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Ze zijnvertrokken...
Front Row, oceaanoversteek 

Portimao, Portugal  
naar Miami, Florida  

in een roeiboot, 
enkel op mankracht.

Foto: @migueltiteca
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Een uitgave van6minutes press (imprint  KIM vzw) - Grimbergen - België.
Verantwoordelijk uitgever: Leo Van Dorsselaer.
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18 verhalen...
Stadshaven Verhalenprijs 2021 georganiseerd door Bootmagazine in 
samenwerking met de Stadshaven Antwerpen leverde - tot onze verbaz-
ing  en tot onze grote vreugde - niet minder dan 18 verhalen op. 

Alle verhalen dienden een directe of indirecte link te hebben met een 
element of onderdeel van de Antwerpse Stadshaven en haar beheersge-
bieden. Het verhaal kon gesitueerd zijn in het heden of verleden, waar 
gebeurd zijn of lichtjes tot helemaal verzonnen... En dat werd door de 
auteurs nauw ter harte genomen. Naast fantasie en historisch fictie, 
kwamen ook belevings- en ervar!ingsverhalen aan bod. 

Onze zeven koppige jury kreeg alles samen een kanjer van meer dan 
90 getuikte vellen te verwerken. Maar ze hebben zich met plezier, ernst 
en interesse over de verhalen gebogen en in alle onafhankelijk punten 
toegekend. 

Het succes van deze verhalenwedstrijd heeft alles te maken met de 
inzet van verenigingen en organisaties uit het Antwerpse stadshavenge-
beid. Zij hebben deze verhalenwedstrijd ruimhartig onder de aandacht 
gebracht van al hun leden en sympathisanten, waarvoor onze oprechte 
dank.

De geselecteerde verhalen worden gebundeld in een speciale ‘verhalen’-
editie van Bootmagazine Traveler, voorjaar 2021. Volgende maand in 
de brievenbus van al onze abonnees. 
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Partners Verhalenwedstrijd “Stadshaven Antwerpen”
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Oceaanoversteek Front Row 
Ze zijn vertrokken…

Kort na 10.00 uur lokale tijd op vrijdag 25 februari 2021 
begonnen drie Belgische vrienden – een botenbouwer, een 
avonturier en een ingenieur – aan de overtocht van de At-
lantische Oceaan vanuit Portimao, Portugal  naar Miami, 
Florida  in een roeiboot, enkel op mankracht. 

Hierbij zal de Whaleboat O28 hun thuis zijn voor drie maanden en 
na ruim 7.000 km roeien hopen ze weer voet aan land te zetten. 

Zowel het VRT- als het VTM-nieuws brachten een kort beeldverslag 
van het vertrek van de drie avonturiers.
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 Ze steken over in een koolstofvezel Whaleboat O28 oceaanroeiboot 
genaamd ‘Jan Martens’, lengte 8,5 m, breedte 1,9 m. 

Koen de Gezelle, kapitein van de expeditie, heeft ruim 20 jaar ervaring 
in de bouw van  zee- en oceaanroeiboten. Zijn bedrijfje ‘Whaleboat’ 
uit het Oost-Vlaamse Afsnee, presenteert  met de Whaleboat 0 28 een 
van de meest vooruitstrevende oceaanroeiboot ter wereld, met opvang 
van regenwater, afvalvrij, een thermische zonne-eenheid, een hydrocul-
tuurkas (ja je leest het goed!), en meer prototyping-technologie om een   
zelfvoorzienend tiny house op een grote oceaan te creëren.  

De bemanning aan boord van de ‘Jan Martens’ – genoemd naar de  
mentor van Koen op vlak van boten bouw – zijn niet de eersten de 
besten. Gijs Vanden Bogaerde  is ingenieur en werkte nauw samen met 
Koen bij de ontwikkeling en constructie van de boot.  Tijdens hun tocht 
kunnen ze niet alleen rekenen op de fysieke, maar ook op de mentale 
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kracht van Jelle Veyt, een professioneel avonturier.  Niet alleen fietste 
hij vanuit België naar de startlijn in Portugal, als hij in Miami aankomt, 
zal hij ook doorrijden naar Alaska als onderdeel van de “Secutec Seven 
Summits” challenge.

Hoe lang blijven ze op zee? De waarheid is: niemand weet het! We 
schatten ongeveer 80 tot 90 dagen, maar aangezien niemand dit heeft 
gedaan … zal het team erachter komen terwijl ze hun weg over de oce-
aan vinden.
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Dit wordt een fascinerend avontuur 
om te volgen én te steunen! 

whaleboat.be
www.jointhefrontrow.be

Dit fenomenale project is niet mogelijk zonder de genereuze hulp van 
zoveel supporters. Donaties worden in dank aanvaard.

Lees meer over de oceaanoversteek op www.jointhefrontrow.be waar 
ook een live tracking te volgen is die om de 30 minuten een update 
krijgt.

Via het ‘message board’ op de website whaleboat.be kan men ook vra-
gen stellen aan Koen, Jelle of Gijs. Wanneer hun 2-uur roeishift er op 
zit, zullen zij deze trachten te beantwoorden.

,,

https://whaleboat.be/
http://www.jointhefrontrow.be
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Norbert Joris, stichter Etap Yachting overleden

Norbert Joris, erevoorzitter van het VBO en stichter van 
Etap Yachting , is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt 
De Tijd.

Norbert Joris, die uit een gezin was negen kinderen stamde, leidde 
in de jaren 90 het verlichtingsbedrijf ETAP, dat hij samen met 

baron Philippe Gillès de Pélichy in 1949 had opgericht. ETAP, de afkor-
ting van ElektroTechnische Apparaten, vestigde zich aanvankelijk op 
het Antwerpse eilandje.  Onder impuls van Norbert Joris’ creatieve en 
visionaire ondernemingsgeest richtte de ETAP-groep zich op verschil-
lende domeinen.

Onzinkbare boten

ETAP startte als onderhoudsbe-
drijf voor scheepsmotoren. Na de 
brand in de Innovation in Brussel, 
in 1967, zag Joris de behoefte aan 
noodverlichting groeien en ging 
het bedrijf zich richten op de ont-
wikkeling en productie van licht-
armaturen en noodverlichting. 
Nadien kwam daar ook nog de 
productie van zeilboten bij. Die 
laatste divisie, ETAP Yachting, 
werd internationaal gelauwerd 
voor haar onzinkbare boten. De 
familie verkocht die tak in 2008, 
waarna die mee ten onder ging 
bij het faillissement van de Duitse 
overnemer Dehler.

Bron: De Tijd 
Foto: Paul Bolsius
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Bantry Bay sloep komt aan op 
Droogdokkensite Antwerpen
De bantry bay sloep Uilenspiegel van Maritiem Atelier VZW 
uit Anderlecht werd naar Antwerpen gebracht.   

Dit in het kader van de samenwerking met de SRNA VZW, Wa-
tererfgoed Vlaanderen VZW en Maritiem Atelier.

Het is de bedoeling om de opleiding van de Antwerpse bemanning van 
de bantry bay sloep Val Maubuée te starten met de Uilenspiegel. Met 
deze opleiding krijgt het project ook een sociale invulling.   
De Val Maubuée werd in 2020 geschonken aan de Koninklijke Ant-
werpse Watersportvereniging S.R.N.A. VZW en zit momenteel in een 
restauratiefase.     

De samenwerking tussen de drie verenigingen, SRNA VZW, Watererf-
goed Vlaanderen VZW en Maritiem Atelier, is inmiddels een mooi 
staaltje van interregionale samenwerking geworden.  Meer over de 
geschiedenis van de Bantry Bay sloepen op: www.ruimschoots.org

http://www.ruimschoots.org
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Luna Rossa Prada Pirelli 
wint Prada Cup...
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...en wordt uitdager van 
Emirates Team New Zealand 

in  strijd om 
36e America’s Cup

Foto:  © COR 36 | Studio Borlenghi
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Luna Rossa Prada 
Pirelli wint Prada Cup

De champagne (G.H. Mumm, 
sponsor oblige) vloeide 
rijkelijk voor het Luna 
Rossa Prada Pirelli team 
dat zondag 21 februari  naar 
de overwinning zeilde in de 
PRADA Cup-finale.

De Italianen die de Series 7-1 
winnen van INEOS TEAM 

UK, gaan nu door naar de Ame-
rica’s Cup Match en nemen het 
op tegen, de ‘defender’  Emira-
tes Team New Zealand.  De 36e 
America’s Cup-wedstrijd begint 
over minder dan twee weken, op 6 
maart, met de eerste race gepland 
om 16:00 uur NZT – 03:00 UTC.
Luna Rossa Prada Pirelli versloeg 
het Britse team in de gemid-
delde tot lichte omstandigheden 
van zondag, dat weertype bleek 
voor de Italianen een voordeel te 
zijn. Enkele seconden voordat de 
pre-startactie begon, suggereerde 
de communicatie aan boord aan 
boord van INEOS TEAM UK 
tussen schipper Ben Ainslie en 
zijn tacticus Giles Scott dat ze een 
nieuwe zet moesten proberen.

Sir Ben Ainslie, Ineos Team 
Uk zal  ook deze keer  

‘the Auld Mug’ niet naar de 
UK kunnen brengen.

,,
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Seconden voor de start klom INEOS TEAM UK op bakboord en 
slaagde erin nipt in  achter de startlijn te blijven, maar het belangrijkste 
was dat het net Luna Rossa, aan stuurboord en me voorrang, net wist 
vooraf te gaan.

Maar ondanks het winnen van de start en het eerste deel van de up-
wind-traéject, toen het duo voor de tweede keer weer bij elkaar kwam, 
was het voordeel gewisseld, Luna Rossa lag voor.

Ondertussen bleef de wind stabiel op 12 knopen.

Bij gate 2 wist Luna Rossa zijn leidende marge van 12 seconden te 
handhaven. In een poging om het verschil te maken, nam INEOS 

Foto:  © LUCA BUTTÒ
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TEAM UK de rechterkant van de poort. Maar toen het duo gate 3 na-
derde, had Luna Rossa zijn voorsprong vergroot tot 34 seconden, goed 
voor  een afstand op het water van ongeveer 400 meter.

Ineos weer naar de tekentafel

Bij de finish had Luna Rossa Prada Pirelli 56 seconden voorsprong. 
Daarmee haalden ze hun 7de overwinning binnen, nodig om de Chal-
lenger Selection Series te winnen en daarmee het recht om de Nieuw-
Zeelanders uit te dagen in de America’s Cup-wedstrijd.

,,Petje af voor voor Luna Rossa”, aldus Sir Ben Ainslie, INEOS TEAM 
UK Skipper & Team Principal . ,,We zijn duidelijk teleurgesteld dat we 
het niet gehaald hebben,  we keren terug naar onze tekentafels en kijken 
wat we kunnen doen. “

UPDATE: Eerste weekend van de America’s Cup Match uitgesteld

In Auckland werd door de regering zopas COVID-19 Level 3 lockdown 
voor de komende 7 dagen ingevoerd,.  America’s Cup Event Ltd heeft 
het eerste raceweekend op zaterdag 6 en zondag 7 maart uitgesteld.

Foto:  © COR 36 | Studio Borlenghi
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Schelpenteldag 2021
Zelfs in coronatijden kan iedereen (zee)wetenschapper zijn 
voor een dag en de diversiteit van de schelpen aan onze 
kust helpen in kaart brengen. 

Ga in het weekend van 13-14 maart in jouw gezinsbubbel het 
strand op en verzamel volgens onze geijkte methode 100 schelpen. 

Identificeer en tel ze, en maak foto’s. Op de online SCHELPdesk helpen 
experten je mee om jouw eventuele probleemgevallen te herkennen, 
vooraleer je jouw gegevens en foto’s ingeeft in het invoersysteem. Ge-
heel coronaproof dus!

Hoe deelnemen?
Verzamel met je gezinsbubbel schelpen in de vloedlijn volgens het 
vaste stappenplan (zie korte instructievideo). Leg de schelpen per soort 
en breng ze op naam. Neem een scherpe overzichtsfoto van alle 100 
getelde schelpen, alsook enkele detailfoto’s van identificaties die je mis-
schien wat zorgen baren.
Op zondag 14 maart (10:00-17:00) zullen enkele experten ter beschik-
king staan op de ScHELPdesk (binnenkort online) voor een online 
privésessie om de twijfelgevallen samen met jou te identificeren. Voer 
daarna de gegevens en foto’s in op de online invoersysteem. Zo kan de 
schelpenexpert jouw telling helemaal verifiëren. 

Bron: VLIZ – www.groteschelpenteldag.be

http://www.groteschelpenteldag.be
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Nederlands Olympisch zeilteam strikt Allianz Benelux als sponsor

In de marge van deze aankondigingen presenteren 
de partners een schitterende reeks foto’s van het 

Olympisch team van topfotograaf  
Richard Langdon.

,,
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Het Nederlands Olympisch 
zeilteam wist  Allianz Bene-
lux als sponsor vast te leg-
gen voor de komende 8 jaar.

Aansluitend bij de samenwer-
king die de verzekerings-

groep afsloot met het Nederlandse 
Watersportverbond. Het vormt 
ook een aanvulling op het wereld-
wijde partnerschap van Allianz 
met de Olympische en Paralympi-
sche Spelen.

Het Watersportverbond zorgt 
er samen met 400 verenigingen 
voor dat Nederlanders een leven 
lang plezier, succes en veiligheid 
kunnen beleven op het water. De 
Nederlandse topzeilers domineren 
al jaren de wereldtop.

Met de samenwerking willen Al-
lianz en het Watersportverbond 
verder bouwen aan de toekomst 
van watersport in Nederland. Dat 
betekent voortbouwen op het ple-
zier van huidige en nieuwe spor-
ters op het water, op de innovatie 
van de sport en het toegankelijk, 
schoon en veilig houden van de 
Nederlandse wateren.

Nederlands Olympisch zeilteam strikt Allianz Benelux als sponsor

Foto’s: © Richard Langdon / Ocean Images
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Foto’s: © Richard Langdon / Ocean Images
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Foto’s: © Richard Langdon / Ocean Images
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Het nieuwe ontwerp van Tony Castro Design voor Galeon 
is onderscheidend doordat het een multifunctionele half-
open boot van het Sportsboat-type combineert met buiten-
boord-technologie.

Deze combinatie is misschien wel een primeur, het ontwerp past in 
de trend van snelle en luxe weekendjachten met ruime cockpits 

die leuk en makkelijk te besturen zijn.
 
De kuip is leverbaar in meerdere uitvoeringen. Optioneel is een hek-
platform beschikbaar om boven de buitenboordmotoren te zonneba-
den. Voor sportvissers behoort  een pakket inclusief een zwembad voor 
levend aas en extra lockers voor het opbergen van vistuig, hengelhou-
ders, enz. tot de mogelijkheden. In het achterste deel, aan bakboord is 
er een verlaagd balkon, een optie die Tony Castro enkele jaren geleden 
voor het eerst introduceerde en tegenwoordig veel wordt gekopieerd.

Nieuw ontwerp Tony Castro Design: de Galeon 325 GTO
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In de kuip aan de bakboord vindt men verder een grill, spoelbak, koel-
kast en grote functionele opbergvakken. Op verzoek van de klant is elke 
configuratie mogelijk. Een van de extra’s en meest gekozen opties is de 
ijsblokjesmachine en een intrekbare 32-inch tv.

 In de voorpiek vindt men een Bow-rider indeling terug voor extra 
zitruimte, toegankelijk via een deur die het interieur vrij houdt van 
opspattend water en wind.

De stuurstand is uitgerust met de nieuwste elektronische oplossingen, 
navigatie- en trimsystemen. Het besturingssysteem heeft joystick doc-
king en een extra virtueel ankersysteem. Alle benodigde uitrusting om 
veilig te varen met een snelheidn die flirt met de  40 knopen.

Een groot deel van de structuur van de boot is gemaakt van koolstofve-
zel, waardoor het gewicht van de boot aanzienlijk kon worden vermin-
derd en tegelijkertijd de stijfheid kon toenemen.

 In het interieur van het jacht is er een groot tweepersoonsbed en zit-
gedeelte in de boeg. In het achterste deel bevindt zich een luxe slaap-
ruimte, terwijl aan stuurboord een comfortabele badkamer is voorzien 
van douche en elektrisch toilet. Op verzoek kunnen alle kamers worden 
voorzien van airconditioning of verwarming.

Nieuw ontwerp Tony Castro Design: de Galeon 325 GTO
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Met haar 12de plaats en een 
tijd van  87 dagen, 02 uur, 
24 minuten en 25 seconden 
was Clarisse Crémer niet 
alleen de eerste vrouw aan 
de finish van de 9de Ven-
dée Globe, zij brak ook het 
snelheidsrecord van snelste 
vrouwelijke solozeiler non-
stop rond de wereld.

Daarmee geeft ze de Britse El-
len MacArthur het nakijken, 

die deed er in de editie van 2000-
2001, 20 jaar geleden dus,  94 
dagen en 4 uur over en deed het 
ook beter dan Samantha Davies 
(95 dagen en 4 uur in 2012- 2013). 
De eerste vrouw van deze editie 
eindigde 6 dagen, 22 uur, 39 mi-
nuten achter de winnaar, Yannick 
Bestaven.
 
“De eerste vrouw zijn is niet 
waar het om gaat”

,,Mijn doel was om in de Vendée 
Globe te finishen, in de race-
modus en niet als een gezonde 
wandeling. De eerste vrouw zijn 
is geweldig, het is een kers op de 
taart omdat er niet veel vrouwen 
zich hieraan wagen. Maar op het 

Clarisse Crémer breekt record Ellen MacArthur in Vendée Globe

LES SABLES D’OLONNE, FRANCE – 2 februari 2021: Clarisse Crémer, Banque Populaire X, 
bij haar aankomst- (Photo Olivier Blanchet/Alea)
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Clarisse Crémer breekt record Ellen MacArthur in Vendée Globe

LES SABLES D’OLONNE, FRANCE – 2 februari 2021: Clarisse Crémer, Banque Populaire X, 
bij haar aankomst- (Photo Olivier Blanchet/Alea)
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water is er geen verschil tussen vrouw of man. Dat is niet wat bepaalt 
hoe we zeilen of hoe we de race benaderen. Ik denk aan alle vrouwen 
die aan deze editie deelnamen en pech hadden(er kwamen 6 vrouwen 
aan de start). De Vendée Globe is niet alleen een race, het gaat ook 
om het voltooien van een solo-zeiltocht rond de wereld, en dat is geen 
geringe prestatie.”

“Ik heb genoten van het licht”

,,Het is de Vendée Globe omdat je alleen maar water ziet… De planeet 
is niet zo groot, ik ben erin geslaagd om rond te gaan in 3 maanden. 
Uiteindelijk voel je je verloren in de ‘middle of nowhere’. We beseffen 
hoe groot, krachtig, subliem de natuur is en hoe ze ons kan verplette-
ren. Ik zag nog steeds afval tot in het midden van de Stille of de Atlan-
tische Oceaan, een lege fles, een vat olie, enz. Je ziet geen enkel teken 
van beschaving anders dan dat. Zelfs in de middle of nowhere zijn er 
tekenen van onze niet erg positieve aanwezigheid op aarde. Aan de 
andere kant waardeerde ik het licht. “Hoe mooi is het licht”, zoals mijn 
grootmoeder altijd zei. Zelfs in tijden van psychische nood raakte het 
schouwspel van licht mij.”

Foto: © Bernard Le Bars / Alea
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Hydrowinkel stopt ermee

Vanaf 1 april 2021 worden nautische publicaties niet langer 
te koop aangeboden via de Hydrowinkel van Afdeling Kust. 

Een aantal gespecialiseerde winkels neemt de verkoop aan particulieren 
over. Afhankelijk van de regio zijn verschillende publicaties beschik-
baar bij de volgende verkooppunten:

Compas –   Oostende

Marine Technics –  Zeebrugge

North Sea Boating  – Blankenberge

Plaisance Diffusion –  Brussel

Seashop –   Nieuwpoort

Bogerd Martin NV –  Antwerpen

VY – Nieuwpoort

Door de stoppen met onze eigen Hydrowinkel kan de Vlaamse Hydro-
grafie zich toeleggen op het maken en publiceren van kwaliteitsvolle 
kaarten en publicaties.
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Verhalenwedstrijd 
“Stadshaven Antwerpen”

De ‘Special’ van Bootmagazine  
met alle geselecteerde verhalen  

omstreeks 15 maart in uw brievenbus...

neem NU een ABONNEMENT ! 

https://bootmagazine.be/abonnement/
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#FOLLOWTHECALL

Mijn passie. 
    Juist nu.

Voor meer informatie:
Fairwise bv

Hubert Frère-Orbanlaan 213 – B-9000 Gent
Tel. +32 (9)245 01 68

info@fairwise.be

Tickets uitsluitend 
online! Bestel ze nu 
op boot.com
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