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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 

‘rise of sinking dreams’. 

 

Lucien De Vetter 
Founder 
 
 
 
 



 

Beste Shielmartin vrienden, 
Beste sponsoren, 
Beste zeilers, 
 
 
De 3e editie van de Shielmartin Races staat voor de deur en andermaal is het voltallige bestuur uiterst 
tevreden over de vooruitgang die we als organisatie boeken.  
Om dit project op de kaart te zetten hadden we als noodzakelijke ingrediënten zowel ambitie als lef 
nodig. We wisten dit sinds de aanvang van het project, maar ondanks die wetenschap hebben we 
heel hard moeten werken om alles in goede banen te leiden. De groeipijnen erbij genomen,  begint de 
ploeg gelukkig beter op zichzelf in te spelen dankzij de opgedane ervaring.  
 
Onze Raad van Bestuur heeft een uiterst pijnlijke deuk gekregen met het verlies van Frans en staat nu 
ook voor nieuwe uitdagingen in een steeds snel wijzigende omgeving.  
 
De bezieler van het Shielmartin project, Dhr. Lucien De Vetter, heeft de RvB laten weten dat hij een 
stap opzij wenst te zetten na het afronden van de zeilraces van het seizoen. Tijd voor de rest van de 
RvB om het werk verder af te maken met Lucien aan de zijlijn. Namens de voltallige RvB wens ik 
Lucien hartelijk te bedanken voor zijn grenzeloze inzet als voor zijn onwaarschijnlijke ideeën bronnen. 
 
Onze ervaring begint zijn vruchten te dragen daar waar we verleden jaar nog te veel onzekerheden 
hadden. We merken enthousiast op dat de samenwerking tussen Zeeland en Vlaanderen leuke 
vriendschapsbanden smeedt.  
 
Het project Cobi M, het uiterst ambitieuze restauratieproject in Nieuwpoort van de oude sleper van de 
firma Multraship, gaat vlot door en blijft op schema. Een mooie kans voor de vakschool studenten die 
de klus moeten klaren. 
 
Ook de hele technische -en zeilploeg onder leiding van Katie Dekyndt, die steeds achter de schermen 
werkt, wil ik in de eerste plaats graag persoonlijk op deze wijze hartelijk bedanken voor de enorme 
bijdrage die ze leveren. Vóór de vele leuke en mooie zeilmomenten gaan echter veel uren arbeid en 
engagement gepaard. Ook zonder hen lukt ons Shielmartin verhaal niet. 
De Shielmartin vaart steeds vaker uit en wordt een gekend silhouet op onze wateren. Het blijft een 
enig elegant bootje dat ons respect verdient. Dit jaar zal de Shielmartin terug aan de startlijn 
verschijnen en heeft dankzij zijn rating reeds menig ander jacht doen blozen. Ik kijk met veel plezier 
reeds uit naar de nieuwe challenge voor de komende races. Ook willen we de Antwerpen race terug 
proberen mits aanvaardbare meteo voor de ouwe dame.  
 
De koers die we met onze projecten en initiatieven nu uitzetten zal de komende jaren ons succes 
verder bepalen. Een herfstconcert staat op de agenda. Later meer nieuws daarover.  
We blijven uiteraard op uw steun rekenen en meer dan ooit gaan we dit jaar financiële -en materiële 
steun bieden aan onze twee kerndoelstellingen: 
De zeilsport bij de jeugd bevorderen en mensen die figuurlijk uit de boot vielen terug opvissen om hen 
een kans te bieden om zichzelf opnieuw te kunnen vinden in onze veeleisende maatschappij.  
Zonder jullie lukt het niet en graag bedank ik jullie allen namens de voltallige groep enthousiaste 
Shielmartin medewerkers voor jullie deelname aan ons verhaal en ons allen gezamenlijk succes.  
Het is enkel dankzij jullie steun dat we dit kunnen verwezenlijken.  
 
 
Mijn allerbeste en sportieve groeten, 

 

Jean Vanhoebost 
Voorzitter  

 
 
 
 



 

Het Charter van de Shielmartin Corporation 
 
 

 

• De cvba Shielmartin, bij notariële akte opgericht op 24 mei 2016 en gevestigd te 9000 
Gent – Henri Farmantstraat 25 Haven 535, Ondernemingsnummer RPR 0655 
677 735, met als doel zowel in binnen- als buitenland de initialisatie, de deelname, de 
organisatie en de ondersteuning van initiatieven, projecten en activiteiten met 
betrekking tot het gerestaureerd zeilschip, type “Yawl”, de Shielmartin. 
 

• De aandeelhouders, de bestuurders en de gebruikers van het zeiljacht “Shielmartin” 
verbinden zich ertoe dit mooi varend erfgoed te onderhouden als waardevol 
“Patrimonium”. Ze werd gebouwd in Ierland in 1952, en gerestaureerd in Gent onder 
begeleiding van Frans Maas in 2014. 
 

• De aandeelhouders en de Bestuurders van de cvba Shielmartin engageren zich om 
steeds ethisch te werken onder de principes van ‘Deugdelijk bestuur’.  Zij streven 
geen enkel persoonlijk profijt na en verzaken aan Dividenden, bonussen of 
zitpenningen. 

 

• De Shielmartin is niet verhuur- of charterbaar. 
 

• Dit zeiljacht zal steeds uitvaren onder begeleiding van een eigen ervaren crew. 
 

• Ieder jaar zal de winst van de cvba Shielmartin maximaal uitgekeerd worden aan 
diverse projecten. In het bijzonder: 
- Om de bevordering van het jeugdzeilen te ondersteunen. 
- Om eigen sociaal-maatschappelijke project(en) te initialiseren of om aan te sluiten 
bij bestaande sociaal-maatschappelijk projecten waarbij de ‘mens’ centraal staat. 
 

• De aandeelhouders van de cvba Shielmartin verbinden zich allen om bij een 
eventuele verkoop van de cvba Shielmartin, of de verkoop van de activa van de cvba 
Shielmartin de mogelijks gerealiseerde (aandelen) waarde zal geschonken worden 
aan één (of meerdere) sociaal maatschappelijk(e) project(en). 

 

• De cvba Shielmartin huldigt het principe dat elke donateur recht heeft op financiële 
informatie -en transparantie; Deze toelichting zal regelmatig gebeuren door de 
Bestuurders van de cvba Shielmartin tijdens evenementen en initiatieven.  Wettelijke 
publicaties en andere relevante stukken kunnen steeds op de zetel van de 
vennootschap eenvoudig opgevraagd of geraadpleegd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

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”. 
 
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. 
 
 
 

The Exclusive Shielmartin Races 2018 staan dit jaar voor 
 

“Het project van de restauratie & conservering van een authentieke 
sleepboot uit 1954 – de Cobi M” 

 
& 
 

“De bevordering van de zeilsport bij de jeugd” 
 
 
 
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), VYF (Vlaamse 
Yachting Federatie), die op uitmuntende wijze de visie van de Shielmartin 
Corporation ondersteunen. 

  
→   Een tweede groep Cornerstones zijn de zeer talrijke jachten die zich in 2018 zullen 

wagen om 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. 

 
→ 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. 

 
Vervoeg het platform van de Shielmartin Corporation! 
 



 

Cobi M 
 

Een project met de steun van Multraship en in samenwerking met de Go-Scholengroep 
Westhoek – Campus De Vierboete te Nieuwpoort. 
 
Het doel is de restauratie van een authentieke sleepboot uit 1954 – de “Cobi M” als 
uitzonderlijk erfgoed. 

 

                        
 
Deze restauratie wordt gerealiseerd door jonge mensen, waarvan de rijk gevulde portefeuille 
aan competenties door tal van invloeden vastgelopen, terug te laten opborrelen.  

 
 

De zeilsport bij de jeugd 

                                         

De Shielmartin Corporation schenkt dit jaar terug twee scholingsoptimisten ter 
 

“bevordering van de zeilsport bij de jeugd”. 
 

     Eén optimist wordt geschonken aan RBSC 
 

Een tweede optimist wordt geschonken aan WV Breskens  



 

 
 
 
 

Frans Maas zeilt met ons allen 
 
 
 
Op zaterdag 23 en zondag 24 juni aanstaande wordt de Shielmartin dubbelrace Breskens – 
Zeebrugge – Breskens gevaren, en daarna op 18 augustus de “Frans Maas Shielmartin 
Race – Rond de Platen”. 
 
Dit roept bij het schrijven van het programmaboek veel, ja heel veel herinneringen op. 
 
Een jaar terug op een paar dagen na, was er het ongeluk waar drie mooie mensen zich 
gingen verzoenen met de zee. 
 
Enkele dagen voor het ongeval was ik met Frans te Nieuwpoort gestart met een nieuw 
jeugdproject; de “Restauratie van de COBI M”. Een vlet-sleepboot van het bouwjaar 1954, 
eigendom van de familie Muller uit Terneuzen. 
Dit project, in navolging van het Shielmartin project, waar onder leiding van Frans deze 
zeilboot, een Ierse Yawl, hertekend en gebouwd is. 
 
Wat ben ik fier dat ik met “zo iemand” op pad mocht gaan, en opgenomen werd in zijn 
warme vriendschap. 
Frans, een eenvoudig innemend mens, zo rijk aan kennis, ervaring en wijsheid, zo geliefd, 
iemand die het zeilen zoveel inhoud geschonken heeft. 
 
Jullie kunnen Frans nu geen groter plezier doen dan massaal deel te nemen aan de 
Shielmartin Races. Immers is dit Shielmartin-verhaal  een beetje van ons allen en een 
voorbeeld voor de jonge mensen, hoe ze hun leven mooi kunnen maken. 
 
Wees welkom! 
 
Lucien 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 
1. Algemene organisatie 

 
           Royal Belgian Sailing Club (RBSC) 
           Watersportvereniging Breskens (WV Breskens) 
           Wind en Watersport Vlaanderen  (WWSV)  

 
De organisatie van de “Exclusive Shielmartin Races” 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. 
 
 

2. Organisatiecomité 
 
Wedstrijdleiding      WV Breskens 

 

• Breskens – Zeebrugge 

• Wedstrijduitslag club RBSC Zeebrugge 
 

• Zeebrugge – Breskens 

• Prijsuitreiking club WV Breskens 
 

• Breskens – Rond de Platen 

• Prijsuitreiking club WV Breskens 
 

 
 

3. Wedstrijd secretariaten & registratie tijden 
 
Op zaterdag 23 juni 2018 

Breskens: Race Office WV Breskens  8:30u – 10:30u 
                       

Op zondag 24 juni 2018 
Zeebrugge: Secretariaat RBSC                 8:00u –   8:30u 

 
 Op zaterdag 18 augustus 2018 

Breskens: Race Office WV Breskens            8:30u –   9:30u 
 
 
 
       4.  Speciale gunstvoorwaarden! 

• Ter gelegenheid van de race Breskens – Zeebrugge op zaterdag 23 juni 
mogen de deelnemende jachten gratis liggen te Breskens van  vrijdag 22 tot 
maandag 25 juni. 
 

• In Zeebrugge is het gratis liggen op zaterdag 23 en zondag 24 juni., en voor 
deelnemers aan de erop volgende “Domus Team Light Vessel Race” ook in 
de tussenliggende week. 
 

• Voor de “Frans Maas Shielmartin Race” op 18 augustus te Breskens is het 
gratis liggen van vrijdag 17 augustus tot zondag 19 augustus. Boten die voor 
de daaropvolgende DAMEN Breskens Week hebben ingeschreven kunnen in 
de tussenliggende week ook gratis liggen. 



 

INSCHRIJVING 

 
 

• 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/kalender?oper=inschrijvingsformulier,wedstrijd=929  

 

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

• De inschrijvingsdatum loopt: 
 

- Voor de race van Breskens – Zeebrugge van 1 juni 2018 tot 22 juni 2018 
- Voor de race van Zeebrugge - Breskens  van 1 juni 2018 tot 22 juni 2018 
- Voor de race Breskens – Rond de Platen van 1 aug.2018 tot 17 aug.2018 
 

• Het inschrijvingsgeld, te betalen bij registratie, bedraagt: 
 

- Voor de race  Breskens – Zeebrugge  € 30,00 
- Voor de race  Zeebrugge - Breskens  € 30,00 
- Voor de race Breskens – Rond de Platen  € 30,00 

                      
 
 
REGISTRATIE 
 
 

• 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. 
 

• Bemanningslijst met namen inleveren bij registratie 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.rbsc.be/nl/kalender?oper=inschrijvingsformulier,wedstrijd=929
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SAILING INSTRUCTIONS  
- Breskens – Zeebrugge 
- Zeebrugge - Breskens 

                   - Breskens – Round the Sandbanks 
 

SATURDAY 23 JUNE - SUNDAY 24 JUNE – SATURDAY 18 AUGUST  2018 
 

“Organizing Authority:  RBSC, WWSV, WV Breskens” 

 
Rules 

 
The Regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing (RRS), 
and off-shore special regulations Cat.4  
Lifejackets shall be worn when foul weather clothes are worn. 
 
Radio Communication  VHF 72 
 
Start on Saturday 
 
Briefing 10:30 hrs. in Breskens at the Race Office  
23 June 2018 (12:00 hrs.) at Breskens 
Tide HW.  Breskens    11:26 hrs. 
Tide HW.  Zeebrugge  10:56 hrs. 
 
Start on Sunday 
 
Briefing 08:30 hrs. in Zeebrugge at the RBSC secretariat 
24 June 2018 (10:30 hrs.) at Zeebrugge 
Tide HW.  Zeebrugge  11:59 hrs. 
Tide HW.  Breskens    12:28 hrs 
 
Start on Saturday 
 
Briefing 09:30 hrs. in Breskens at the Race Office 
18 August 2018 (11:00 hrs.) at Breskens – Round the Sandbanks 
Tide HW.  Breskens 07:56 hrs (& 20:20 hrs) 



 

ONLY ONE START FOR  ALL CLASSES. 
 
Starting  Signals: 
 
Minutes before flag          sound  meaning: 
starting signal: 
 5  class flag  W .    1  warning 
 4  flag P      1  prep. 
 1  flag P down     1  one minute 
 0  class flag down  1  start 
 
THE ABSENCE OF A SOUND SIGNAL SHALL BE DISREGARDED 
 
Class flag: 
 
CR1-2 flag “W” 
CR3-4 flag “K” 
CR5-6 flag “V” 
 
Class flag shall be displayed at the backstay during the course. 
During the race no national ensign and other flags shall be displayed. 
 
 
Sailing instructions  Breskens- Zeebrugge 23 June 2018  COURSE No  1 
 
Starting time: 12:00 hrs. 
 
Starting line will be between the mast with orange flag on the starting vessel and the course 
side of the hydrographical mark VH 6, east of Breskens. 
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. 
 
 
Sailing instructions  Zeebrugge-Breskens 24 June 2018  COURSE No  2   
 
Starting time: 10:30 hrs. 
 
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 – Round the Sandbanks   18 August 2018  COURSE No  3 
 
Starting time:  11:00 hrs. to the East  Distance: 15’ 
 
The starting and finishing line will be between the mast with an orange flag on the starting 
vessel and the course side of the hydrographical mark VH 6, east of Breskens. 
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, finishing line between the mast with 
the orange flag on the finish vessel and hydrographical mark VH6. 
 



 

 
Heavy Weather Circumstances  Breskens – Zeebrugge      23 June 2018  COURSE 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 course 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        23 June 2018  COURSE No 5   

 
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 course 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 mentioned. 
It is recommended to stay in channel . 
The course number will be shown by the numeral pennant displayed on the starting vessel. 
 
. 
 

ONLY ONE RACE WILL BE SAILED! 
 
 
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 ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VEILIGHEID & VERANTWOORDELIJKHEID. 
 
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. 
 

 
 

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. 

 
 
 
 
 



 

The Shielmartin Trophy’s 
                                  
 
                                             

                                            
 
 

The Shielmartin Trophy 
 
 
 

                                   
 

The Frans Maas Shielmartin Trophy 



 

DE PRIJZEN     The Shielmartin Trophy’s 

 
 

 

• Op zondag 24 juni 2018 bekomt het best geklasseerde zeiljacht over de twee dagen 
van de reeks CR1 – CR2 – CR3 en van de reeks CR4 – CR5 – CR6 

“The Exclusive Shielmartin Trophy”. 
 
 
 

• Op zaterdag 18 augustus 2018, “The Frans Maas Shielmartin Race – Round the 
Sandbanks”, bekomt het winnende zeiljacht van de reeks CR1 – CR2 – CR3 

en van de reeks CR4 – CR5 – CR6 
“The Exclusive Frans Maas Shielmartin Trophy”. 

 
 

 

• Als puntentelling wordt het “Low point system” toegepast. 
 
 
 

• De prijsuitreikingen vinden plaats in het clubhuis van WV Breskens. 
 
  

 

• 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 het secretariaat van WV 
Breskens 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Met SHIELMARTIN samen aan tafel voor het goede doel 

 
 
 

• Op zaterdag 23 juni 2018 bereidt Chef Thierry van de Alberta te Zeebrugge de 
delicatesse van de zee!. 
 
De prijs bedraagt € 35,00 excl. dranken 
 
Inschrijven kan tot 23 juni 2018 hetzij: 
 

-  per mail op Berrewaerts.Nathalie@hotmail.com 
-  per telefoon op het nr. 050/54 41 97 

  
De betaling gebeurt aan de kassa, waar tevens drankbonnetjes aan € 2,50 kunnen 
bekomen worden. 

 
 
 

 

• Op zaterdag 18 augustus 2018 zal Chef Eddy van het Clubhuis te Breskens, zijn 
gekend “Barbecuefestijn” serveren. 

 
De prijs bedraagt € 25,00 per persoon inclusief een dessertbuffet en excl. dranken. 
 
Inschrijven kan tot 18 augustus hetzij: 
 
 - per mail op info@yachtclubbreskens.nl 
 - aan de kassa 

 
De betaling gebeurt aan de kassa, waar tevens drankbonnetjes aan € 2,50 kunnen 
bekomen worden. 
 

 
 
Van harte welkom 
 
Jean Vanhoebost 
Gedelegeerd Bestuurder cvba Shielmartin 
 
 

 
 

Inschrijven is een aangename plicht! 
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