilderwerken, De Spits, Zennegat 

Zaterdag 21 maart Zwaaivaart Zennegat - Boortmeerbeek - Zennegat 

Zondag 5 april  Sponsorvaart n.a.v. Brand De Spits vzw 

4 - 5 - 6 mei  Overvaart Mechelen - Nieuwpoort 

 

9-10 mei  Mogelijke inplanning bouw buitendouche, spaarbekken, Nieuwpoort 

11 - 17 mei  ? -> contacteer bestuur@despits.be 

21 mei - 24 mei  In orde stellen concessie, pontons & zeilvloot klaar maken,  

   zeilweekend monitoren, spaarbekken, Nieuwpoort 

25 mei - 31 mei  Weekend Tom De Vil met vrienden en afwerken buitendouche Nieuwpoort 

12 - 13 - 14 juni  Wielerclub De Linde, spaarbekken, Nieuwpoort 

15 - 21 juni  ? -> contacteer bestuur@despits.be 

22 - 28 juni  ? -> contacteer bestuur@despits.be 

2 juli   Reunie Brochet - Eddy & Kris, spaarbekken Nieuwpoort 

5 juli - 11 juli  Jeugdzeilstage 1, spaarbekken Nieuwpoort 

12 juli - 18 juli  Permanentie Bart & Anke, spaarbekken Nieuwpoort 

17 juli - 20 juli  Permanentie Ronny en Conny & familie, spaarbekken Nieuwpoort 

20 juli - 26 juli  ? -> contacteer bestuur@despits.be 

27 juli - 30 juli  ? -> contacteer bestuur@despits.be 

1-7 augustus  Jeugdzeilstage 2, spaarbekken Nieuwpoort 

9-15 augustus  Jeugdzeilstage 3, spaarbekken Nieuwpoort 

17 - 23 augustus  Permanentie Evi Danneels, spaarbekken Nieuwpoort 

24 - 30 augustus  Permanentie Jef & Rita, (klein)kinderen, spaarbekken Nieuwpoort 

31 aug - 6 sept  ? -> contacteer bestuur@despits.be 

7 - 13 sept  ? -> contacteer bestuur@despits.be 

14 - 18 sept  ? -> contacteer bestuur@despits.be 

19 - 20 sept  Berging zeilvloot & pontons, spaarbekken Nieuwpoort 

21 - 25 sept  ? -> contacteer bestuur@despits.be 

27 september  13de Mosselsouper, Rumst 

28 sept - 4 okt  ? -> contacteer bestuur@despits.be 

5 - 11 okt  ? -> contacteer bestuur@despits.be 

 

vanaf half oktober Terugvaart Nieuwpoort - Mechelen  


