The Exclusive
Shielmartin Triple Race 2017 for CR Yachts
  

  

Saturday 24 June 2017 Zeebrugge – Breskens
Sunday 25 June 2017 Breskens - Zeebrugge

Saturday 19 August 2017 Breskens – Round the Sandbanks
Organization: cvba Shielmartin in co-operation with
RBSC, WV Breskens & WWSV
  
  

The Shielmartin Corporation
In mei 2015 organiseerden de initiatiefnemers van de Shielmartin de 1ste internationale
dubbel race voor CR Yachten. Het werd een waar succes!

Shielmartin
The rise of sinking dreams
The Shielmartin tells the story of a unique vessel an its special contribution to the future
projects of a group of talented people.
It shows how a sailing ship ‘rigged as a yawl’ was presumed lost, discovered, and restored to
become something even better and more exciting: a future-proof sailing yacht.
The Shielmartin is a vessel that has gained new strength to survive wind and water, but
without losing its proud and authentic history.
A group of unemployed people rebuilt this ship and incorporated this amazing new
technology.
It were these ‘rough diamonds’ with their hitherto unrecognised talents who truly enabled the

Bij deze race stond de Shielmartin ten volle in de branding en werd de Shielmartin
Corporation formeel opgestart!
De Shielmartin Corporation is ontstaan rond de thema’s “Mens – Water – Wind”!
Daar “De Mens” het eerste belangrijke thema is, zal de Shielmartin Corporation de sociale
bewogenheid steeds hoog in het vaandel dragen. Deze missie, welke ook de hoofdgedachte
en het hoofddoel was bij de restauratie van de Shielmartin, willen wij ook verder uitdragen.
Om deze missie kracht bij te zetten werd er een charter neergeschreven, welke jullie op de
volgende bladzijde kunt vinden.
De thema’s “Water & Wind”, staan voor zuiverheid, frisheid, glooiende golven, en zo meer!
Om dit te omhelzen heeft men voor de Shielmartin gekozen voor duurzame energie met een
zeer lage voetafdruk, welke volledig ten goede komt van het milieu en de natuur!
Met de wind in de zeilen vaart de Shielmartin over het water van de zee, een teken van één
zijn met de natuur en haar drijvende krachten!

‘rise of sinking dreams’.
Jean Vanhoebost
Voorzitter Shielmartin Corporation
Lucien De Vetter
Founder

  

  

The Shielmartin
→

Moet behouden blijven als een Patrimonium, en als dusdanig onderhouden
worden.

→

Is niet verhuur- en charterbaar.

→

Gaat prat op de ontwikkelde techniek van duurzame energie.

→

Dit uniek zeiljacht is één van de symbolen van respect voor het milieu en de
natuur.

→

Zal ingezet worden als promotiezeilschip ter bevordering van de zeilsport bij
de jeugd op laagdrempelige wijze.

→

Is toonbeeld van corporate social responsibility, met steun aan de zwaksten.

→

Zal steeds uitvaren onder begeleiding van de eigen crew-leden van de
Shielmartin.

→

De aandeelhouders en bestuurders van de Shielmartin Corporation bekomen
noch zitpenningen, noch dividenden, en streven geen enkel persoonlijk profijt
na

.
→

l dat
is het niet normaa
n omnium
de premie van ee
aarde
niet daalt als de w
.
alt
da
en
van de wag
V
P&
rt
ee
Daarom lanc
g
in
er
ek
rz
de omniumve
t.
al
da
die jaar na jaar

DAns
le mOnDe
De BernArD
normal
on ne trouve pas
m
que la prime omniu
re
itu
d’une vo
and
ne diminue pas qu
e.
inu
m
sa valeur di
V
Voilà pourquoi P&
ce
an
lance l’assur
sive.
omnium dégres

De Corporation publiceert in volle openheid haar opbrengsten en uitgaven.

P&V AUTO
De nieuwe omnium waarvan de premie jaar na jaar daalt
voor wagens ouder dan 2 jaar.
meer informatie in uw agentschap of op www.pv.be

  

La nouvelle omnium pour les voitures de plus de 2 ans
dont la prime diminue d’année en année.
Plus d’infos dans votre agence ou sur www.pv.be

V.U. : P&V Verzekeringen CVBA - Koningsstraat 151, 1210 Brussel - BTW BE0402.236.531 - Verzekeringsondernemings toegelaten onder code 0058 - RPR Brussel - É.R. : P&V Assurances SCRL - Rue Royale 151, 1210 Bruxelles - TVA BE0402.236.531 - Entreprise d’assurances agréée sous le n° code 0058 - RPR Bruxelles

Het Charter van de Shielmartin Corporation
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The Shielmartin Fundraising
Als de Shielmartin nu zeilt, als bijzonder en goed onderhouden patrimonium voor een
“Lovely world and environment”
is dit te danken aan een groot aantal donaties.
Zonder deze “Cornerstones” was en is de opdracht voor de Shielmartin Corporation
onmogelijk.
Het centrale thema waarrond de corporatie is ontstaan is “Mens – Water – Wind”.

Het verhaal van vzw Kinderkankerfonds
De doelstelling van vzw Kinderkankerfonds wordt in de statuten als volgt geformuleerd: “de
vereniging heeft tot doel, met de uitsluiting van enig winstoogmerk, de bevordering van de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker, de verbetering van de
sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van wetenschappelijk
kankeronderzoek”.

In deze context zeilt de Shielmartin over de zee met en voor onze cornerstones, met een
boodschap aan onze jeugd en bijstand aan de zwaksten van onze samenleving.

Het verhaal van het Kinderkankerfonds start in 1986

The Exclusive Shielmartin Triple Race 2017 staat dit jaar voor twee grote doelen:

Het verhaal van het Kinderkankerfonds start als een steunfonds voor 3K6, de toenmalige
kinderkankerafdeling van het UZ Gent, onder initiatief van familie van dokter Benoit. Dit
fonds werd opgericht om medicijnen te vergoeden die niet terug betaald werden. Dankzij de
enthousiaste reacties en succesvolle inzamelingen werd er een grotere organisatie opgezet.

“Het Kinderkankerfonds”
&

“Bevordering van de zeilsport bij de jeugd”

Op 2 juni 1988 ontstaat het Kinderkakerfonds met als doel gezinnen te steunen met
psychologische en financiële hulp, ziekenhuisafdelingen vooruit helpen met materiaal en
extra medewerkers, en wetenschappelijk onderzoek financieel ondersteunen.

The Shielmartin Corporation steunt “Het Kinderkankerfonds”

Geheel de groep van cornerstones maakt het aldus mogelijk dat idealen omgezet worden in
realiteiten:
→

De eerste groep van Cornerstones zijn de zeiljachtclubs: RBSC (Royal Belgian
Sailing Club), WV Breskens (Watersportvereniging Breskens), WWSV (Wind en
Watersport Vlaanderen), die op uitmuntende wijze de visie van de Shielmartin
Corporation ondersteunen.

→

Een tweede groep Cornerstones zijn de zeer talrijke jachten die zich in 2017 zullen
wagen om driemaal tegen elkaar te zeilen om de beste te zijn.
De “beste te zijn” in het uitdragen van de Shielmartin-boodschap.

→

Als derde groep Cornerstones doen we beroep op de ondernemers en CEO’s van
”die” grote bedrijven die een bijzonder kenmerk hebben: het zijn zij welke gekend zijn
als “Social Marketdrivers”. Ook zij staan achter de Shielmartin-missie.

→

De zeilsport bij de jeugd

                                                                                                                        

  

De Shielmartin Corporation schenkt dit jaar twee scholingsoptimisten ter

Al even zo belangrijk zijn de KMO’s, die we als vierde Cornerstones hoog in het
vaandel hebben. Zij zijn de levende getuigen van de sociale en familiale sfeer
waaraan de Shielmartin Corporation zich terecht verbindt.

“bevordering van de zeilsport bij de jeugd”.
Eén optimist wordt geschonken aan RBSC

Vervoeg het platform van de Shielmartin Corporation!

Een tweede optimist wordt geschonken aan WV Breskens

  

  

De Atlantische overtocht van Jean Vanhoebost
Voorzitter Shielmartin Corporation

Aangezien Aldourie pas in April 2016 de scheepswerf verliet, heb ik het hele vaarseizoen uitvoerig de
boot getest alvorens de grote oversteek aan te vangen. Dit bleek meer dan noodzakelijk, want
ondanks de ernst van de werf om uiterst goed werk te leveren, is een boot volgens mij na het eerste
jaar meer waard dan een nieuwe. De kinderziekten voorbij, 6000 nautische mijl verder, vele avonden,
telefoons en e-mails later, werd Aldourie dan tegen midden Oktober aangemeerd in Las Palmas Canarische Eilanden. Dit is het perfecte uitgangspunt om de Atlantische oversteek aan te vatten. We
gooiden dus na een lange voorbereiding de meertouwen los op 20 November 2016, met de bedoeling
om 18 à 20 dagen later in St-Lucie toe te komen in de Caraïben. Dit is bij uitstek de beste periode qua
meteo om over te steken. Het orkaanseizoen is dan statistisch gezien voorbij en de Passaatwinden
(NO tot NNO; typisch 20 à 25 Kn sterk) zouden dan gevestigd moeten zijn.
Deze editie zal de analen ingaan als een oversteek met bijzonder weinig wind. Zeker de eerste week
waar we richting Kaapverdische eilanden voeren, en slechts 5 à 15 kn reële wind hadden. Met een
voordewindse koers, komt dit praktisch op schijnbaar ‘Windstil’ uit. We voeren dan ook 48 u op motor
om toch wat vaart te houden.
Het knaagt dadelijk aan de gemoedstoestand van de zeiler die niet kan laten zijn ETA te extrapoleren
om tot de vaststelling te komen dat aan huidige snelheid, Kerstmis en Oudejaarsavond midden op de
oceaan zullen gevierd worden. Daar zit echt niemand op te wachten! Ook thuis niet.
Het leven aan boord, geschiedde zoals we het hadden gehoopt. Iedereen nam zijn
verantwoordelijkheid op en we hadden dan ook over de ganse tocht niet één woord aan boord. We
hadden een uitstekende amateur kok aan boord die ons dagelijks zowel ’s middags als ’s avonds een
heerlijke warme maaltijd serveerde. Principe was dat we steeds in een ploegen systeem zaten waarbij
er 4 uur ‘Duty’ was, gevolg door 6 uur ‘Off Duty’ om nadien 4 uur ‘Stand-Bye’ te zijn met de persoon
die ‘Duty’ heeft. Zo heb je steeds een roterend systeem van 2 mensen die verantwoordelijk zijn voor
de goede gang van zaken aan boord.
De dagen en nachten zijn ongeveer even lang gezien we op een Lat. 14°N zaten. Het was verbazend
om te beseffen dat de watertemperatuur van de oceaan permanent tussen 27 à 28°C was. Jammer
genoeg hebben we dan halverwege niet gezwommen, zoals aanvankelijk bedoeld, daar de deining
toch veel te zwaar was om terug veilig aan boord te kunnen geraken. Ondanks de redelijk kalme en
matige meteo, is de typische deining toch snel 4 à 5 M hoog. Die mooie en indrukwekkende
watermassa, liet mijn 25 T jacht toch regelmatig 13 à 14 kn snelheid maken om de golven af te surfen,
al kan je uiteraard niet echt meer van surfen spreken met de massa van de boot.
Enkele mensen die de belevenis reeds hadden meegemaakt hadden met verwittigd dat ik me
regelmatig zou vervelen aan boord en dat ik voldoende films en boeken moest meenemen. Ik heb
geen minuut het gevoel van verveling ervaren, enkel de voorlaatste dag, waar je beseft dat je het bijna
gehaald hebt en dat de roep van het land toch wat begint te knagen. Het idee van die frisse pint aan
land te drinken wekt veel emotie op. De dagen waren nooit te lang, controle van boot en tuigage,
navigatie, communicatie, meteo, wat rusten, wat dromen, een partijtje schaken, wat vissen, koken,
aperitieven, leuke siësta, de dag was steeds zo voorbij. Ook uniek was het gevoel om 3 weken bevrijd
te zijn van de dagelijkse hoeveelheid ‘Breaking News’ of Facebook berichten. 3 weken geïsoleerd van
de wereld en haar verleidingen. Een confrontatie tussen jezelf en de elementen. Veel tijd om naar de
sterren te staren en af te dwalen in de filosofische opvattingen waar we dagelijks met bezig zijn. Ook
de vele interessante nachtelijke gesprekken met je vrienden aan boord zullen blijven nazinderen. De
nachten zijn ook nooit gelijk, met maan of zonder maanlicht? Wolken of open hemel waar de Melkweg
zich in al haar pracht tentoon stelt. Vallende sterren met tientallen te zien. Het was intense
vriendschap, gedeeld enthousiasme en veel gelach aan boord. Tevens het geluk gehad dat de boot
het technisch uitstekend heeft gedaan en dat we lichamelijk geen enkel incident hadden.

  

Koninklijk bezoek aan Multraship

The Exclusive

Eén van de grote bezielers van het Shielmartin project!

Shielmartin Triple Race 2017 for CR Yachts
  

“The Only Way To Do
  

Great Work Is To Love
What You Do”

Saturday 24 June 2017 Zeebrugge – Breskens
Sunday 25 June 2017 Breskens - Zeebrugge

Steve Jobs

Saturday 19 August 2017 Breskens – Round the Sandbanks
Organization: cvba Shielmartin in co-operation with
RBSC, WV Breskens & WWSV

  

  

ALGEMENE INFORMATIE

INSCHRIJVING

1. Algemene organisatie
Royal Belgian Sailing Club (RBSC)
Watersportvereniging Breskens (WV Breskens)
Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV)
De organisatie van de “Exclusive Shielmartin Triple Race” is ontwikkeld door de cvba
Shielmartin ten voordele van de bevordering van de zeilsport voor de jeugd en ter
ondersteuning van de zwaksten uit onze samenleving.

•

Bij inschrijving dient ieder CR-jacht te beschikken over een geldige meetbrief en een
zeilnummer.

•

Uw deelname aan deze exclusieve triple race kan eenvoudig door het document op
de volgende link in te vullen.

•

http://www.rbsc.be/nl/wedstrijden?oper=inschrijvingsformulier,wedstrijd=845

•

Het is sterk aanbevolen om 2 jonge zeilers (10-18j.) mede aan boord te hebben.

•

De inschrijvingsdatum loopt:

2. Organisatiecomité
Wedstrijdleiding
•
•
•
•

Zeebrugge – Breskens
Prijsuitreiking club WV Breskens
Breskens – Zeebrugge
Prijsuitreiking club RBSC Zeebrugge

•
•

Breskens – Rond de Platen
Prijsuitreiking club WV Breskens

Marc Seynaeve

- Voor de race Zeebrugge - Breskens
van 1 juni 2017 tot 23 juni 2017
- Voor de race Breskens – Zeebrugge
van 1 juni 2017 tot 23 juni 2017
- Voor de race Breskens – Rond de Platen van 1 aug.2017 tot 18 aug.2017
•

- Voor de race Zeebrugge - Breskens
- Voor de race Breskens – Zeebrugge
- Voor de race Breskens – Rond de Platen

3. Wedstrijd secretariaten
Op zaterdag 24 juni 2017
Zeebrugge: Secretariaat RBSC

8.30u – 10.00u

Op zondag 25 juni 2017
Breskens:
Race Office WV Breskens

8.00u – 8.30u

Op zaterdag 19 augustus 2017
Breskens:
Race Office WV Breskens

•
•

  

€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

REGISTRATIE
9.30u – 11.00u

4. Speciale gunstvoorwaarden!
•

Het inschrijvingsgeld bedraagt:

Ter gelegenheid van de race Breskens – Zeebrugge op zondag 25 juni 2017
mogen de deelnemende jachten een week gratis liggen in de Jachthaven van
de RBSC te Zeebrugge. Het volgend weekend is het Domus Team Light
Vessel Race.
In geval van Heavy Weather kunnen de schepen een week gratis liggen in de
jachthaven van WV. Breskens.
Ter gelegenheid van de race Rond de Platen op 19 augustus 2017 mogen de
deelnemende jachten gratis liggen in de Jachthaven van WV Breskens.

  

•

De registratie gebeurt in de wedstrijdsecretariaten van RBSC & WV Breskens..

•

Bij de registratie dient u in het bezit te zijn van een geldige meetbrief.

•

De organisatie behoudt zich het recht voor om wildcards toe te kennen.

•

Bij de registratie ontvangt u de wedstrijdinstructies .

•

Bij afgelasting van de wedstrijd worden de inschrijvingsgelden niet terugbetaald.

The Exclusive
Shielmartin Triple Race for CR Yachts
and the Shielmartin Trophy

ONLY ONE START FOR ALL CLASSES.
Starting Signals:
Minutes before
starting signal:
5
4
1
0

flag
class flag W .
flag P
flag P down
class flag down

sound

meaning:

1
1
1
1

warning
prep.
one minute
start

THE ABSENCE OF A SOUND SIGNAL SHALL BE DISREGARDED
Sailing instructions Zeebrugge – Breskens

24 June 2017 RACE No 1

Starting time: 12.00 hrs.

SAILING INSTRUCTIONS
- Zeebrugge - Breskens
- Breskens – Zeebrugge
- Breskens – Round the Sandbanks
SATURDAY 24 JUNE - SUNDAY 25 JUNE – SATURDAY 19 AUGUST 2017
“Organizing Authority: RBSC, WWSV, WV Breskens”

The starting line will be between the mast with an orange flag on the starting vessel and the
course side of the hydrographical mark Wreck 14.
Course: Start to the East, W 1 to port, W 3 to port, W 5 to port, W 7 to port, W 9 to port,
Veer to starboard, Ferry Harbour to starboard, Finishing line between the mast with the
orange flag on the finish vessel and hydrographical mark VH 6. East of Breskens
Sailing instructions Breskens – Zeebrugge

25 June 2017 RACE No 2

Starting time: 9.30 hrs.

The Regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing (RRS)

Starting line will be between the mast with orange flag on the starting vessel and the side of
the hydrographical mark VH 6.
Course:
Start to the West, Ferry Harbour to port, Veer to port, W 9 to starboard, W 7 to
starboard, W 5 to starboard, W 3 to starboard, W 1 to starboard, finishing line between the
mast with orange flag on the finish vessel and hydrographical mark Wreck 14.

Radio Communication VHF.72

Sailing instructions Breskens – Round the Sandbanks

Rules

Start on Saturday
24 June 2017 (12.00 hrs.) at Zeebrugge
Tide HW. Breskens 14.58 hrs.
Start on Sunday
25 June 2017 (9.30 hrs.) at Breskens
Tide HW. Zeebrugge 15.00 hrs.
Start on Saturday

Starting time: 12.00 hrs. to the East
The starting and finishing line will be between the mast with an orange flag on the starting
vessel and the side of the hydrographical mark VH 6.
Course: Start to the East, TG 2 to port, TG 8 to port, 19 to starboard, 17 to starboard, 15A
to starboard, SS 9 to port, ARV 1 to port, VH 2 to port, finish VH 6 to port. East of Breskens.
Areas that are Obstructions
Ferry Harbour of Breskens: Competitors must stay out of the line between the light
structures on the breakwaters and shall be aware that the Western breakwater extend a 30
meters further seawards than the position of the light structure !

19 August 2017 (12.00 hrs.) at Breskens – Round the Sandbanks

  

19 August 2017 RACE No 3

  

ONLY ONE RACE WILL BE SAILED
Heavy Weather Circumstances Breskens – Zeebrugge

VEILIGHEID & VERANTWOORDELIJKHEID.
25 June 2017 RACE No 4

Starting time: 10.00 hrs. to the East
The starting and finishing line will be between the mast and orange flag on the starting vessel
and the side of the hydrographical mark VH 6.
Course:
Start to the East, TG 2 to port, TG 8 to port, 19 to starboard, 17 to starboard,
15 A to starboard, SS 9 to port, ARV 1 to port, VH 2 to port, finish VH 6 to port.

Heavy Weather Circumstances Breskens - Zeebrugge

25 June 2017 RACE No 5

Starting time 10.00 hrs. to the East.

De deelnemers worden er aan herinnerd dat de eigenaren of hun vertegenwoordigers
persoonlijk verantwoordelijk zijn voor elk lichamelijk letsel of mogelijke schade aan
opvarenden en/of materiaal dat henzelf of hun bemanning toebehoort.
De eigenaren en de bemanningen van de deelnemende jachten ontslaan de inrichters van
elke verantwoordelijkheid bij gebeurlijke schade en/of ongevallen, ook tegenover derden.
Ieder deelnemend jacht is verplicht verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid tegenover
derden, ook in wedstrijdverband met een minimum van 1.500.000,00 EUR.
De schippers worden met aandrang verzocht zich vooraf van de degelijkheid van hun jacht
en bemanning te vergewissen en slechts dan te starten wanneer ze zich daartoe zonder
risico in staat achten, daarbij rekening houdend met de heersende en te verwachten
meteorologische omstandigheden.

The starting and finishing line will be between the mast and orange flag on the starting vessel
and the side of the hydrographical mark VH 6 .
Course: Start to the East, mark PP7 to port. Finish VH 6.
Channel marks are not a part of the course when not named.
It is recommended to stay in channel .
Race number will be shown as flag No.

Wijzigingen in het wedstrijdplan
Meteorologische omstandigheden kunnen de wedstrijdleiding doen besluiten om de wedstrijd
Breskens – Zeebrugge niet door te laten gaan.
Indien dit het geval zou zijn kan de wedstrijdbaan verlegd worden naar rond de “Platen”. of in
het Vaarwater van Hoofdplaat en Paulina polder.
In deze omstandigheden bepaalt de dienst voor het scheepvaartverkeer te Vlissingen wat
toegestaan wordt.

Protesten
Indien een zeiljacht om een gegronde reden protest wenst in te dienen zijn volgende regels
van toepassing:
1. Dit kort te melden via VHF 72, na het doorvaren van de aankomstlijn.
2. Protestformulieren af te halen in het wedstrijdsecretariaat.
3. De formulieren goed ingevuld te bezorgen op het wedstrijdsecretariaat z.s.m. na de
wedstrijd.
4. Het protestcomité zal z.s.m. de zaak behandelen en per sms of GSM de schipper van
het zeiljacht op de hoogte stellen wanneer zijn zaak dient.

  

  

DE PRIJZEN

  

The Exclusive Shielmartin Diamond Trophy

  

  

The Shielmartin Trophy’s

•

Elk deelnemend zeiljacht aan de “Exclusive Shielmartin Triple Race” ontvangt 5
exclusieve postkaarten + 5 exclusieve postzegels van de Shielmartin..

•

De winnaars van de eerste race op zaterdag 24 juni 2017 “Zeebrugge – Breskens”
in de reeks CR1 – CR2 – CR3 en de reeks CR4 – CR5 – CR6 ontvangen ‘The
Exclusive Shielmartin Silver Trophy”.

•

Op zondag 25 juni 2017 bekomen de 3 best geklasseerde zeiljachten over de twee
dagen in de reeks CR1 – CR2 – CR3 en de reeks CR4 – CR5 – CR6 “The Exclusive
Shielmartin Golden Trophy”.

•

De winnende zeiljachten van de race op zaterdag 19 augustus 2017 “Breskens –
Rond de Platen” in de reeks CR1 – CR2 – CR3 en de reeks CR4 – CR5 – CR6
ontvangen “The Exclusive Shielmartin Platinum Trophy”.

•

Over alle categorieën heen ontvangt het zeiljacht dat de beste gezeilde tijd over de
drie races gerealiseerd heeft de
“Exclusive Shielmartin Diamond Trophy”.

•

Als puntentelling wordt het “Low point system” toegepast.

•

De prijsuitreikingen vinden respectievelijk plaats in het clubhuis van WV Breskens en
in de Alberta RBSC te Zeebrugge.

•

De volledige wedstrijduitslagen worden gepubliceerd op de website van RBSC en van
WV Breskens.

•

De prijzen welke niet persoonlijk door de schipper op de prijsuitreiking afgehaald
worden, blijven ter beschikking voor ontvangstname op de secretariaten van RBSC &
WV Breskens

    

The SHIELMARTIN Corporation Invites You
•

Om samen met ons, na ieder van de drie races, in een familiesfeer de
prijsuitreikingen te koppelen aan de gastronomische geneugten is een echte Sailor
waardig!

•

Op zaterdag 24 juni te Breskens in ’t Clubhuis zal Chef Eddy voor ons allen een echte
“Valenciaanse Paella” serveren, waarna een prachtig dessertbuffet ons te beurt
valt.
Inschrijving voor dit eetfestijn
Voor dit eetfestijn van 24 juni te Breskens is het € 25,00 per persoon.
Overschrijven op volgend nummer:
- BIC:
ABNANL2A
- Rekeningnummer: NL48 ABNA 0469173564
- Vermelding:
Shielmartin + Naam van de boot
Inschrijven niet later dan 20 juni!

•

Op zondag 25 juni wordt er voor ons allen te Zeebrugge een “hoog culinaire
pannenkoekenbak” georganiseerd, waarbij Chef Thierry van de Alberta zijn
bakkunst ten toon zal spreiden.
Voor deze pannenkoekenbak van 25 juni te Zeebrugge is het € 10,00 per persoon.
Ook op zondag 25 juni heeft Chef Thierry van de Alberta 3 verschillende menu’s op
de kaart gezet aan de prijs van € 25,00 per persoon.
Er dient zowel voor de pannenkoekenbak als eventueel voor het diner ingeschreven
te worden!
Dit kan door overschrijving op volgend nummer:
- Rekeningnummer: BE29 3770 8482 9264 (Berrewaerts Nathalie)
- Vermelding:
Shielmartin + Naam van de boot
Inschrijven niet later dan 20 juni!

•

Op zaterdag 19 augustus 2017, na de wedstrijd “Round the Sandbanks”, wordt als
afsluiter van de Shielmartin Triple Race en de viering van de eindwinnaar, een
“Reuze Barbecue” in het Clubhuis van WV Breskens georganiseerd, die afgesloten
wordt met een waaier aan desserts.
Inschrijving voor dit eetfestijn
Voor deze Barbecue van 19 augustus te Breskens is het € 25,00 per persoon.
Overschrijven op volgend nummer:
- BIC:
ABNANL2A
- Rekeningnummer: NL48 ABNA 0469173564
- Vermelding:
Shielmartin + Naam van de boot
Inschrijven niet later dan 11 augustus

Inschrijven is een aangename plicht!

  

  
            
“Agence  Maritime  de  l’Escaut  Bvba”  
      Rederskaai  30  
      B-‐8380  Zeebrugge  
      Belgium  
      Tel.    +32  50  35  28  92  (24/7)  
      Fax.  +32  50  55  07  92  
      e-‐mail  :  info@ame-‐shipping.com  
      www.ame-‐shipping.com  

“Je kan de wind niet veranderen, maar wel de stand van
de zeilen. Loods uw vermogen naar een veilige haven,
zodat u met een gerust geweten kan genieten van de
vrijheid die u te beurt valt.”

BDO MAAKT HET VERSCHIL
Uw BDO adviseur:
► brengt uw persoonlijke situatie en
wensen in kaart;

► garandeert objectiviteit;
► stelt voor u alle documenten,
overeenkomsten en clausules op;

► licht uw huidige situatie door, fiscaal en
Interesse? Stuur dan een mailtje naar
juridisch;
► begeleidt u stap per stap bij de
rutger.vanboven@bdo.be

► ontwikkelt samen met u een plan op
maat;

www.delen.be

uitvoering;

► staat in voor de verdere opvolging.

VOLVO OCEAN RACE
EXPERIENCE

lalemant_bord_122x80_damesvolleybal_waregem_A2.pdf

Bossensstraat 36
8953 Wijtschate-Heuvelland
België

Tel. 0032 - (0)477 / 34 96 66
info@vanlaersailing.be
www.vanlaersailing.be
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• FRESH PROVISIONS
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ALWAYS AT YOUR SERVICE

ALWAYS AT
Van HulleYOUR
Shipsuppliers n.v. is a SERVICE
member of the International Ship Suppliers Association
Van HulleBREDASTRAAT
Shipsuppliers139
n.v.-isB-2060
a member
of the International Ship SuppliersBOOMKORSTRAAT
Association
ANTWERPEN
2 - B-8380 ZEEBRUGGE

Tel.: +32 3 231 89 50 - Fax.: +32 3 233 00 40
Tel: +32 50 37 75 02 - Fax: +32 50 37 75 02
Telex: 31536 vhulle-b - info@vanhulleships.be
Mob. + 32 495 38 72 26
BREDASTRAAT 139 - B-2060 ANTWERPEN
BOOMKORSTRAAT 2 - B-8380 zeebrugge@vanhulleships.be
ZEEBRUGGE
www.vanhulleships.be
Tel.: +32 3 231 89 50 - Fax.: +32
3 233
00+32
40499 53 57 10 - +32 Tel:
75 02
Tel. After
hours:
497 +32
54 8450
3937 75 02 - Fax: +32 50 37info@vanhulleships.be

Telex: 31536 vhulle-b - info@vanhulleships.be
www.vanhulleships.be
Tel. After hours: +32 499 53 57 10 - +32 497 54 84 39

Mob. + 32 495 38 72 26
zeebrugge@vanhulleships.be
info@vanhulleships.be

  

WE  MANAGE  YOUR  RESIDENTIAL  REAL  ESTATE  
PROJECTS  
www.huvi.be  
+32  475  60  17  62  

Refits, onderhoud en winterberging
7000 m2 vorstvrije winterstallingloods
Liften en kranen tot 70 ton
Transportklaar maken
Import en Service Center Grand Soleil, Sly & Wauquiez
Onderdeel van het Delta Lloyd Schadeherstelnetwerk

design your future

AUTHENTIEKE KEUKEN,
RESPECT VOOR TRADITIE,
UNIEKE WIJNBELEVING,
FRANSE BRASSERIE,
MAAR ALTIJD INVENTIEF
WERELDS

KO R T R I J KS E S T E E N W E G 9
9 8 3 0 S T . - MA R T E N S - L AT E M
TEL: +32 (0)9 282 36 17

Middenhavendam 3 I 4511 AX Breskens I Nederland
info@breskensyachtservice.eu I tel: +31-117 383 126
www.breskensyachtservice.eu
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helpen aan een betere toekomst in Zuid-India
www.vanakam.be

BIOTECHNIEK
bachelor in de agro- en biotechnologie
GEZONDHEIDSZORG
bachelor in de ergotherapie
bachelor in de logopedie en audiologie
bachelor in de verpleegkunde
bachelor in de voedings- en dieetkunde
bachelor in de vroedkunde
bachelor in de zorgtechnologie
HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE
bachelor in het bedrijfsmanagement
bachelor in het bedrijfsmanagement met tri-diplomering
bachelor in het hotelmanagement
bachelor in het office management
bachelor in de toegepaste informatica
bachelor in het toerisme en recreatiemanagement
bachelor in het wellbeing- en vitaliteitsmanagement
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE
bachelor in de autotechnologie
bachelor in de bouw
bachelor in de ecotechnologie
bachelor in de elektromechanica
bachelor in de elektronica-ICT
bachelor in de energietechnologie
bachelor in de luchtvaart
bachelor in de ontwerp- en productietechnologie
bachelor in de zorgtechnologie
ONDERWIJS
bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
SOCIAAL-AGOGISCH WERK
bachelor in de maatschappelijke veiligheid
bachelor in de orthopedagogie
bachelor in het sociaal werk
bachelor in de toegepaste psychologie

INFODAG
za. 24 juni
van 9 tot 13 u.

www.travellers-spices.com
BRUGGE · KORTRIJK · OOSTENDE · ROESELARE · TORHOUT

SOL Continent Line AB
Caxtonweg Kaai 140-143
B-8380 Zeebrugge
www.sollines.be

  

Uw passie verzekeren en ﬁnancieren is een vak
apart. Huysman Yacht Insurance & Yacht Financing
kan op veel van uw vragen een passend antwoord
geven. Dankzij onze meer dan 30 jaar ervaring, ook
als zeezeilers, zorgt Huysman Yacht Insurance & Yacht
Financing voor een waterdichte polis en ﬁnanciering op
ieders maat. Eigenaars van zeilschepen, motorjachten
en andere watersporters kunnen in onze ervaren
thuishaven ook terecht voor het aanvragen van
vlaggenbrieven, immatriculatieplaten en VHF-attesten.
We werken heel nauw samen met gevestigde
maatschappijen. Uw investering is bij ons in goede
handen. Ook op zoek naar persoonlijk advies en
zekerheid voor uw passie?
Zet vandaag nog koers naar ons kantoor!

                                
  
  
  

Container  trading/leasing  –  container  modifications  –  shipping  
www.osc-‐belgium.com    

                                
  
  
  

  
Container  trading/leasing  –  container  modifications  –  shipping  
www.osc-‐belgium.com    

Huysman Yacht Insurance & Yacht Financing
Stationsstraat 83, B-9900 Eeklo, België
Tel. +32 (0) 9 376 14 51, Fax +32 (0)9 376 14 81
huysman@huysman.be,
www.huysman.be
Kantoor: van maandag tot en met vrijdag
van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.

ZORGZAAM

vOOR
OOR uw
pAssie
pA
p
Assie

BC

TAXI
SERVICE

0494 24 72 24

AIRPORT TRANSFERS – BUSINESS TRANSFERS
SHUTTLE SERVICE – LUXURY TAXI

MARPOS nv
L.
Coiseaukaai
43
When every
B- 8380 DUDZELE
moment countsTel. ++ 32 (0)50 59 88 01
Fax. ++ 32 (0)50 59 88 02
Bij Elvstrøm Sails hebben
we oog voor detail. Wee-mail : info.marpos@shanks.be
laten u met vol vertrouwen
genieten van het cruisen of

MARPOS nv
focussen op uw race.
L. Coiseaukaai 43
Marpos nv is een havenontvangstinstallatie met als aandeelhouders
groep
Shanks en
Voorde
Elvstrøm
SailsExmar,
is
B- 8380 DUDZELE
ieder zeil uniek en op
Lambrecht;
Tel. ++ 32 (0)50 59 88 01
maat gemaakt.
Fax. ++ 32 (0)50 59 88 02
Marpos is ook uw actieve partner bij de realistatie van uw milieubeleid
en is zowel thuis in de
Elvstrøm Sails
e-mail : info.marpos@shanks.be
maritieme wereld als in de industriëlemilieusector.
Benelux

- afgifte van scheepsafval

Marpos nv is een havenontvangstinstallatie met als aandeelhouders de
Marpol I : bilge water, sludge, afvalwaters
groep Exmar, Shanks en Lambrecht;

Marpol V : Residuen die vrijkomen bij de exploitatie van schepen en kaaien.

Marpos is ook uw actieve partner bij de realistatie van uw milieubeleid
- afgifte
van landinggebonden
afval
en is zowel thuis in de
maritieme
wereld als in de industriëlemilieusector.

Marpol V : stuw- en schoorhout, verpakkingsmateriaal....

- afgifte van scheepsafval
- afgifte
van ladingsresiduen
Marpol I : bilge water,
sludge,
afvalwaters
Marpol
I : olie
(oil exploitatie
slops)
Marpol V : Residuen die
vrijkomen
bij de
van schepen en
kaaien.
Marpol II : schadelijke vloeistoffen (chemical slops)
- afgifte van landinggebonden
afval afval
- afgifte van sanitiair
Marpol V : stuw- en schoorhout,
Marpol IV verpakkingsmateriaal....

OUR MEMBERS PROVE
SUCCESS AND HAPPINESS
DO MATCH

- afgifte van ladingsresiduen
- nevendiensten : reinigen van ruimen en machinekamers, plaatsen van afzetcontainers
Marpol I : olie (oil slops)
( van 1m³ tot 30m³), industrïele veegwagens, hogedruk werken, calamiteiten,...
Marpol II : schadelijke vloeistoffen (chemical slops)

- verwerken van alle soorten olie-watermengsels

- afgifte van sanitiair afval

- nevendiensten : reinigen van ruimen en machinekamers, plaatsen
van afzetcontainers ( van 1m³ tot 30m³), industrïele veegwagens,
hogedruk werken, calamiteiten,...
- verwerken van alle soorten olie-watermengsels
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NL-4311 NC Bruinisse / T: +31 111 850 686 / BE-2000 Antwerpen / T:+32 495 70 78 70
NL-1601 GD Enkhuizen / T: +31 228 322 780

So why settle for less?

+32 2 642 00 92
berkeley-international.be
belgium@berkeley-international.com

KBC 472-1002007-01

BTW BE 460 314 389

HR Brugge 86.170

JANSONBRIDGING.BE

BRIDGES | PONTONS | EMERGENCY BRIDGES

Het Shielmartin Corporation team dankt alle sponsors voor hun
steun aan “The Exclusive Shielmartin Triple Race 2017”.

restauratietechnieken

Langs die weg hebben deze sponsors eveneens hun Social Responsability getoond dat dit jaar ten goede komt van het Kinderkankerfonds en van de bevordering van de zeilsport bij de jeugd.

beam bridges

p la t e g i r d e r
bridges

p ane l b r i d g e s

truss bridges

customised
s o lu t i o ns

houtskeletbouw, passiefbouw en laagenergie

Prof. Benoit en zijn team van het UZ Gent, alsmede de jeugdzeilers van RBSC & WV Breskens zijn er u allen zeer dankbaar voor!
c o up l e p o n t o o ns

p e d e s t r ian b r i d g e s

r o - r o’s

Janson products are available for permanent, temporary and emergency solutions and they can suit any
customer requirement from civil to industrial or military use. The manufacturing, logistic and assembly or-

JANSONBRIDGING.BE

ganization allows us to execute projects ex tremely quickly. Janson Bridging owns the world's largest stock,
BRIDGES

|

PONTONS

|

EMERGENCY

BRIDGES

over 20.000 tonnes of directly available standard modular Euro Code designed bridges, pontoons and RoRo
equipment. Since 1972 Janson Bridging has ef fected over 5.500 bridge, pontoon and RoRo projects. Janson
Bridging's vast experience and abilit y in providing completely personalised design, supply and installation, has
led us to become the best in Europe, giving you what you want, where you want it and when you want it.

www.jansonbridging.be
Janson Bridging Belgium nv
T +32 (0) 3 315 98 20

Uitbreidingsstraat 84/3
F +32 (0) 3 315 98 21

2600 Antwerpen | België
info@jansonbridging.be

binnenafwerking van gebouwen

De Royal Belgian Sailing Club heet u allen van harte welkom
in haar vernieuwde Clubhuis Sailing Queen, waar Chef Alain
Pihet u op wonderlijke wijze zal verrassen in het nieuwe

RBSC Jachthaven Zeebrugge
250 Beschutte ligplaatsen
7/7 Havenmeester
Leuke activiteiten
Gezellige après-sail

RBSC Jachthaven Langerbrugge
5 Loodsen voor winterberging
Eigen kraanservice
Gezellig clubhuis

RBSC Zomerkampen
RBSC Heusden
RBSC Duinbergen & Het Zoute
Van 7 - 17 jaar
Optimist, Catamaran, Laser, RS Feva

Clubhuis Sailing Queen Eilanderskaai 7
9000 Gent
Tel. 0032 9 253 82 31
Openingsuren: Dinsdag tot zaterdag: 11u - 22u
Zondag:

11u - 17u
Zondagavond & maandag gesloten

WWW.RBSC.BE

TEL.: 050/54.49.03

INFO@RBSC.BE

MULTRASHIP MAKES THE DIFFERENCE
HARBOUR TOWAGE
SALVAGE
DEEP SEA TOWAGE
OFFSHORE
+31 (0) 115 645000 (24/7)

WWW.MULTRASHIP.COM

