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INLICHTINGEN

De Vriendenkring van het Noordzee-Aquarium Oostende werd gesticht op 1 juli 1990 
als feitelijke vereniging. Op 24 februari 1997 werd de feitelijke vereniging omgevormd 
tot een vereniging zonder winstoogmerk volgens de wet van 27 juni 1921. De statu-
ten verschenen in het Belgische Staatsblad op 24 april 1997 in de bijlage onder het 
nummer 5954 blz. 3308 en 3309. Deze statuten werden gewijzigd en gecoördineerd 
op 6 december 2004 als gevolg van de nieuwe V&S-wet van 2 mei 2002. De vereni-
ging staat wettelijk bekend met het ondernemingsnummer 0460.438.808 met zetel 
Aquariumgebouw, Visserskaai 8400 Oostende

De vereniging: “V.N.A.O.-V.Z.W.” heeft volgens art. 3 van de statuten als doel:
1. Een beweging op gang brengen ten gunste van het Stedelijk Noordzeeaquarium  
 Oostende en alles te doen wat van aard is om de publieke belangstelling ervoor  
 te stimuleren.
2.  Bij te dragen tot het verrijken van het patrimonium van het Stedelijk    
 Noordzeeaquarium Oostende.
3. Voor haar leden natuur- en milieu-educatieve programma’s uitwerken in verband  
 met de fauna en de flora van de zee.
4. Het bevorderen van de maritieme cultuur.
5. Het beschermen van het milieu op zee en in de kustgebieden en het beschermen  
 en benutten van natuurlijk en architecturaal erfgoed in Belgische zeegebieden.
6. In samenwerking met de visserij wetenschappelijke waarnemingen doen in 
 verband met de fauna en de flora van de zee.
7. Meewerken aan duurzame ontwikkeling van de kustgebieden met visserij.

V.N.A.O.-V.Z.W. is lid van:

Milieuraad van Oostende
Maritiem Erfgoed Vlaanderen
De leden ontvangen het driemaandelijks tijdschrift en genieten, mits voorlegging van 
de lidkaart, gratis toegang tot het Aquarium. en het Stadsmuseum Dit wordt toege-
staan door het Oostendse Stadsbestuur.

U kunt lid worden door een jaarlidgeld van 9,00 euro over te schrijven op reke-
ning BE78 2800 7062 0986 - BIC code GEBABEBB van V.N.A.O. – V.Z.W. Visserskaai 
Oostende.
Een extra bijdrage van steunende leden is van harte welkom.
Wie 12,50 euro en meer betaald, wordt vermeld in een erelijst.
Een reeks adverteerders schenken onze vereniging hun vertrouwen en steunen aldus de 
werking. We danken ze van harte en bevelen ze allemaal warm aan.
Info vriendenkring: eddy.eneman@telenet.be

Het Noordzeeaquarium op de Visserskaai te Oostende is gans het jaar geopend op alle 
weekends en dagelijks van 1 april tot 30 september.
Verdere info op de website: http://users.skynet.be/noordzee.aquarium.
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Woordje van de voorzitter op de eindejaarsreceptie

Beste Vrienden,

Van harte welkom aan allen hier aanwezig.
Voor de eerste maal houden we met onze vereniging een 
nieuwjaarsreceptie en daarbij hoort natuurlijk een babbeltje van 
de voorzitter. Niet dat ik na dit eerste jaar zoveel te vertellen heb 
maar sommige dingen mogen toch even worden gezegd.
Veel hebben we niet gedaan dit jaar, behalve dan de voorstelling 
en de uitgave van het nieuwe boek “Een Maritieme Wandeling 
te Oostende” van Eddy en Dirk en de jaarlijkse organisatie van 
Aquatieme. Mijn dank aan de mensen die hebben ingestaan 
voor de deskundige leiding van dit alles.
Ook ons blaadje is op de voorziene data weer verschenen dank 
zij de inzet van Eddy, van de artikelschrijvers en uiteraard ook 
dankzij onze sponsors, de trouwe ouwe en de nieuwe. Met de 
hulp van de troepen van Jo, onze nieuwe public relations man, 
zijn we erin geslaagd, ondanks de steeds oplopende prijzen, om 
de verzendingskosten te
drukken en zo toch de kwaliteit van de uitgave te behouden. 
Maar we hebben dus ook artikels nodig. Interessante artikels of 
verhalen waarvan we steeds van kunnen genieten of iets van 
kunnen opsteken.
Dezelfde Jo, maar dan met de pet van penningmeester op, zorgt 
er ook voor dat we niet bankroet zullen gaan en dat we vandaag 
het oude jaar kunnen afsluiten met een drankje.
Onze bedoeling met deze receptie is onze vereniging meer in 
het licht te zetten en zo nieuwe jongere leden aan te trekken. 
De gemiddelde leeftijd van onze leden wijst op een hoog nodige 
verjongingskuur.
Nieuwe leden, nieuwe ideeën en nieuwe uitdagingen. 
Bijvoorbeeld de uitstappen die we vroeger kenden zoals de 
shopping in England en de einde jaar “bottletrip” naar de 
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wijnkelders in Frankrijk worden te duur of te vermoeiend en 
hebben geen bijval meer. Toen ik een uitstap naar het Red 
Star Museum in Antwerpen heb voorgesteld waren er slechts 5 
mensen geïnteresseerd. We waren zelfs met te weinig om een 
groepstarief te verkrijgen.
Er moet dus dringend nagedacht worden over wat we de 
leden, oude en nieuwe, kunnen aanbieden, want zonder jonge 
rekruten kan de vereniging het niet overleven. Het bestuur 
tracht verandering te brengen maar dat is niet altijd even 
makkelijk. Hopelijk kunnen we jullie een nieuw programma 
voorschotelen op de algemene vergadering van 8 maart 2015. 
Maar het bestuur, ondanks dat er pit in zit, kan dit niet alleen 
aan. Ik nodig iedere lezer en ieder lid dan ook uit om ons ideeën 
en uitdagingen door te sturen zodat we zeer veel stof hebben 
om over na te denken. Het 
zijn tenslotte jullie, de leden, 
die we moeten verwennen en 
gelukkig maken.
Er is dus werk op de plank voor 
het komende jaar. Voorlopig 
houden we het vandaag echter 
bij ons gezellig samenzijn, 
dank ik iedereen van harte 
voor de aanwezigheid en 
wens jullie allen een zalige 
Kerst en een Voorspoedig 
2015, met veel liefde en een 
prima gezondheid.

Patrick Vermandel
Voorzitter
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AperoFish pAlAce
bij Stephanie en Hans

Dagvers
Non-stop keuken

Dagelijks open van 9u. tot 21u. Dinsdag gesloten

Nieuwstraat 5 - Oostende - 0477/442625

Zeevis groot- & Kleinhandel
Van Haudt Patrick - Van de Wynckel Christa

Vismijn 107 - 8400 Oostende

Tel. Vismijn 059/32 19 95 - Fax 059/33 19 95

Openingsuren
Ma - Wo : 8 - 16u
Don : 8 - 13u
Vrij : 8 - 16u
Zat : 8 - 13u
Zon : Sluitingsdag
Op feestd. open tot de middag
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M. ROMMELAERE-DELEU

Voorhavenlaan 51
8400 Oostende

Vuurtorenwijk
Tel. 059/32 03 21

UURWERKEN - JUWELEN - SPORTTROFEEEN

oostendse Vishandel D.V.

Vismijnlaan 109 - 8400 Oostende

Tel. 0473 75 01 21
Fax 059/33 38 58

Openingsuren:
Maandag tot vrijdag:    7u30 - 17u00
Zaterdag en feestdagen:   7u30 - 12u30
Zondag    gesloten



76

Eindejaars
receptie

zondag 07 december 2014
van 11.30 tot 14.00 uur
IJslandvaarder Amandine

Inschrijven bij Jo Dielman, penningmeester
059/51.70.10 of jo.dielman@telenet.be

Eindejaars
receptie

Eindejaars
receptie

Eindejaars

aqm.indd   1 22/09/2014   10:50:37

V.N.A.O. op 7 december 2014. 
Hieronder enkele sfeerbeelden 
(museumschip Amandine).
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Brasserie

ART DECO
Specialiteit: vis en mosselen, 

alsook vlees en snacks.

Alle dagen open
Keuken non-stop tot 22 u.

Vlaanderenstraat 46 8400 Oostende
T 059 43 77 30
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Kantoor GUIDO DaNNeel bvba

St.- Catharinaplein 27, 8400 Oostende
Tel. 059 51 51 76

•

Stockholmstraat 39, 8400 Oostende
Tel. 059 70 46 62

BeleGGeN - KReDIeTeN - VeRZeKeRINGeN

CBFa - nr 42097  -  ON - nr. 0463117986

Vissershuis Cafe-Restaurant
Yvan Devlamynck-Kindt

Palingspecialiteiten
Gerechten met vis en vlees

 Gesloten buiten seizoen :
 dinsdagavond en woensdag
 Jaarlijks verlof : februari

Schoorbakkerstraat 80 (Schoorbakke)
8600 PeRViJze Diksmuide

Tel. 051/55 51 03

Nieuw boek van ons lid
Roland Desnerck.

Te koop in sommige 
boekhandels te Oostende
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 Museumschip Amandine
Dit robuuste zeeschip werd op 16 november 1960 te water gelaten 
en beviste eerst de wateren ten zuiden van IJsland, het Kanaal en de 
Noordzee, om vervolgens gedurende enkele decennia enkel de IJsland-

se wateren te bevaren en bevissen.

Op 3 april 1995 voer de Amandine voor de allerlaatste keer Oostende 
binnen. Daarmee werd de laatste bladzijde in de geschiedenis van de 
Oostendse IJslandvisserij definitief omgeslagen en mocht de Amandine 
aan zijn tweede carrière beginnen als interactief museumschip. U vindt 
de Amandine op de vernieuwde Visserskaai in het hart van Oostende.

Toegangsprijzen:
Volwassenen: € 4

Kinderen tussen 6 en 14 jaar: € 2
Kinderen jonger dan 6 jaar: gratis,

Groepen vanaf 20 personen: € 3 p.p. 
Schoolgroepen tot 18 jaar, ongeacht het aantal: € 2 p.p.

Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
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Zoekt u ook voor uw verzekeringen:

✔	Een vertrouwenspersoon die aan huis komt?

✔ De tijd neemt voor een persoonlijk en professioneel advies?

✔ Een snelle dienstverlening wanneer u

 	informatie wenst?

 	dringende hulp nodig hebt?

 	met een schadegeval geconfronteerd wordt?

✔ Interessante voorwaarden voor

 	uw autoverzekering

 	uw woningverzekering

 	uw levensverzekeringen en pensioensparen!

 	uw hypothecaire lening

		het financieren van uw projecten

		zelfstandigen: ProjEct oP maat !
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Alweer een plan voor het Noordzee Aquarium.
Het moet toegegeven worden, aan plannen om ons geliefd Noordzee 
Aquarium te vernieuwen, te vervangen, te herbouwen, op te lappen, 
onder water of boven water, ontbreekt het bij de Stad Oostende zeker 
niet. Toen ik als havenkapitein in 1995 startte werden al snode plannen 
gesmeed. Intussen zijn we 20 jaar verder en zitten we nog steeds op 
onze oude, wel niet onsympathieke, stek.
Maar … plots werd ik enkele dagen geleden uitgenodigd om rond de 
tafel te gaan zitten om over een nieuw concept te praten. Ik had de 
vorige avond Focus gemist en was dus niet op de hoogte van de ideeën 
van de nieuwe schepen van toerisme aangaande ons Aquariumpje. Ik 
kon dus ’s anderdaags ook niet veel commentaar kwijt toen dezelfde 
Focus mijn mening wilde kennen over de nieuwe plannen. 
Het zou zeker welkom zijn om een nieuw aquarium te krijgen. Dit voor 
verschillende redenen. Ten eerste om de infrastructuur eindelijk aan te 
passen aan de huidige normen zowel betreffende veiligheid als ergono-
mie. Ten tweede vraagt het publiek vandaag andere speeltjes dan juist 
maar een gewone aquariumbak. Tenslotte zou een ruimer aquarium 
aardig praktischer en aangenamer zijn om er te werken en meer mo-
gelijkheden bieden om een breder assortiment aan aquaria te installeren 
zodat het meer interesse zou genieten bij de bezoekers.  Maar (dat werd 
wel niet uitgezonden op TV) ik heb er ook op aangedrongen dat het 
NOORDZEE en EDUCATIEF zou blijven.
Nu, dit wordt dus nogmaals vervolgd. Van zodra er meer nieuws is (en 
ik vlugger ben dan Focus) hou ik jullie op de hoogte. Eerst ga ik rond 
de tafel zitten zodat ik geen praat voor de vaak ga vertellen met loze 
beloftes en al of niet uitvoerbare plannen en dan moeten we nog zien 
wie er allemaal naar de Raad van State zal lopen met vernuftige ideeën 
om het iedereen moeilijk te maken. Tenslotte wonen we in Oostende 
waar alles mogelijk en alles onmogelijk kan worden gemaakt.

Good luck en tot in 2015. Patrick Vermandel
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zandvoordestraat 60, 8400 Oostende - Tel. 059 50 15 64

DE VOORHAVEN
(Vuurtorenwijk)

SCHRIJNWERKERIJ
NOORD EDESTRAAT 12 - 8400 OOSTENDE 
Tel.: 059/32 42 26

WINKEL + TOONZAAL
VOORHAVENLAAN 60 - 8400 OOSTENDE 
Tel.: 059/32 58 42Nr 1 in plafonds 

kwaliteit 
prijs

Printen - plotten - kopiëren - digitaliseren - plastificeren

RePRODUX   B.V.B.A.
Heilig Hartlaan 13 - 8400 Oostende
Tel: 059/70 16 12 - Fax: 059/80 66 57

e-mail: reprodux@telenet.be

Bredene - De Haan 
Blankenberge

Brugsesteenweg 38
8400 Oostende 

Tel.: 059/32 07 89

CAPPELLE
Garage-Carrosserie
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ARCHEOLOGIE EN ONDERWATERLANDSCHAP

Op maandag 24 november organiseerde het Vlaams Instituut voor de 
Zee een studiedag in  het Provinciaal  Hof op de markt te Brugge. 
180 ingeschrevenen  kwamen er luisteren naar zes sprekers die het 
hadden over het maritiem erfgoed in de Noordzee. In de laatste ses-
sie konden door  de aanwezigen meegebrachte zee- en strandvondsten 
voorgelegd worden om te determineren door experten.

Begraven en verdronken getuigen uit een ver Noordzee-verleden.
Tijdens de ijstijden was de Noordzee nog een droogliggend rivier-
landschap waarin mammoeten en prehistorische mensen zich thuis 
voelden. Later, toen de zeespiegel ging stijgen,raakte dit landschap 
en alle sporen van bewoning geleidelijk bedolven en bedekt met zand 
en Noordzeewater, een rijk archief toedekkend. Uit recentere tijden 
getuigen dan weer vondsten van scheepswrakken, amforen, baard-
mankruikjes, kandelaars, aarden potten, scherven en allerlei militaire 
restanten. Die worden met de regelmaat van de klok opgevist of door 
baggeraars of toevallige strandwandelaars ontdekt. Elk van deze 
sporen vertelt een boeiend verhaal en voegt iets toe aan de kennis van 
ons  eigen rijke verleden.

Vauit het SEARCH-project (www.sea-arch.be) werken wetenschap-
pers en andere zeegebruikers nu actief samen om deze kennis opti-
maal te ontsluiten. Tijdens de studiedag werd in een notendop  de 
huidige kennis van zaken, zowel in het Belgisch deel van de Noordzee 
als in onze buurlanden uit de doeken gedaan. En uniek, als bezitter 
van allerlei zeevondsten kreeg je de kans om je zeeschatten aan ken-
ners voor te leggen. Het was niet de bedoeling dat men op je vondsten 
zou beslag leggen maar met meer kennis erover weer naar huis kon 
meenemen.

Het interactief forum waarbij bezitters van zeevondsten informatie 
konden bekomen van diverse expertenpannels werd in vijf zaaltjes 
uitgevoerd: 
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1 Militaria  
2 Botten en beenderen van mens of dier
3 Scherven, potten en keramiek 
4 wrakken 
5 stenen en fossielen

Voor een eerste keer was de oogst nogal mager. Hopelijk bij een vol-
gende determinatiedag  van schatten uit de zee komt er wat meer uit 
de bus. 
----------

Op deze studiedag was Robert Coelus aanwezig en hij had een aarden 
potje meegebracht ter determinatie. Maar de vijf aanwezige archeolo-
gen konden hem echter niet helpen. Het potje kwam ongeveer 10 jaar 
terug in zijn bezit.  Hij had het gekregen van een garnaalvisser. Het is 
handmatig gemaakt en onregelmatig gedraaid.
Zo blijft Robert met zijn vraag: uit welke periode zou het dateren? Is 
het Gallo-Romeins?
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Het Opduwertje

Maritieme weetjes Jan Jacobsen
 

Onder het Frans bewind in het jaar 18OO, was Oostende een gar-
nizoenstad. De bevelhebber was commandant Muscar, vandaar de 
Muscarstraat. De stad was militair versterkt ingeval een inval der 
Engelsen. 
De Engelse vloot had de overmacht op het Nauw van Kales en de 
Noordzee. De Franse vloot kon niet meer over zee bevoorraden.
Evenwijdig aan de kustlijn had men in het hinterland verscheidene 
kleine riviertjes, men besloot ze uit te graven tot kanalen en zo 
ontstond het kanaal Duinkerke - Veurne - Nieuwpoort - Plassendale 
- Oostende. De bevoorrading geschiedde op deze kanalen, buiten 
schot gelegen van de Engelse vloot.
Deze binnenvrachtschepen, trekschuiten genaamd werden door 
boottrekkers op een smal pad langs het kanaal voortgetrokken, 
jaagpad genaamd. Deze vrachtboten waren houten platbodems, 
20 m lang, roer bediend door helmstok, sommige boten waren 
voorzien van een neerlaatbare mast met bazaanzeil, om op de grote 
rivieren, zoals de Schelde te kunnen zeilen. Bij de onafhankelijkheid 
van België in 1830 werd een Ministerie van Waterlopen opgericht. In 
1850 werd een besluit uitgevaardigd om alle jaagpaden aan te pas-
sen om de boten door paarden te laten trekken. Daardoor kwamen 
er ook langere trekschuiten van 26 m in gebruik. Toen de diesel-
motoren steeds betrouwbaarder werden, kwam rond de jaren 1900 
de motorspits in gebruik, een ijzeren platbodem, 30 m lang, met 
motorkamer en stuurhuis. De trekschuiten waren niet geschikt om 
een motor in te plaatsen. Men verloor ongeveer 6 m aan laadruimte. 
De oplossing werd gevonden door het inhuren van een nieuwsoor-
tig bootje met schipper, het “opduwertje” genaamd. Het was een 
ijzeren boot van ongeveer 6 à 7m lang, met een afgesloten voor- en 
achterplecht, een motorkamertje en roef in een geheel. Vooraan 
aan de steven was een vastkliksysteem. De ingebouwde motor was 
meestal een Kromhout of Moës van 30 pk, de keerkoppeling meestal 
van het Rijntjestype. Aan de achtersteven van de trekschuit was een 
koppelstuk voorzien waaraan het “Opduwertje” bevestigd werd en 
zo een geheel vormde met de trekschuit. Men kan het als de voorlo-
per van de buitenboordmotor beschouwen.
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RIKOCHIP
artikelen voor de 

horeca

Tel. 059/325.111
Fax 059/332.426

b.v.b.a. Verzekeringen

F. Finaut
ALLE VERZEKERINGEN

ALLE MAATSCHAPPIJEN

Elisabethlaan 393
8400 Oostende

Tel.: 059/80 26 79
Fax: 059/80 00 81

Alles voor Dier en Tuin
Kolen - Brandhout - Propaan - Butaan - Mercerie

De Wever - Vanlommel
Fritz Vinckelaan 165, 8450 Bredene

059/32 17 28 • 0476/22 62 96 • Fax: 059/250 289

DePOT industriële gassen
Aardgasverdeler

WWW.WEVER.BE
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Mercator Marina, uw meerplaats in Oostende, de Stad aan Zee
Sir Winston Churchillkaai 1

 8400  Oostende
Tel : 059/70 57 62

 www.mercatormarina.be
 info@mercatormarina.be
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Na WOI werden standaard motorspitsen gebouwd met een lengte 
van 36 m. De trekschuit met “Opduwertje” kon er niet tegen 
concurreren en de meeste Vlaamse trekschuiten kwamen terecht op 
de Amsterdamse Grachten als woonboot. Het “Opduwertje” werd 
nog een periode gebruikt in de Gentse en Antwerpse dokken voor 
het aannemen der meertouwen van de zeeschepen. Ook deze taken 
werden overgenomen door kleine en krachtige open sleepbootjes.
Er is in particulier bezit een gerestaureerd “Opduwertje” met de 
naam “Grietje” (zie foto).
  
Beschrijving van het bootje. 

Lengte: 6,5 m 
Breedte: 2,05 m 
Diepgang: 0,7 m 
Waterverplaatsing: 2,5 ton
Motor: ABC, 2MRQ, 30 pk 
Keerkoppeling Snow & Napstedt
Het bootje behoort van 2004 tot het maritiem erfgoed en wordt 
soms tentoongesteld op de erfgoedwerf te Baasrode.
Bronnen: binnenvaart publicaties en maritiem erfgoed.
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ROALD AMUNDSEN TÖRN 455
 

AZOREN – OOSTENDE
Woensdag 9 april

Alweer een beloftevolle dag.  Sterren ’s nachts, mooie zonsopgang, geen 
wolken, maar ook geen wind. Tegen de namiddag varen we op een olieachtige 
zee, “staekelamblet” zoal men dat bij de Oostendse vissers noemt. Er zit nog 
wel wat deining, dus een gedroomde zee om een MOB (man over boord) 
oefening te doen. De dinghy wordt buitengezet en we profiteren ervan om 
een fotosafari te doen. Zij die dat willen kunnen de Roald fotograferen vanop 
volle zee.  
Het is de laatste dag dat er nog onderricht wordt gegeven. Morgen komen we 
kort na de middag aan in Cherbourg en in de Solent wordt het groepstoerisme.
Alles gaat prima aan boord behalve dan enkele stevige verkoudheden, 

waaronder de mijne.
’s Avonds blijft de bemanning 
aan dek rondhangen. Het is een 
zalig weertje en we genieten 
ervan. Iedereen is nog aan het 
splitsen, grote ogen, kleine 
touwen, Spaanse takelingen 
(hondepietjes ...). Dat hebben 
ze vanmiddag juist geleerd. 
Ze willen op de valreep nog 
genoeg punten halen voor hun 
trainingsboekje.  
Er wordt ook druk geoefend hoe 
men moet halzen. Dit is met 
de wind langs achter van koers 

veranderen, met de kont door de 
wind gaan.  Bij vierkant getuigde schepen is dit makkelijker dan overstag te 
gaan, met de wind langs voor en met de neus door de wind gaan, in tegenstelling 
met de yachting, waar men dat gijpen noemt en waar dit gevaarlijk kan zijn. 
Plots zag ik enkele bemanningsleden een soort indianendans doen, rondjes 
draaien aan dek, sommigen met zwaaiende gespreide armen, anderen op hun 
hurken. Bij nader onderzoek imiteerden ze met vijf het schip met zeilen, 
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Met het vissersschip CRANGON 
op garnalenvangst

vzw PUB 
Frankrijklaan 50 | 8450 Bredene

Tel. 0475/80 63 03
e-mail: willy@versluys.net
website: www.crangon.be

PURUS Garnalen
gepelde (machinaal) en ongepelde 

zonder bewaarmiddelen!

Vismijnlaan 105 | 8400 Oostende
e-mail: willy@versluys.net

tel. 0475 80 63 03

PURUS Garnaalkroketten 
mosselkroketten

hangcultuurmosselen Belgica en Shetland

BREVISCO bvba
Schaal- en schelpdieren

Cafe PeLiKAAN
Bij Noëlla en Charlie

zandvoordestraat 60, 8400 Oostende - Tel. 059 50 15 64

Uit sympathie
Hilda SEYS

Meetje van Mariakerke Oostende
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masten en ra’s en waren ze aan het halzen, tot grote hilariteit van de rest 
van de bemanning. De voormast is op een zeker moment omgevallen van de 
slappe lach. Naar het schijnt hebben ze die voorstelling ooit gegeven in een 
pub. Toen alle klanten ook wilden leren halzen kan men zich het einde van 
de avond voorstellen.
Met de ondergaande zon gaan we ook in onze kooi.  Morgen wordt het een 
langere dag.

Donderdag 10 april

Alweer “seaman’s Sunday”. Spiegelei vandaag. Vanavond kunnen we ook de 
wal op.  
De week is voorbijgevlogen. Na een prachtige oversteek zien we land.  Om 
kwart voor negen meldt de uitkijk dat Alderney in zicht is.  La douce France 
s’approche. De loods is besteld voor 13u30.  Rond drie uur zouden we moeten 
vastliggen in Cherbourg.
Gedaan met de rust van de zee. De telefoons hebben weer contact gevonden 
met de “beschaving”. De oproepen nemen toe samen met het aantal blokjes 
ontvangst. We zullen ons weer moeten aanpassen aan het jachtige leven van 
de wal, aan mensen met stress … 
Op zee herken je de dag aan de spiegeleieren, aan wal hebben alle dagen hun 
naam met hun agenda. Op zee volgen we op tijd het weer, aan wal volgen we 
alweer de tijd.  Op zee bepaalt de GPS onze positie, aan wal de GSM. Op zee 
ben je zelf verantwoordelijk, aan wal willen er 1000 en meer verantwoordelijk 
zijn voor jou maar weinigen durven of doen het. Op zee kan je jezelf niet 
wegsteken, aan wal spelen ze meestal verstoppertje. Aan ons de keuze.  
Jan doet de aanloop van de haven. De loods komt om 15u15 aan boord.  Na 
wat vertraging, vanwege een ferry die nog moest binnenlopen, meren we om 
16 uur af aan de Quai de Normandie.  Perfect uitgevoerd afmeermanoeuver 
door onze eerste stuurman Thomas. Ik sta erbij en kijk ernaar en kom er 
tussen wanneer het nodig is. Zo heeft iedereen op tijd zijn rol. Eens het 
afmeren voorbij is houden we een “all-hands am Spill”, een debriefing aan 
dek bij de kaapstander met een praatje van den Ouwe, een bedanking voor het 
prachtige werk en de heerlijke atmosfeer met deze bijzondere crew.  Er wordt 
afgesloten met een aankomst drink. Eens dat het schip “all fast is” mag er na 
1406 mijl varen wel een pintje af. Op zee is de Roald een droog schip.
’s Avonds gaan we stappen. Erg veel valt er in Cherbourg op een donderdag 
avond niet te beleven maar we vinden toch een gezellig cafeetje met 
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zeer vriendelijke mensen die gerust 20 man willen bedienen. Even een 
doorzakkertje en tegen middernacht liggen we alweer in onze kooi.

Vrijdag 11 april

Öl-Fuss zit om 5 uur ’s morgens reeds bij de vissers op de markt. Dat is die 
man zijn leven. De loods had ons gisteren verteld dat het seizoen van de 
spinkrabben en de inktvis was aangebroken. Onze “chef machien” was dus 
op zoek gegaan om goedkoop aan vis te komen. Samen met Otto zijn ze 
erin geslaagd om voor een prijsje ’s middags een verse visschotel op tafel te 
toveren: krab, mosselen, dorade, kortom lekker.
Voor de middag heb ik een bezoekje afgelegd aan mijn ex-collega havenkapitein 
van Cherbourg. Ik heb getracht om zonder loods te mogen buitenvaren maar 
het is me niet gelukt. Dus heb ik hem maar besteld voor morgenvroeg 7 
uur. Indien we de tij willen halen aan de Needles moeten we hier vroeg 
vertrekken.
Na de havenkapitein heb ik een ommetje gemaakt langs de oude stad en heb 

wat dingetjes gekocht voor al mijn meiden en jongens thuis.  Op de terugweg 
kon ik het niet laten en ben ik blijven hangen op een terrasje in de zon en 
heb me laten verleiden door een schotel oesters van St.-Vaast met een fris 
wijntje. Jaren geleden ben ik ooit St.-Vaast-La Hougue binnengelopen met de 
Outka. Een zeer typisch, pittoresk en gezellig haventje midden in eindeloze 
oestervelden. Bij laag water ziet men de kooien liggen, bij hoog water niets 
meer. De oesters zijn hier van prima eerste kwaliteit, kan je daar op de kade 
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proeven en bijna leven als God in Frankrijk.  Ik weet niet of God oesters lust 
maar indien dat wel zo is moet Hij absoluut daar passeren. Mijn bordje oesters 
heeft me dus gesmaakt, zonder peper, zonder citroen maar met veel souvenirs.  
Heb vanavond mijn ligplaats in Oostende besteld. Bijna had ik het vergeten 
maar gelukkig kennen ze me daar nog. Ik kan me moeilijk voorstellen dat ze 
me buiten zouden laten liggen maar je kan maar beter de bestelling doen.
De helft van de bemanning is vanavond nog een gastronomische uitspatting 
gaan houden. Twintig van de negenendertig, allen samen.  Dit is net zo zelden 
als 6 dagen ononderbroken zeilen. Maar dit hoort er nu eenmaal bij met deze 
zeer hechte ploeg.

Zaterdag 12 april

Om 6 uur begint het aan dek al te rommelen. Blijkbaar heeft de bemanning 
Channel fevers, zijn ze uitgepassagierd en willen ze weer de zoute zilte zee 
op. Echte zeelui zullen ze nog worden: eenmaal op zee willen ze naar de wal, 
eenmaal aan de wal verlangen ze weer naar de zee.  Nooit rust. Wat een hard 
leven! Zou dit stress zijn? Ik zou het echt niet weten.
Zeven uur. De loods komt aan boord, alles is klaar en we zijn het zeegat uit. 
We schuiven onder een prachtige zonsopkomst voorbij la Petite Rade, la 
Grande Rade, alle mogelijke forten om Engelsen buiten te houden, au revoir 
Cherbourg, vanavond zitten we bij die Engelsen, in de Solent. Die hebben 
daar op hun beurt ook forten gebouwd, maar om Fransen buiten te houden. 
Een soort bezigheidstherapie van onze voorouders. Vandaag loopt men naar 
de psy als men niet meer weet wat te doen.
De zee is zo glad als een vers gespreid beddenlaken. De zon schijnt overvloedig. 
Na de vele bewolkte dagen krijgen we nog een vers kleurtje om thuis te komen. 
Best maar want anders zou men niet geloven dat we op vakantie geweest zijn.   
Vakantie zonder bruin is voor sommigen niet aanvaardbaar.
Om 17 uur, right on time voor de stroming, lopen we de Needles aan. Het is 
daar niet breed en met véél ravelingen en ondiepten: het oog van de Needles. 
Eens binnen in de Solent zetten we alle zeilen bij en varen als een echte 
windjammer tot aan onze ankerplaats op de rede van Ryde, een beetje voorbij 
Cowes. Ankeren onder zeil is ook weer een speciale oefening en het lukt 
als in een reclamespotje. Ra’s van de grootmast brassen over bakboord, de 
stagzeilen strijken, de razeilen aan de voormast houden om af te remmen, de 
neus in de stroom leggen, even deinzen en let go anker, alle zeilen strijken en 
we liggen aan de haak. Tot morgenvroeg 09 uur.
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Zondag 13 april 2014

Rond 2 uur wordt ik gewekt door het rammelen van de ankerketting.  Aan 
dek kan ik zien dat het anker niet krabt maar dat het schip gewoon draait 
over de ketting vanwege de stroming. Niets bijzonders.  Plots staan de eerste 
stuurman en de scheepsarts bij me met een probleem. Thomas heeft erge pijn 
in de rechterzijde van de onderbuik. Reeds sinds enkele dagen had hij een 
onwennig gevoel maar het werd steeds erger. Om alle twijfel weg te ruimen 
vraagt de dokter een Medvac (Medical Evacuation) voor verder onderzoek. 
Je weet maar nooit met blindedarmen en aanverwanten. Via Solent Coast 
Guard wordt de Lifeboat van Pembridge uitgestuurd en om 3 uur ontschepen 
onze twee mannen voor een bezoekje aan het Queen Ann’s Hospital in 
Portsmouth. Het wordt spannend afwachten. Het zou echt spijtig zijn, na 
zulk een mooie reis, dat we niet allen samen zouden kunnen aankomen. 
Prachtig nieuws, om 8 uur belt Thomas dat alles in orde is, ze de taxi naar de 
ferry nemen en dat we ze met onze dinghy in Ryde mogen komen ophalen. 
Algemene opluchting bij de bemanning! Wanneer hij aan boord komt pijp ik 
hem een welkom aan boord (voor neofieten: op de bootsmansfluit). Onder 
groot applaus komt hij op de brug, draag ik hem het commando over en we 
gaan anker op, richting “Huisje Weltevree”. Een gelukkig man, een vriend, 
terug aan boord. Ik had hem niet graag achtergelaten.
Om op tijd aan Cap Gris Nez te geraken moeten we eerst alle paarden 
loslaten, alweer voor de stroming,  maar dat is een keer goed voor Emma.  
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Öl-Fuss is content dat hij ook eens mag doorzetten. Hopelijk halen we de tij 
want anders is het 3 tot 4 knopen op de neus en dat is zo langdradig als ….

Na de middag kunnen we zelfs zeilen bijzetten om van West naar Oost te 
varen, over de meridiaan van Greenwich. Vannacht wordt het een lange 
nacht, hoogstwaarschijnlijk tot in Oostende, morgen om 17 uur.

Maandag, 14 april

Aan 11.5 knopen vliegen we Cape Gris Nez voorbij. Met springtij, met 
Emma en met alle zeilen bij kan dat best. Dat maakt dat we Oostende rond 
de middag kunnen binnenvaren. Voor de laatste dag steekt er nog een frisse 
6-7 op.  
Aan de koppen van Oostende wordt het een serieuze fysieke oefening voor 
de roerganger. Met de wind en de deining achterin en de stroming aan 
die nieuwe dammen is het een moeilijke klus om juist in de lichtenlijn te 
blijven.

De grootste verrassing is 
echter wanneer ik voor de 
Demeysluis een baggeraar 
vind die de ingang gewoon 
verspert. Hierover was 
ik niet ingelicht door de 
verkeerstoren maar ik krijg 
te horen dat ik er ook niet 
had achter gevaagd… Met 
een vol achteruit, roer 
hard stuurboord en een 
zeemanszak vol geluk heeft 
de oude dame geluisterd naar 
het manoeuver. Gelukkig 
maar want anders hadden we 
met de boegspriet tussen de 
buispalen gezeten met veel 
schade en gewonden erbij. 
Naar het schijnt was het een 
communicatie fout...  Toch 
maar geluk gehad !
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Dinsdag 15 april

De reis wordt traditioneel afgesloten met de “Captain’s Dinner”. Dan worden 
de zeemansboekjes uitgedeeld, de zeemijlen certificaten overhandigd en de 
laatste adressen en foto’s uitgewisseld. Otto had voor de gelegenheid een 4 
gangen menu op stapel gezet om U tegen te zeggen. U van Uitmuntend !
Nog een laatste speech van “den Ouwe” om iedereen te bedanken voor 
deze prachtige reis. 1605 mijlen, 20 dagen met 39 aan boord, hier en daar 
zeeziekte of verkoudheden, vermoeidheid en niet altijd de nodige nachtrust 
maar alles zonder één enkel verkeerd of kwaad woord. Heerlijk !
Sommige reizen van bvb 6 maanden blijken er 9 te duren, diezelfde 6 
maanden blijken dan weer slechts 3 te duren, afhangende van een “goed of 
een slecht schip”. Deze reis was voor allen veel te kort.

Woensdag 16 april

Overdracht van het schip aan mijn vriend en collega Hugo Bauer die de 
Roald via Helgoland naar de werf in Hamburg zal brengen. Nog vlug 
Colruyt, de vishandelaar en de beenhouwer overvallen zodat ze de volgende 
groep van 46 kunnen voeden.  Vrijdag varen ze af.  In oktober kom ik terug 
aan boord om van Oostende naar Vigo en Malaga te varen.      

Goede vaart Roald !                                                                          

We danken hierbij van harte en oprecht alle reders,
schippers, bemanningen en particulieren voor hun

onbaatzuchtige inzet voor het noordzee-aquarium

Aanvoer visvoer en levende vis 12-06 tot 27-12-2014.

11/6 O.152  2 Noordzeekrabben
16/7 O.62  visvoer
13/8 O.62  visvoer
2/10 O.29  1 zeebarbeel, kleine schol en bot
19/10 O.62  visvoer
14/11 O.62  visvoer
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drukkerijen imprimeurs

drukkerijen imprimeurs
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Van ons lid Freddy Dufait kregen we een toelichting in verband met de 
foto op de voorpagina van ons tijdschrift 98.

Jacques Osaer

Waar is de tijd dat we schelpenwinkeltje speelden op het strand? Of 
schelpenkettinkjes of armbandjes creëerden! Hoe we de wulk aan 
onze oor hielden om het geruis van de zee te horen. En wie heeft in 
onze badplaatsen nooit de versierde schelpendoosjes gezien met bv. 
“Groeten uit Oostende”. De schelp: de diamant van de zee, met haar, 
dus vrouwelijk, bonte kleuren en vormen.
Op het strand vindt men dikwijls de dezelfde schelp maar met diverse 
kleurveranderingen en dat kan verschillende oorzaken hebben, wegens 
de ligging in klei- of zandgrond of zand gebleekt door de zon en licht. 
De eenvoudige mossel blinkt  bv. groen, zwart, blauw, bleekblauw en 
wit.
Jacques Osaer komende uit de restaurant horeca heeft menigmaal de 
inhoud van de schelp lekker opgediend, maar had misschien reeds dan 
een kunstoog daarvoor, wat volgend anekdote kan bevestigen:

• Jacques in zijn atelier (Foto Eddy Eneman)
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Hij vertelt zelf: “Jaren geleden was ik in therapie in ziekenhuis na 
operatie. Ik kreeg kinderen op bezoek met een emmertje schelpen en 
werd gefascineerd door de kleurenpracht van deze schelpen. Ik vroeg 
een verpleegster om lijn en karton en schiep met deze schelpen een 
boomtafereel tot grote verbazing van dokter en verpleegkundigen, 
die mij  door mijn artistieke aanleg hebben aangezet  ‘en ik voeg er 
zelf aan toe “tot verwezenlijking  van schelpentaferelen in diverse  
kleurenvariaties. Fantastisch.
Of St. Jacobus van Compostella, patroonheilige van Jacques en 
steeds uitgebeeld met de St. Jacobsschelp, ook een stuwing is, kan ik 
vermoeden.
Uitgaande van een zelfgetekende schets  bouwde en plakte hij en nu 
nog steeds, als mozaïekjes, schelpje per schelpje, stukje per stukje, 
volgens vorm en kleur, naast, boven, op elkaar, op karton en vezelplaat 
en schept:
-havenuitbeeldingen van Oostende en Nieuwpoort.
-de geschiedenis van de verschillende mailboten Oostende – Dover 
(spijtig genoeg  uit Oostende verdwenen), getooid met hemelse 
luchten en klotsende golvende zeeën.
-personages: Zeezotje op de kaai van Oostende, visserspaar op rust voor 
hun duinhuisje, Oostendse schilder James Ensor met bloemenhoed, 
paard en ruiter.
-bloemenschelpendecoraties en zo meer …

En zo is Jacques, volgens het spreekwoord: “uut z’n schelpe 
gekommen”        
Ja Jacques, aan de ziede, van onze zee
vallen  in Ter Yde, uw schelpen mee
en aan Elke en Niki gunnen 
wij nog vele zulke tentoonstellingskunnen!

Freddy Dufait     Ter Yde 21 juni 2014
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zeeViSSeRS - ViSBeWeRKeRS - HAVeNARBeiDeRS - 
CHAUFFeURS - zeeLieDeN eN BiNNeNSCHiPPeRS

VOOR AL UW PROBLeMeN

met betrekking tot kinderbijslag, pensioen, belasting, loon en 
arbeidsvoorwaarden, zeevissersfonds, waarborg en sociaal fonds visserij

WeNDT U TOT De BeLGiSCHe 
TRANSPORTARBeiDeRS- eN 

zeeMANSBOND

Belgische Transport & zeemansbond
 Nationale secretaris zeevisserij

VeRMOTe ReNAUD - Gewestelijk secretaris
GSM 0476 23 24 08

J. Peurquaetstraat 27 B-8400 Oostende. Tel.: 059/55 60 85 Fax: 059/70 51 33
Heiststraat 3 B-8380 zeebrugge. Tel.: 050/54 47 15 Fax: 050/54 42 53
e-mail: btb.oostende@btb-abvv.be  -  btb.zeebrugge@btb-abvv.be

VICTOR IVAN
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Uit het dagboek van Martine Labbeke en Robert Vandecasteele

Kogelvis
We hadden reeds eerder op een affiche in een taverna gezien dat er een 
‘warning’ was voor de zeer giftige kogelvis (fugu) die vanuit Japan afkomstig 
is en opgemerkt werd in de zee de zee rond Turkije en Griekenland (Rhodos).
Men raadde de sportvissers en beroepsvissers aan om waakzaam te zijn, de 
vis niet met blote handen aan te raken en zeker niet op te eten omdat de
sterftekans 95 % is.
De kogelvis zou volgens het bericht ook al opgemerkt zijn geweest rond Kreta
maar de plaatselijke vissers vertelden dat 
ze die nog niet opgemerkt hadden.
Ik smeet mijn lijntje met het brood en de
haakjes in zee . Vreemd genoeg had ik
plots nog enkel de lijn. De haakjes en het
brood waren weg.
Ik smeet een nieuw lijntje en opnieuw
kwamen de haakjes en het brood los van
de lijn en was ik mijn haken kwijt.
Ik was ervan overtuigd dat de kwaliteit
van de vislijn te wensen over liet maar toen ik de vijfde lijn haakjes kwijt speel-
de bemerkte ik dat de lijn doorgeknabbeld was.
Heel vreemd want de vissen die brood eten hebben geen tanden. Gelukkig had 
ik een voorraad haakjes.

Plots had ik beet, een serieuze vis aan de 
lijn van ongeveer dertig centimeter lang.
Een kanjer dus maar toen ik de vis op het 
droge kreeg blies die zichzelf op (net een 
ballon) en begon te knarsetanden.

Nog nooit eerder had ik zo’n vis gezien.
Ik wierp nog een lijntje en twee minuten 
later haalde ik nog zo’n exemplaar binnen.
Mijn dag kon niet meer stuk.
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Ik zou me informeren over de soort vis die ik binnen haalde en we zouden een 
lekker gegrild visje eten vanavond.
Eventjes in de taverna aan de vissers gevraagd welke soort het was...........
paniek !!!!
Niet aanraken !!!!! giftig !!!!
Dit was de vis van op de affiche, de warning !!!!
Roby had de vissen netjes afgespoeld, op de rots gelegd om een fotootje te 

maken en ging ogenblikkelijk terug in zee om zijn handen te wassen.
Een van de Griekse mannen (de ontvanger van het stoeltjesgeld en de para-
solletjes) stak de vissen in twee plastiek zakken en zou die weg doen zodat er 
zeker niemand zou aan komen en er zeker geen kat zou van eten.
Hopelijk was hij niet van plan om zijn schoonmoeder te vergiftigen!
We begrepen het niet goed.......
Thuisgekomen keken we op internet en ontdekten dat het inderdaad een Ja-
panse kogelvis was (Fugu) die uit Japan afkomstig was.
Op een Griekse website lazen we dat men vroeg aan de bevolking om de zee-
vaartpolitie te verwittigen indien de kogelvis zou opgemerkt worden in Griekse 
wateren.
http://www.charterpartner.com/lagocephalus_celeratus_warning.html
Roby ging meteen naar de zeevaartpolitie hier in Paleochora.
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Hij deed daar zijn verhaal en je gelooft het niet maar de zeevaartpolitie kende 
de vreemdelinge die vist......iedereen hier kent iedereen.
Men vroeg aan Roby waar precies de vis gezien was (en gevangen dan nog 

!!!!) en men zou het nodige doen (wat dat inhoudt hebben we het raden naar).
In elk geval bedankte de politie Roby meerdere malen om hen op de hoogte 
te brengen.
Ik denk dat mijn naam hier binnenkort in het plaatselijk krantje zal staan.
Twee jaar geleden ving ik een 90 cm lange aaseter met een stuk brood (wat 
voor de Grieken een mirakel was).
Ik vang de heerlijkste vis op plaatsen waarvan verondersteld wordt dat er he-
lemaal geen vis zit en ik ben de eerste om twee kogelvissen op het droge te 
krijgen in Paleochora.

Wat heb ik met vissen? Of wat hebben vissen met mij?
------
Op 27 oktober 2014 verscheen in De Standaard "Ongewenste 
indringers in de Middellandse Zee". Volgens Prof Filip Volckaert 
(marien bioloog) heeft de uitbreiding van het Seuzkanaal ne-
faste gevolgen voor het milieu. 
Niet-inheemse vissen uit de Rode Zee verdringen de lokale fau-
na in de Middellandse Zee, sterven vervolgens bij gebrek aan 
voedsel en laten een verarmd ecosysteem achter.  Zo is de ko-
gelvis afkomstig uit de Rode Zee reeds verantwoordelijk voor 
tientallen geregistreerde sterfgevallen in de Middellandse Zee. 
De lijst met nieuwkomers groeit met honderden soorten aan.
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Schotland

Te koud
want zonder ramen
grijnst de nacht
maar in het licht van naakte
rotsen
schuilt de sneeuwhoen
in hoogland
en herten langs de Dee
turen lankmoedig
doorheen de zware regens
van de dageraad

Johan Corveleijn
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Wie denkt dat het hier om een culinaire specialiteit gaat heeft het mis!
Met “Champagne” bedoelen we de streek in Frankrijk waar de “wijn 
met bubbels” vandaan komt. Het is de streek in het noordoosten van 
Frankrijk met de productie van mousserende wijnen die als enige  ter 
wereld “CHAMPAGNE” mogen genoemd worden.
De streek bestaat uit twee regio’s; in het noorden vind je de steden 
Reims, Epernay en Châlons en in de meer zuidelijke regio de steden 
Troyes en Langres.
Het oudste en het meest gerenommeerde champagne huis “Moët & 
Chandon” vind je in Eparnay. Dit  liefelijke stadje is gelegen aan de 
rivier De Marne op circa 30 km zuidelijk van Reims. Het is historisch 
gezien het centrum van de champagneproductie. 
Je kan er ook wandelen doorheen l’ Avenue de Champagne. Daar tref 
je de indrukwekkende en statige huizen van de beroemde huizen Mer-
cier, Moët & Chandon, Castellana enz.
Wanneer je vanuit Epernay de Marnevallei volgt in richting Parijs kom 
je een reeks van champagnedomeinen tegen die op de hellingen van de 
vallei hun talrijke wijngaarden hebben en waarin in de maand septem-
ber door vele seizoenarbeiders, vooral Polen, de druiven worden ge-
plukt. Een zeer merkwaardig dorpje ligt een beetje noordelijk van het  
wijndorp Damery van  de vallei weg. Daar heeft men bij het graven 
van de wijnkelders een massa fossiele en goed bewaarde zeeschelpen 
gevonden.

LA CAVE AUX COQUILLAGES
Het merkwaardig dorpje ’Fleury la 
Rivière’ van een 500 tal inwoners telt een 
achttal wijnboerderijen waarvan de  wijn-
boerderij of champagnehuis LEGRAND-
LATOUR heel interessant is om te bezoe-
ken niet zozeer voor de sprankelende wijn 
maar eerder voor een ondergrondse 
tentoonstelling. 

ZEESCHELPEN IN CHAMPAGNE
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De zeer mooie en gave fossiele zeeschelpen te Fleury la Rivière die 
men in de zandsteenlagen heeft gevonden en nog steeds verder vindt 
getuigen van de vroegere  aanwezigheid van een tropische zee in dat 
gebied 45  miljoen jaar geleden.

In de wereld van de Paleontologie is 
deze site in de Marnevallei wereld-
beroemd .
De zandsteenlagen met zeeschelpen 
behoren tot het tijdperk van het LU-
TETIAAN dat een onderdeel is van 
het grote geologisch tijdperk het Eo-
ceen.

De naam ‘Lutetiaan’ werd ingevoerd door de geoloog Albert de Lap-
parent en  is zo genoemd naar LUTETIA of de latijnse naam voor de 
Franse hoofdstad Parijs. Immers de Marnerivier mondt uit in de Sei-
nestroom in het oosten van Parijs. Men denkt dat de naam Lutetia af-
geleid is van het Indo-Europese woord  voor ‘modder’ waarmee men 
verwees naar de moerassige omgeving. Parijs of Lutetia ontstond in de 
3de eeuw v. Ch. en werd bevolkt door een Gallische stam de ‘Parisii’. 
De naam ‘ Lutetia parisiorum‘ werd voor het eerst gebruikt door Julius 
Caesar  die de nederzetting in 52 v.Ch. veroverde. In 212 kreeg de stad 
de afgekorte naam PARIS.

De ondergrondse gaanderij van ongeveer 200 meter lang die begint bij 
de oude wijnkeldergangen van de wijnboerderij Legrand-Latour brengt 
u als ’t ware in de zandsteenlagen van het Lutetiaan waar je in de wan-
den van de gaanderij de fossiele schelpen ziet zitten. Werkelijk spec-
taculair zijn exemplaren van de 
uitgestorven soort, de reuze Ce-
rithium of beter de Campanile 
giganteum, een torenvormige 
kanjer van een schelp van 60 cm 
en meer lang. (Zie foto’s) 
De campaniles giganteum die 
met veel geduld werden los 
gemaakt uit de Lutetiaan zand-
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steenlaag zijn heel goed en intact bewaard en waarvan sommige hun 
originele kleur behouden hebben. In de gaanderij kan men de verschil-
lende fasen van het paleontologisch onderzoek nagaan en volgen. Stuk-

ken losgemaakte zandsteen worden getrieerd 
en gezeefd om ook de allerkleinste fossielen 
te bestuderen onder de microscoop.
Naast de vele soorten zeeschelpen vooral 
slakken of gastropoden  en tweekleppigen 
of bivalven maar ook zee-egels, koralen en 
resten van gewervelden zoals haaientanden 
en roggentanden . Er is ook een labo geïn-
stalleerd waar geologen opzoekingen kunnen 
doen, waar ook workshops worden georga-

niseerd voor jonge vorsers die met veel geduld en met behulp van pin-
cetten en borsteltjes een schelp trachten los te peuteren om daarna te 
determineren met behulp van de aanwezige fossielendocumentatie en 
boeken.
Het bezoek met gids duurt anderhalf uur. De 
constante temperatuur ondergronds is 11 gra-
den. Na het bezoek wordt een glas champagne 
van het huis aangeboden in de bar bovengronds. 
Er is ook een kleine boetiek waar je fossiele 
schelpen kan kopen en natuurlijk ook de cham-
pagne van het huis. Het huis heeft ook drie 
B&B gastenkamers.

Adresgegevens: 
La Cave aux Coquillages, 
rue du Bourg de Vesle 39,
51480 Fleury la Rivière
Tel. 0033(0) 3 26 58 36 43
Email: p.legrandlatour@wanadoo.fr

Robert Coelus, 
Foto’s Johnny Delaet, plan folder huis Legrand-Latour
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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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Hendrik Baelskaai 15, 8400 Oostende 
T  +32 (0) 59/32 00 57 • E service@compas.be

Willy Verdonck
ex uitbater
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Ampe - Vandaele
Bienfet Ronald
Billiouw Hendrik
Blontrock Viviane
Bogaert Marie Rose
Borny Rolande
Bossaert - Garsbeke
Caestecker Hubert
Callewaert-Seys Hilda
Carly Ronald
Cattoor Johan
Claeys Niki
Cleremans André
Coelus Koenraad
Coelus Lieven
Coelus Robert
Coelus Stijn
Constandt Georges
Cordemans Louis
Cordier Maria
Corveleyn Johan
Coulier Edwinus
de Bruin H.
De Donder Fernand-Goethals Rika
De Langhe Jean
De Loddere Thibault
De Mey Jef
Declerck Francine
Demaeght Dirk
Demeere Henri
Depoorter Leo
Derdeyn Fernandus
Derycke Daniël
Desnerck Roland

Devos Jacqueline
Dewaele Marcel
Dierckens Bernard
Dirickx Kamiel
Dufait Roland
Dumolin M-R
Dupont Jerome
Dutreeuw Rita
D’Hooghe Willy
Eerebout Edgard
Gervais Brigitte
Ghevaert Christianne.
Glibert Francois
Goemaere Elisabeth
Hardy-Schalandrijn
Heirwegh Eddy-Bastini
Helsen Ludo
Helsen Yolanda
Helsen-Vercammen
Herman Gilbert
Hubert Georges
Hubrechtsen-Cattoor
Jacobsen Jean
Jansoone R.J.A.
Janssen Colin
Janssen Suzanna
Jooris Roger
Jooris Willy
Kerger Stefaan
Labbeke Martine
Langenakens-Geryl
Lanssens René
Lason Maurice
Lauwereins Roger

Lijst steunende leden 2014
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Le Roy Henriette
Leemans Herman
Leerman Victor
Lodewyckx Herman
Mahieu Marie Christine
Malfait Pierre
Maritiem Instituut Mercator
Mees Pierre
Mille Henri
Moerman Johan
Mostrey Elisabeth
Moyaert Luc-Belpaeme Christiaene
Mynn Joan
Oostende Sailing Vessels - André Nolf
Panesi Freddy
Peereboom - Feytons
Philips Freddy
Pierre Willy
Pintelon Fernand
Plaetevoet Raymond
Prinzie Valere
Rederscentrale
Remaut Germain
Remaut Jeannette
Rommelaere Michiel
Sanders Laura
Serie Edmond
Severy Ronny
Sleuyter-Smessaert
Soetaert - Versluys
Spegelaere Marie-Christine
Swinnen Frank
Ulin Georges
Van Coillie Georges
Van De Wynckel Th,-De Clerck

Van Den Bergen Roger
Van Den Heuvel Herman
Van Der Cruyssen Gabriel
Van Duyvenboden-Stubbe
Van Elslande Manfred
Van Hove Yasmina
Van Iseghem Guy
Van Loocke-Tratsaert R.
Van Loo Roland
Vandamme Gerard
Vande Casteele Louis
Vandecasteele Jean
Vandekerckhove Marc
Vandendriesche Gilbert
Vandromme Jozef
Vanhalst Marc
Vanhoeck Leopold
Vanhove Maarten
Vanmassenhove Roger
Vansuyt Ronald
Vantorre Amedé
Vanwalleghem René-Vandewalle
Verbeke Frans
Verdruyve Oscar
Verkempynck Jean-Pierre
Verleene Georges
Vermandel Patrick
Verminck Danny
Voeten Yves
Vyncke Wilfried
Weerbrouck Daniël
Weerbrouck Marischa
Willaert Jean-Pierre.
Willem Walter
Zonnekein Ronald
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Zestien en half manieren om bewust een 
ongewenste vis om het leven te brengen

Het maakt me altijd ongemakkelijk als ik, om de een of andere reden, een 
ongewenst of ziek beest(je) moet doden. Hinderlijke insecten verpletter je 
onder je voet of mep je tot moes. Hulpeloze, schriele mussenjongen die door 
de ouders uit het nest zijn gestoten, duw je een vod gedrenkt in ether, over 
het gele, piepende bekje, en hun leed (en het mijne) is geleden.
Maar hoe liquideer je nu snel, proper en pijnloos een zieke of ongewenste 
vis? (`k Wil hier nu wel de discussie uit de weg gaan of vissen al dan niet 
pijn kunnen voelen).
Ik kan me niet herinneren in de aquariumliteratuur hieromtrent ooit enig 
artikel gelezen te hebben. Toch zal niemand durven ontkennen dat er 
dagelijks ettelijke aquariumvissen voor de een of andere reden, op de een of 
andere manier, bewust worden afgemaakt.
En nergens een serieus bericht daar over? Is dat niet een beetje vreemd? 
Zouden we het zo'n onbelangrijk element in het aquariumgebeuren vinden, 
dat we het geen woord waard achten? Toe nou... iedereen komt er toch af 
en toe voor te staan en iedereen zal zo wel z'n eigen manier hebben om een 
ongewenste vis uit de weg te ruimen.
Geschreven wordt er dus niet over, gebabbeld soms wel. Zo heb ik, geplukt 
uit diverse tooggesprekken en steunend op eigen ervaring, volgende niet 
limitatieve lijst van gebruikte methoden kunnen opstellen:

1-  De vuilniszak: bestemd voor niet gesorteerd afval. Zieke vis wordt er 
gewoon in gegooid. Voor het milieu beter in de GFTbak.

2-  De tuin in: achterdeur open en vis buiten gooien. Kraaien krassen 
dank je.

3-  Het w.c. in: zeer geliefde methode. Je kunt de vis nog zien zwemmen. 
Doorspoelen. Gaat direct naar grote collector; hij ontvangt geen 10€ .

4-  Voet op zetten en drukken: snel en afdoend middel. Werkt o.k. met 
Gup of Platy. Hoe krijg je de smurrie van je schoen? Niet aan te raden 
met volwassen Discus.

5-  Tegen muur dood gooien: vereist van de uitvoerder een vaste hand. 
Heb het tweemaal geprobeerd. Tweemaal naast muur. Dan maar 
volgende methode toegepast.

6-  De steekspade: de verdwaasde vis blijft stil liggen. Zuiver mikken en 
hard toesteken. Vis wipt juist op. Verliest alleen z'n staart. Razend 
snel drie- viermaal steken. Vis herleid tot moes. Steker lichtelijk 
misselijk.
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7-  Begraven: analoog ongewenste poesjes, wordt er een kuil gegraven. 
Vis er in. Kuil toe. Een minuut stilte.

8-  Onthoofden: heeft nut en gebruiksvriendelijkheid bewezen in de loop 
van de menselijke geschiedenis. Bij vis eindigt hoofd aan de kieuwen. 
Zoek dus geen nek. Scherp mes vereist Zeer efficient.

9-  Beek in: even aanlokkelijk als w.c. Afstand kan echter een handicap 
zijn. Gooi de vissen, er liefst per koppel in. Nieuwe inheemse soorten 
zijn altijd welkom.

10-  Laten opeten: natuurlijk procede. Gebruik het om pasgeboren 
lichtgroene rode Platy's en misvormde larfjes te laten verdwijnen.

11-  Verzuipen: ook voor ongewenste poesjes gebruikt. Bij vissen echter 
alleen toepasselijk op labyrint- en longvissen.

12-  Kippen: zijn gretige opruimers. Een duizendtal 4 cm grote 
Hemichromis bimacufatus; dat geen afnemers vond, werd in 
de kippenren gegooid. Het was minder spectaculair dan in het 
Colosseum, maar wel even doeltreffend.

12,5- Vergiftigen: eenmaal geprobeerd met kopersulfaat, op een 
schijvenbaars. Poging mislukt, ook na verviervoudigen van dosis. Vis 
overleed later wel aan de gevolgen van de behandeling.

13,5- Diepvriezen: cool en hygiënisch procédé. Voor een mens schijnt een 
vriesdood een vervagend en zacht gebeuren te zijn. Vis vangen, in 
bokaaltje met enkele cm water, deksel er op en diepvries in. Na een 
uurtje heb je een gegarneerd ijsblokje dat je in de GFT-bak gooit.

14,5- Kokend water: wordt tot onze vreugde regelmatig toegepast op kreeft, 
mosselen en garnaal. Enig bezwaar voor je misvormd kardinaaltje?

15,5- Ether. Geen onbekende voor ongewenste poesjes. Bij visje, kopje 
drukken in vodje gedrenkt in ether. Kan jezelf ook een kick geven.

16,5- In open vuur gooien: kende een bloeiperiode tijdens het tijdperk van 
de Leuvense stoof. Aan een zekere revival toe met de vulgarisering 
van de open haard.

Tot daar mijn lijst. Laat je echter niet misleiden door mijn badinerende 
commentaar bij de diverse methoden. Ik blijf het grondig betreuren 
dat er soms zo harteloos met het leven van aquariumvissen wordt 
omgesprongen.
Daarom dit artikeltje in de hoop dat er ergens iemand opstaat die ons 
het verlossende (kleine) spuitje toont.

Reacties worden graag ingewacht op onze redactie.
Bron: Jacques Koopmans, De Siervis Leuven
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DINSKA BRONSKA

Om een houvast te hebben, maken wij de zeereis met mijn 
grootvader Juvenal Easton die in 1898 te Vlissingen het levenslicht 
zag. Als 15-jarige reisde hij ter lange omvaart op de ‘Vaderland 
van de ‘Red Star Line’. Het schip stond onder bevel van de 
Amerikaanse kapitein R. Prager en voer onder Belgische vlag. 
De jonge kerel stond onder directe hoede van de heer R. Prager 
wanneer het schip aanmeerde in de haven van New York en hij 
vergezelde hem naar het gezin van de kapitein. Easton had de 
graad van well-boy en moest koffers van de passagiers naar de 
kajuit dragen. Hij ontving daarvoor 25 frank per maand - een 
matroos kreeg 120 frank. Zo’n trip over de Atlantische Oceaan 
duurde vijfentwintig tot dertig dagen. Het gebeurde dat matrozen 
deserteerden en in New-York niet meer aan boord kwamen voor de 
terugreis naar Vlaanderen.

Tijdens het 62-jarig bestaan van de Red Star Line maakten meer 
dan twee miljoen mensen de oversteek. Het is geen detail, maar 
een prachtige poëtische opvatting dat vele schepen namen kregen 
die eindigden op het achtervoegsel –land. Zo had je naast de 
‘Vaderland’, de ‘Belgenland’, de ‘Friesland’, de ‘Rhynland’, de 
‘Kroonland’, de ‘Zwitserland’, de ‘Nederland’, de ‘Noordland’, de 
‘Finland’ en de ‘Lapland’. De periode tussen 1909 en 1913 was een 
gouden tijd voor de sierlijke pakketboten van de ‘Red Star Line’ en 
andere rederijen.

De oorlogsjaren naderden snel en het schip dat nu bij de ‘White 
Star Line’ dienst deed, werd omgedoopt tot ‘Southland’. Haar 
originele naam de ‘Vaderland’ was weliswaar zuiver Nederlands, 
maar klonk nogal Duits! In 1917 is ze getorpedeerd voor de Ierse 
kust en gezonken. Typische namen van schepen die onder vlag  
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van deze rederij voeren, waren de ‘Titanic’ (helaas slechts één 
rampzalige reis), de ‘Oceanic’, de ‘Baltic’, de ‘Atlantic’ en de 
‘Britannic’.

De Vlaamse dichter Karel van den Oever die van Friese afkomst 
was, begreep het lot van de volksverhuizers. Hij beseft hoe één 
van hen, Dinska Bronska, een uitweg zocht. Ze vertrok uit een 
dorp ‘kameelbruin als de steppe’. Wij zien haar voor ons met 
‘ogen blauw als fjordwater’. Wij zien haar zitten bij een ‘tafel 
aan het straatraam’ in ‘Hotel Lapland’. De naam van het hotel is 
niet toevallig, maar verwijst naar het schip van de Red Star Line. 
Daar schrijft ze als kind van de lagere school een brief met ‘groot 
gestrompel van letters’. Ze droomde zoals zovele volksverhuizers 
van een gelukkiger leven aan de overzijde van de Oceaan.

Ik citeer een paar versregels:
O Dinska Bronska,
Gij vertrekt naar Canada:
De Verroeste stoomboot wacht langs de kaai.
Gij las op een almanak
Der ‘Red Star Line’
Dat Canada groter appels,
O, hoger en geler koren heeft dan Plocka.
Het moet in Canada veel beter zijn!

Bronnen: Rijksarchief Beveren-Waas betreffende zeevarenden
 Alex De Vos: De Red Star Line herleeft
 Karel van den Oever: Dinska Bronska

Johan Corveleijn (1 januari 2015)
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ONS GAZETJE
• We kregen het overlijdensbericht van ons lid Henk de Bruin.

                                   08-08-1944   -   07-10-2014

                                           Anarcho, Libero
 was de regel waar Henk sterk in geloofde. Hij wilde zelf vrij gelaten 

worden en zonder betutteling zijn leven leiden. Na een carriére 
als klokkenmaker, werkte Henk 16 jaar in het reumacentrum in 
Rotterdam. Henk kon zeer gepassioneerd vertellen over zijn geliefde 
Oostende, zijn droomland Cuba en de wijze lessen die hij van zijn 
goede vriendin Eugenie leerde. Hij raakte emotioneel als hij de muziek 
van Amy Winehouse hoorde. Haar teksten gingen over hemzelf, vond 
hij. In de laatste periode van zijn leven was hij online actief. Hij las 
veel wetenschappelijke artikelen en discussieerde graag met iedereen 
die daar voor open stond. 

•  We lazen in de krant dat ons lid Roger Hennaert overleed op 24 
oktober 2014.  Op een leeftijd van 61 jaar. Roger was de echtgenoot 
van Doris Monteyne en vader van 3 kinderen.  Hij was ere-leraar 
maritiem onderwijs te Oostende en bijzitter van de onderzoeksraad 
zeevaart. 

• We bieden de families onze innige deelneming aan.
     

     
•  Uw artikel voor het volgend tijdschrift kan gezonden worden aan 
 eddy.eneman@telenet.be of Eddy Eneman, 
 St. Jansstraat 58, Oostende.

•  Het boek "Maritieme wandeling in Oostende" is bijna uitverkocht.

•  Op 7 december 2014 hadden we onze eindejaarsreceptie, er waren 38 
deelnemers. Zie fotoreportage.


