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Interessante informa-

tie: 

GSM-nummers 

 Hugo Geudens 

     0477 32 79 69 

 Herman Vercauteren 

     0477 86 27 04 

 Anne-Marie Jennes 

     0478 34 29 95  

 Lode Seeldrayers 

     0479 27 22 45 

 Honoré De Roeck 

     0498 26 93 99 

 Pierre De Pauw 

     0495 23 88 96 

 Jimmy Van Geenhoven 

     0477 63 39 89 

  Eddy Dom 

     0476 22 33 59 

 Clubschip 

     03 231 53 44 
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In dit nummer: OP VRAAG VAN LEDEN 

POWERWIFI USB BUITENANTENNE 
 
Een WiFi signaal op de camping/haven kan (tijdelijk) 
worden gedempt door bomen, bladeren, mist of re-
gen. Ook wordt het beperkt door muren, deuren en 
andere obstakels. Hierdoor heeft een campinggast/
booteigenaar niet altijd overal een goede draadloze 
verbinding. Met een minder goed signaal neemt ook 
de snelheid van de verbinding sterk af. Door gebruik 
van een goede WiFi antenne in caravan of boot ont-
staat dus niet alleen een groter bereik; de betere ver-
binding levert ook een hogere snelheid op.  
 

Powerwifi USB buitenantenne  
Met een Powerwifi USB buitenantenne wordt de WiFi 
ontvangst in een caravan of boot aanzienlijk verbe-
terd. Deze antenne kan eenvoudig worden bevestigd 
aan bijv. een paal, met de bijgeleverde paalklem. 
Ook kan de WiFi antenne een permanente plek krij-
gen op de caravan of boot, het model is namelijk 
weerbestendig en waterdicht (IP67).  
 

De PowerWiFi USB buitenantenne is uitgerust met 
een 10 meter lange kabel die voorzien is van een 
USB aansluiting, die tevens voor stroom zorgt.  
Er worden drivers meegeleverd voor Windows, Ma-
cintosch en Linux. Prijs is 83,00 EUR.  

Indien er verschillende leden interesse hebben is het 
misschien voordeliger om dit in groep aan te kopen. 

We vernemen het wel !!! 

ETIQUETTE BIJ 

HET AFMEREN 

Bij het aanmeren in 
een haven op een 
bolder, steek je 
steeds je lus onder 
die van de buurman 
door. Zo kan ieder-
een terug vertrekken 
zonder de ander te 
hinderen. Hoe?  

Dat leer je in de cur-

sus knopen en afme-

ren. 

 

OPENINGSUREN 

CLUBSCHIP  

Om alle misverstan-
den en discussies te 
vermijden, even dit: 
ons clubschip Frans 
is open: 
zaterdag: 14.00 tot 

minstens 22.00 uur 

Zondag: 14.00 tot 

minstens 20.00 uur. 
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TER HERINNERING 

Gelieve adresveranderingen of nieuwe GSM-nummers & e-mailadressen te melden aan het secre-
tariaat a.u.b. Via GSM & e-mail versturen we regelmatig berichten, indien de juiste gegevens niet in 
ons bezit zijn kan de correspondentie jullie natuurlijk niet bereiken! 

 

INFO-AVOND VVW NAVIGATIE en A.I.S 

Eerst en vooral was er een welkomstwoordje van de toervaartvoorzitter. Vervolgens ging men verder 
met een woordje uitleg van wat en waarom A.I.S (Automatic Identification System) aan boord van on-
ze jachtjes, met enkele geprojecteerde kaarten als voorbeeld.  

Nadien werden er meer inlichtingen gegeven over de types transponders, welke zijn de verplichtin-
gen? ... Even wat meer details. 

Wat doet A.I.S.? A.I.S. geeft info over de schepen in uw omgeving, ook afmetingen en in sommige 
gevallen de koers en de bestemming van het schip. Als je een A.I.S.-zender op je toestel hebt geef je 
zelf ook je gegevens door aan de schepen in uw buurt (veiligheid voor alles). Naargelang je software 
kan je zelfs zien of er risico is op een aanvaring. Het verschil tussen zeevaart en binnenvaart kan je 
zien naargelang het symbool dat weergegeven wordt. Ook bakens (b.v. aan de kust) worden door de 
ontvanger herkend. Sommige gebieden worden via dit systeem 24/24 u. gevolgd. Verder zijn er enke-
le landen die waterstanden, windrichting en stroming via A.I.S. doorgeven naar de schepen. 

Transponders: 
- type A: meer gericht op zeeschepen (verplicht in sommige havens waaronder Gent en Antwer-   
  pen) 
- type A inland maritime: geven info en hebben extra voorzieningen 
- type B: bestemd voor de yachting en te verkrijgen in 2 versies. Klasse B is ook toegelaten op zee  
  en in de Rijnvaart. 
 

Verder heb je nog de Aton, Sar en Sart-Mob transponders (deze laatste komt voor in reddingsvesten) 

Wat betreft de prijs: er zou momenteel niet heel veel verschil meer zijn tussen de A en B klasse toe-
stellen. Klasse A geeft natuurlijk wel meer info en reageert sneller. Klasse B is trager en wacht auto-
matisch tot er geen klasse A toestel in de buurt meer aan het zenden is. 

Wat is verplicht? Een MMSI-nummer (Maritieme Mobile Service Identiteit-nummer is een uniek getal 
van negen cijfers dat een radiostation of groep van stations identificeert) is verplicht en moet je laten 
toevoegen op je gele formulier van het BIPT.  

Via de nodige software kan je heel dit systeem gebruiken aan boord via je laptop. Enkele nuttige tips 
misschien, als je via laptop werkt, gebruik dan deze laptop hoofdzakelijk voor je navigatie (dit om on-
nodige problemen te vermijden). Gebruik ook geen combinatie antenne (naar het schijnt zijn daar re-
gelmatig problemen mee.) Er bestaat ook een Wireless versie maar dit lijkt me niet aangewezen ge-
zien al de elektronica aan boord.  

Verdere info i.v.m. een toestel: zie info aan het bord in het clubschip. Er is een gemeenschappelijke 
aankoop voorzien. (Alles compleet: toestel en antenne voor 550,00 EUR.) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Negen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Radiostation


KNOPEN EN SPLITSEN 
Vrijdag 8 maart hadden we de eerste knoop-

avond. Er waren een 20-tal leden die het be-

langrijk vonden om nu eens te weten hoe je je 

schip echt op de juiste manier moet vastleggen. 

Bij deze eerst en vooral een dankwoordje aan 

Fons Ost die ons heel wat zaken, vooral knopen 

dan, heeft aangeleerd. Vrijdag 15 maart is er 

nog een avond “splitsen van koorden”.  

Iedereen is welkom.  

De afwezigen hebben deze keer ongelijk. 

WEBSITE 

www.vyca.be 
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FAMILIENIEUWS 

Als een ontluikende bloem die te vroeg is geplukt, 
is van ons heengegaan… 

Remco VANRUTTEN 

geboren te Turnhout op 21 januari 2013 
en aldaar plots overleden op 2 maart 2013 

 

OPRECHTE DEELNEMING AAN:  
zijn ouders & broers, 

Marc & Corry Cuypers-Slootmans & 
alle familieleden 

 

FESTIVITEITENKALENDER 

 15 maart: cursus: knopen en splitsen 

 23 maart: Paella-avond 

 20  april: VYCA-quiz 

 8 juni: VYCA-bal 

Inschrijven kan zoals steeds via de lijst in het 

clublokaal, niet telefonisch!  

(niet nodig voor VYCA-bal) 

OPGELET: inschrijven voor etentjes is gelijk 

aan betalen!!! 


