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Isaura en Anouk  
hebben Olympisch ticket 

op zak...
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http://www.visitantwerpen.be
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https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus
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tijdschrift over reizen & recreatie om en op het water, nieuws over zeil- en 
motorboten, zeilvakanties en toervaren in België en de wijde wereld.
Een uitgave van6minutes press (imprint  KIM vzw) - Grimbergen - België.
Verantwoordelijk uitgever: Leo Van Dorsselaer.
Contact: editor@bootmagazine.be  - Website: bootmagazine.be

Olympisch ticket op zak...
49erFX-team Isaura Maenhaut en Anouk Geurts werden 
7de en veroverden het laatste ticket voor de Olympische 
Spelen. 49er-team Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers 
werden 10de en misten hun Olympische selectie. 

In Lanzarote werd van 21 tot en met 26 maart de Olympische 
selectiewedstrijd gevaren voor de 49er en 49erFX. Voor Afrika en 

Europa waren hier de laatste continentale tickets te verdienen.

Mastbreuk Lefèbvre – Pelsmaekers

In de 49er klasse zeilden Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers een 
sterke wedstrijd, met winst in race drie en race 14. Helaas kapseisden 
Yannick en Tom in race 11 en braken hun mast. Hierdoor konden ze 
niet starten in race 12 en kregen het maximum aantal punten. Tijdens 
de medal race kwamen Yannick en Tom als 9de over de finish en ein-
digen zo 10de in de eindstand. Aan de start van de medal race waren 
de Ieren met 24 punten voorsprong al zeker van hun Olympisch 
ticket, zij zouden uiteindelijk als 3de eindigen. Het goud was voor het 
Spaanse 49er-team, gevolgd door de Denen.

Maenhaut – Geurts naar Tokio

Het Belgische 49erFX-team Isaura Maenhaut (Merelbeke) met Anouk 
Geurts (Schoten) was al voor de start van de medal race zeker van 
hun Olympische kwalificatie. Met een voorsprong van 32 punten, kon 
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het Kroatische team hen niet meer inhalen. Met een 4de plaats in de 
medal race en werden Isaura en Anouk 7de in de eindstand. Het goud 
was voor Brazilië.

In plaats van Parijs 2024 mogen Isaura en Anouk deze zomer al hun 
koffers pakken naar Tokio. Het jonge zeilteam begon pas eind 2018 
samen in de 49erFX te varen, hiervoor maakten ze deel uit van twee 
Nacra17 teams. Meer informatie en hun recente resultaten zijn te 
vinden op: https://topsport.wwsv.be

Foto onder & Cover:  © Sailing Energy / Lanzarote International 
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Zoveel verhalen…
Laureaten Verhalenwedstrijd Antwerpse stadshaven

De punten zijn geteld… de jury heeft zijn/haar opdracht 
gewetensvol volbracht. En die was niet gering. Niet minder 
dan 18 verhalen kwamen onze richting uit.

Onze juryleden kregen ruim 100 pagina’s ter beoordeling voorgescho-
teld, wij danken hen oprecht voor de tijd en de moeite die zij namen 
om zich door al deze verhalen te worstelen… Maar het was een aan-
gename en boeiende taak, bevestigden zij ons.
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De inzendingen waren van een opmerkelijk historisch en/of literair 
gehalte. Vaak kwamen beiden op een intrigerende wijze samen. Soms 
stond er op de fantasie geen maat, in andere gevallen voerde non-fictie 
de boventoon. Alle verhalen hadden ze in mindere of meerder mate een 
link met het Antwerpse stadshavengebied. Dat was de opdracht natu-
urlijk, maar toegegeven, soms is ‘Antwerpen’ er een beetje met de haren 
bijgesleurd.

Onze zevenkoppige jury was overwegend samengesteld uit prominente 
persoonlijkheden uit de Antwerpse maritieme wereld. En alhoewel de 
verhalen anoniem werden beoordeeld, tekende zich toch een zekere 
eensgezindheid af bij de puntenverdeling.

Spannend…

De verhalen die op plaats een en twee eindigden kregen van nagenoeg 
alle juryleden punten toegekend. (Elk jurylid beschikte over 20 punten 
die vrij te verdelen waren over minstens drie verhalen). Om het in ware 
wedstrijdtermen uit de drukken, het werd een nek-aan-nek race. Er 
waren amper twee puntjes verschil tussen de verhalen op de eerste en 
de tweede plaats en een zelfde verschil noteerden wij voor de verhalen 
die op plaats drie en vier eindigden.

Een prijs hebben we niet kunnen toekennen, deze voor een jongere 
beneden de 21 jaar. Zullen we volgende keer dan maar een ‘tiktok’- in 
plaats van een schrijfwedstrijd organiseren?
Tenslotte selecteerde de redactie de verhalen die punten kregen toebe-
deeld voor publicatie. Die werden gebundeld in een speciale ‘verha-
len’-editie van Bootmagazine Traveler, voorjaar 2021. Onze abonnees 
vinden deze eerstdaags in de brievenbus… U ook? Neem een abonne-
ment.

Zonsondergan op de Schelde - Foto: Rudy Vandevreken
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De top 5

1 – Twee steentjes – Peter-Jan Hendrik: 32 punten
Prijs: € 250,- geschonken door uitgeverij KIM vzw/6minutes 
press, Grimbergen + waardebon € 250,- geschonken door Nassau 
Scheepsbenodigdheden, Antwerpen

2 – Het Waterhuis – Luc Vos: 30 punten
Prijs: waardebon € 250,- geschonken door Nassau Scheepsbenodigdh-
eden, Antwerpen

3 – Van ooglapje tot drone – Lutgart Smekens: 19 punten
Prijs: waardebon € 250,- geschonken door Nassau Scheepsbenodigdh-
eden, Antwerpen

4 – De Overgave -Staf van Battel: 17 punten
Prijs: waardebon € 250,- geschonken door Nassau Scheepsbenodigdh-
eden, Antwerpen

5 – Kansen – Marcel Schoeters: 12 punten
Prijs: waardebon € 250,- geschonken door Nassau Scheepsbenodigdh-
eden, Antwerpen

Onze speciale dank gaat uit naar al onze partners bij deze wedstrijd, 
zonder hun actieve steun was dit resultaat ondenkbaar. Bedankt 
Stadshaven Antwerpen en alle verenigingen en organisaties die van 
het Antwerps Stadshavengebied een fijne omgeving maken om ‘wel te 
varen…’
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24    bootmagazine.be

Partners Verhalenwedstrijd “Stadshaven Antwerpen”
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The Front Row
Oceaanroeiers stranden op Canarisch eilanden

The Front Row, het ambiteuze project van drie Belgische 
vrienden – een botenbouwer, een avonturier en een ingeni-
eur – om de Atlantische Oceaan over te roeien in een zelf 
gebouwde  boot is na twee weken gestrand op Tenerife, een 
van de Canarisch Eilanden.

Op 25 februari 2021 gingen Koen De Gezelle, Gijs Vanden Bogaerde 
en  Jelle Veyt van start in Portimao, Portugal met bestemming  Miami, 
VS. Zij hadden een traject  van om en bij de 7.00 km voor de boeg aan 
boord van de Whaleboat 028 een high-tech  oceaanroeiboot. Maar op 
10 maart viel de moeilijke beslissing om koers te zetten naar de Canari-
sche Eilanden en de Front Row-expeditie te onderbreken. Door de aan-
houdende zeeziekte van een van de bemanningsleden  besloot schipper 
Koen de Gezelle om de handdoek in de ring te gooien. Een beslissing 
die getuigt van goed zeemanschap waarbij de veiligheid van de beman-
ning op de eerste plaats komt. Op vrijdag 12 maart kwamen ze aan in 
Marina Puerto Chico op Tenerife.

Zeeziekte is willekeurig

De aanhoudende zeeziekte van Jelle Veyt  werd zo extreem dat in het 
belang van de veiligheid besloten werd om aan land te gaan op Tenerife. 
Jelle was nochtans niet aan zijn proefstuk toe. Je hoeft maar een blik 
te werpen op zijn avontuurlijke cv om te begrijpen dat hij een uitzon-
derlijk taai man is, met een extreem uithoudingsvermogen en mentale 
kracht die veel groter is dan doorsnee. (Hij is onderweg om de “Secutec 
Seven Summits” challenge tot een goed einde te brengen). Maar zee-
ziekte is willekeurig en kan een buitengewoon gevaarlijk probleem zijn 
als zij wordt genegeerd.
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Jelle besliste niet opnieuw in de boot te stappen en na lang nadenken 
besloten ook de anderen  hun oceaanovertocht niet verder te zetten. 
Het team had een specifieke ervaring opgebouwd waarbij elk lid wel-
bepaalde kwaliteiten met zich meebracht. Het afhaken van een lid in 
deze samenstelling resulteert in een onvolledige crew. En daar bovenop 
kwam dat door uitzonderlijke vertragingen en veranderingen in het 
klimaat ze dicht bij het orkaanseizoen zouden eindigen.

De O28 Whaleboat is in perfecte staat op Tenerife aangekomen, alle 
systemen werkten zoals bedoeld en hij kon met gemak de extreme om-
standigheden aan. Dit is iets waar de bouwers en de bemanning terecht  
erg trots op zijn.

,,Hoewel het natuurlijk teleurstellend is om de roei-uitdaging vroegtij-
dig te eindigen, is ons team nu sterker in vriendschap dan ooit tevoren”, 
aldus een bericht van schipper Koen op de sociale media.
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Verfijning Domani S32 Lounge daysailer en  
preview elektrische X26

De Domani S32 Lounge daysailer beleefde zopas een heruitgave. Extra 
aandacht ging naar de zitgelegenheid voor gasten, maar de boot is ook 
ontworpen om single handed te zeilen. Dat houdt in dat de stuurman 
bij de stuurwielen alle vallen en schoten bij de hand heeft.

De centrale sociale ruimte – de kuip zeg maar – biedt veel plaats om te 
loungen en dit ook gezeten in de vaarrichting. Daarnaast beschikt de 
boot over een zonnedek met een geïntegreerde zwemtrap en last but 
not least een mooi en goed afgewerkt interieur. Dat alles maakt duide-
lijk waarom de verfijnde Domani S32 het achtervoegsel Lounge mee 
kreeg.

Volledig elektrische X26

Nieuw in de Domani E-reeks van volledig elektrisch aangedreven boten 
de Domani X26, een avontuurlijke open boot . Gebaseerd op de ef-
ficiënte romplijnen van de Domani E32, is de X26 gemaakt van gere-
cycled aluminium en met het oog op een 100% recyclebaar einde van 
de levensduur. Op een mooie zomerdag kan ze één op één cruisen op 
zonne-energie. Sturen en gas geven gebeurt door ‘ steer-by-wire’.
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Eerste prototype Lagoon 55 gelanceerd
Voor catamaranliefhebbers die de geschiedenis van Lagoon 
al meer dan 30 jaar volgen, zal de naam van dit model zeker 
herinneringen oproepen: de Lagoon 55 was in feite de aller-
eerste Lagoon die werd gelanceerd, in 1987.

Met scheepsarchitecten Marc Van Peteghem en Vincent Lauriot-
Prévost (VPLP-design) maakte Lagoon zijn intrede op de markt voor 
vrijetijdscatamaran. 34 jaar later varen er meer dan 6000 Lagoon-cata-
marans over alle zeeën van de wereld …

Het is moeilijk om de Lagoon 55 
uit 1987 en de Lagoon 55 uit 2021 
te vergelijken, omdat innovaties 
de rompen en de indeling van 
het interieur hebben veranderd. 
Lagoon is wel trouw gebleven aan 
zijn normen en waarden: een vei-
lig en comfortabel zeiljacht aan-
bieden, bedoeld voor verre reizen. 
Een jacht waar het goed toeven is.

Op het eerste gezicht is de opval-
lendste innovatie van deze nieu-
we, net gelanceerde Lagoon 55 
het achterste gedeelte dat volledig 
opnieuw is ontworpen om een   
optimale circulatie aan boord te 
bieden, waardoor een enorm ter-
ras ontstaat. De cockpit is volledig 
open, wat een panoramisch en on-
onderbroken uitzicht geeft, terwijl 
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de’ sugar scoops’ achterstevens zijn ontworpen om zowel gemakkelijker 
toegang te krijgen tot het water als om extra leefruimtes te bieden.

Verkrijgbaar in versies met 4, 5 of 6 hutten, met grote privébadkamers, 
ongeacht de gekozen configuratie, biedt de Lagoon 55 indrukwekkende 
volumes en biedt hij een echte meerwaarde ten opzichte van de Lagoon 
52 die hij in het assortiment vervangt. De Lagoon 55 heeft een modern 
design met behoud van de codes van het merk-DNA.

Beelden van de eerste tewaterlating van de Lagoon 55 op: 
bootmagazine.be.

https://bootmagazine.be/nieuws/eerste-prototype-lagoon-55-gelanceerd/
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Emirates Team New Zealand 
wint 36ste America’s Cup
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Emirates Team New Zealand 
wint 36ste America’s Cup

Emirates Team New Zealand heeft geschiedenis geschreven. 
Op dag 7 van de 36e America’s Cup scoorden de Kiwi’s het 
7e punt dat ze nodig hadden om de ‘Auld Mug’ in de wacht 
te slepen. Het is de vierde keer sinds het ontstaan van deze 
wisselbeker in 1851 dat Nieuw-Zeeland  deze wint.
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Een spectaculaire prestatie voor Emirates Team New Zealand en de 
jachtclub die zij vertegenwoordigen, het Royal New Zealand Yacht 

Squadron. Nog een bevestiging dat – tijdens het zeilen – het land op 
het zuidelijk halfrond met 5 miljoen mensen zich met recht en rede een 
zeilnatie mag noemen.

Luna Rossa Prada Pirelli, vocht tot de laatste race en het team toonde 
talent en ervaring gedurende het hele evenement en hun verhaal is nog 
lang niet voorbij, maar door de bank genomen waren de Kiwi’ zo’n 2 
knopen sneller dan de Italianen. De stuurmannen, Peter Burling voor 
Team New Zealand en Jimmy Spithill voor Luna Rossa, waren aan me-
kaar gewaagd, maar ja,  de snelste boot haalde het.

Zie hier het beeldverslag van de 10de en beslissende reeks.

https://bootmagazine.be/nieuws/emirates-team-new-zealand-wint-36ste-americas-cup/
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42 LONG CRUISE
SAILING TAKES 
A NEW ROUTE

 

www.breskensyachtservice.eu    
info@breskensyachtservice.eu   
+31 117 383 126

34
PERFORMANCE

GRANDSOLEIL.NET

LC4639 34 48 5443 58PERFORMANCE LC52LONG CRUISE

THE RETURN
OF THE LEGEND

“The legend by Grand Soleil is back at sea. She was born to win”
Pietro D’alì

Performance    34    44    48    58        Long cruise    Lc42    Lc46    Lc52
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De prijs van water…
Water is een van de meeste essentiële behoeften van ons 
lichaam. Drinken is onmisbaar. De zoekmachine voor vakan-
tiehuizen Holidu onderzocht de kostprijs van water voor 
reizigers in meer dan 100 steden over de hele wereld. Ze 
vergeleken de prijs van zowel kraanwater als flessenwater.

Ondanks de negatieve effecten op het milieu, is gebotteld water de 
afgelopen decennia in veel steden een alomtegenwoordig feno-

meen geworden, met prijzen die sterk variëren van plaats tot plaats of 
tussen merken. Om te bepalen hoeveel de prijs  precies varieert, hebben 
de onderzoekers  de prijs genomen van een typische betaalbare halve 
liter  fles water die een toerist in een supermarkt kan kopen.
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Een flesje water is het duurst in Oslo, Noorwegen. Het gaat er voor € 
1,51 over de toonbank. Dat is zowat tien maal meer dan in een van de 
goedkoopste van de onderzochte landen, Turkije,  € 0,15. Beiroet, Li-
banon spant de kroon wat goedkoop water betreft, daar kost een flesje 
amper € 0,03.

Het onderzoek werd nog verder uitgesplitst door te kijken naar de ge-
middelde prijs per fles van drie van de meest voorkomende watermer-
ken: Evian, Perrier / Nestlé en het lokale Coca-Cola-merkwater in elke 
stad. Dat vindt u terug in de tabel.

Leidingwater

Voor kraanwater  werd in de eerste plaats gekeken naar de kwaliteit van 
leidingwater op elke locatie, aangezien het vooral belangrijk was om te 
zien of en waar het water veilig was om te drinken. Vervolgens keken 
ze naar de maandelijkse verbruikskosten van leidingwater in elke stad,  
(het wereldwijde gemiddelde waterverbruik per persoon per maand 
is 15 kubieke meter). Daaruit werd de procentuele afwijking van de 
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mediaanprijs voor alle steden in de lijst berekenend. De resultaten laten 
min of meer zien hoeveel burgers in elke metropool betalen voor hun 
kraanwater in vergelijking met de rest van de wereld.

Ook voor kraanwater is Oslo, Noorwegen de absolute top, het leiding-
water is er bijna 200 procent duurder dan de mediaanprijs. In Lissabon, 
Portugal is het leidingwater dan weer bijna 20 procent goedkoper dan 
de mediaanprijs.

Toch nog even vermelden dat de steden niet alleen werden geselecteerd 
vanwege hun populariteit als toeristische bestemming, maar ook als 
plaatsen waar een verhoogd risico op watertekort bestond.

Hier kan u de prijs van water in meer dan 100 
landen raadplegen.

https://bootmagazine.be/nieuws/de-prijs-van-water/
https://bootmagazine.be/nieuws/de-prijs-van-water/
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Project Ocean: eerste Arksen 85  
Explorer vat ontdekkingsreis aan
De Arksen 85 Explorer is ontworpen als ontdekkingsvaar-
tuig dat is geoptimaliseerd voor gezinsgebruik. Ontworpen 
om verre bestemmingen te bereiken en te verkennen met een 
‘off-grid’ –functionaliteit onder de noemer ‘Project Ocean.

Het bedrijf is enthousiast over de belangstelling voor de Arksen 85 
en zal in april beginnen met de bouw van het tweede schip, met 

oplevering gepland voor eind 2022. Bovendien zal een derde 85 aan het 
eind van dit jaar beginnen en begin 2023 worden opgeleverd.
Met de steun van het Arksen-team wordt de eerste route momenteel 
uitgestippeld, beginnend in het uiterste noorden van Europa, waarbij ze 
de fjorden verkennen en toerskiën in Noorwegen. Vervolgens de Mid-
dellandse Zee, het Caribisch gebied, de VS en Canada bezoeken. Op 
de langere termijn zijn de eigenaren van plan  om de Noordwestelijke 
Passage over te steken, voordat ze naar het zuidelijk halfrond gaan om 
Patagonië en Antarctica te bezoeken.
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Om aan de eisen van de klant 
voor een ‘gezinswoning op zee’  
te voldoen, heeft het team van 
Design Unlimited een op maat 
gemaakt interieur ontwikkeld 
dat comfort combineert met de 
praktische zaken die nodig zijn 
voor succesvol cruisen over lange 
afstanden. Vanaf de hoofdsalon en 
het brugdek heeft men een vrij-
wel ononderbroken panoramisch 
uitzicht. Het benedendek biedt 
plaats aan maximaal 10 personen 
in vier en-suite hutten, inclusief 
een grootschalige eigenaarshut 
met een multifunctionele knusse 
ruimte en bibliotheek voor wer-
ken op afstand.

Project Ocean

Project Ocean wordt momenteel geproduceerd in het VK bij Wight 
Shipyard Co. Het Arksen 85-model is het vlaggenschip van de Arksen 
Explorer-serie.

Project Ocean biedt plaats aan maximaal 10 in vier hutten, waaronder 
een eigenaarssuite met met multifunctionele bibliotheek / studeerka-
mer / mediaruimte / kindercabine. Ze heeft een efficiënte kruissnelheid 
van 9-11 knopen, een topsnelheid van 14 knopen en een economisch 
vaarbereik van meer dan 6.500 nm.

Het schip heeft een hybride voortstuwings- en energiebeheersysteem 
geleverd door Praxis Automation Technology. Haar zonnepaneel levert 
tot 7 kW koolstofvrij elektrisch vermogen. Verwarmings- en ventilatie-
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systemen aan boord gebruiken thermische terugwinning voor verbe-
terde efficiëntie.

De Arksen 85 is ontworpen om stabiliteit te bieden die de MCA-
vereisten overtreft voor onbeperkte werking, met 180 graden positieve 
stabiliteit in kruistrim.

De romp en bovenbouw zijn gebouwd van aluminium, geleverd door 
het in Noorwegen gevestigde bedrijf Hydro, dat gerecycled materiaal 
bevat en aan het einde van de levensduur van het schip kan worden 
hergebruikt. Het ontwerp van de romp is zeer efficiënt, wat leidt tot 
een lager brandstofverbruik, wat neerkomt op lagere bedrijfskosten en 
lagere emissies.
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Metstrade optimistisch voor het najaar 
  

De METSTRADE Show, een van de  grootste pleziervaart-
vakbeurzen in Amsterdam, schuift 16 tot 18 november 2021 
als datum naar voor. De restricties veroorzaakt door de 
wereldwijde Covid-19 pandemie zouden dan tot het ver-
leden moeten behoren.

De internationale B2B-beurs voor de maritieme vrijetijdsindustrie 
geldt ook als platform voor innovatie, marktontwikkelingen en 

netwerken sinds de lancering in 1988.
Drie gespecialiseerde sectoren, namelijk Superjachten, Jachthavens en 
Werven en Bouwmaterialen.

 Naast deze paviljoens biedt METSTRADE drie showcases voor de 
meest innovatieve producten en ontwikkelingen in de branche.  
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Verhalenwedstrijd 
“Stadshaven Antwerpen”

De ‘Special’ van Bootmagazine  
met alle geselecteerde verhalen  

omstreeks 15 april in uw brievenbus...

neem NU een ABONNEMENT ! 

https://bootmagazine.be/abonnement/
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