
Op 14 april laatstleden hielden 

we op de VYCA onze voor-

jaarspoetsdag. Aanvankelijk 

leek er geen reactie te komen 

op de oproep gedaan via de 

nieuwsbrief. Naargelang de zon 

er beter door kwam doken de 

poetsers ook meer op. Blijkbaar 

hebben de meesten gewacht tot 

het zonnetje wat warmte wou 

geven. 

We willen eerst en vooral de 

mensen al danken die de moed 

hadden om het terras van ons 

clubschip aan te pakken voor 

een grondige poetsbeurt. 

Even zouden we toch nog een 

toelichting willen geven wat 

betreft de poetsdagen. 

1. Poetsdagen zijn er voor alle 

booteigenaren. De bedoeling is 

dus dat elke booteigenaar zijn 

vingersteiger en het stuk van de 

hoofdsteiger achter het eigen 

schip onder handen neemt. 

2. Het onderhouden van de 

steigers heeft niets te maken 

met de werkuren. Het gaat 

alleen om het onderhoud van 

je eigen steiger die je zelf 

het meest gebruikt. 

Hopelijk is deze toelichting 

voldoende om in de toe-

komst misverstanden uit de 

wereld te helpen. 

Aan al de poetsers,  

BEDANKT!!! 

Poetsdag 14 april 

Nieuwsbrief 

Evenementen 

VYCA-BAL  

Hou al een plaatsje vrij in je 

agenda op zaterdag 9 juni, 

vanaf 20.00 uur, voor ons jaar-

lijks VYCA-bal.  

Dit jaar zal de muziek, zoals 

vorig jaar, weer verzorgd wor-

den door DJ Jimmy. 

 

VYCA-BBQ 

zaterdag 16.06.2012 - 19.00 u 

JACHTHAVENFEESTEN 

15 & 16 september 2012 

BRUNCH 
De jaarlijkse brunch viel  ook 

dit jaar schijnbaar weer in de 

smaak. Onze “Frans” zat dan 

ook weer  nokvol, en geloof 

ons, gegeten is er. 

 

Het bleef niet alleen bij eten 

want de meeste deelnemers 

hebben er na de brunch van  

geprofiteerd om nog eens ste-

vig bij te praten al dan niet 

met een stevig pintje. 

We kunnen alleen maar zeg-

gen:  

OP NAAR DE BBQ in juni. 

HET VOORPIEKJE 22/04/2012 

 

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 

 Clubschip: 

     03 231 53 44 
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In dit nummer: 

WIFI vervolg 
We hebben al van een aantal per-

sonen reactie gekregen in verband 

met de WIFI-aansluitingen. Er zal 

aan het prikbord in het clubschip 

een lijst komen waar alle geïnte-

resseerden kunnen op inschrijven. 

 

Website  
We werken volop aan de website. 

Leden die zelf iets willen inbren-

gen kunnen een paswoord 

aanvragen via het secretariaat en 

kunnen dan zelf een artikel pos-

ten. 



Dringende oproep!!! 
Ook al hebben we vorige nieuwsbrief een dringende oproep gedaan!!!! 

Vorige week heeft weer één van onze leden afgedraaide olie in een container gedumpt. 

Mogen we nogmaals vragen om dit in de toekomst niet meer te doen! 

De olie liep woensdagmiddag gewoon uit één van de containers op het dek van ons club-

schip. 

Als deze toestanden zo verder gaan, zullen we tot andere oplossingen moeten overgaan. 

Het kan toch niet zijn dat we in de toekomst onze vuilcontainers op slot moeten gaan 

leggen omdat een enkeling zich niet aan de afspraken wil houden. 

Laten we het met z’n allen in het oog houden zodat we deze toestanden kunnen vermij-

den. 

 Bezoek ook onze site: 

        www.vyca.be 

 

 het snoer mag niet spannen tussen 

steiger en schip. Enige reserve zonder 

dat het snoer in het water komt is aan te 

bevelen. Houd er rekening mee dat uw 

schip beweegt door de werking van 

water en wind. 

 het snoer mag ook niet recht naar 

boven (aan dek) gaan. Het regenwater 

kan van de kabel lopen en in de 

aansluitdoos terecht komen, waardoor 

aardlekken ontstaan en de 

verliesstroom apparaten zullen sneller 

uitvallen of nog erger, kortsluiting. 

 de beste manier van aansluiten is uw 

stekker insteken, een draai rond de 

stekkerdoos op steiger doen en dan aan 

boord leiden. Zie foto Voorbeeld1. 

 denk eraan! De eigenaar is te allen tijde 

aansprakelijk voor het ter beschikking 

gestelde materiaal (art. 3.4), ongeacht 

wie de aansluiting maakt. 

 als je met het schip vertrekt, doe dan 

EERST de stekker los en dan je 

touwen. Dan heb je tijd om het 

dekseltje af te sluiten bij vertrek. Zie 

foto Voorbeeld2. 

Tip: leg je snoer altijd boven op je 

geknoopte bolder. Dan zit je 

elektrakabel in de weg bij het losmaken 

van de touwen. 

 

Voor elk schip in de haven is een volle-

dig gescheiden en veilige installatie ter 

beschikking gesteld. U krijgt mits beta-

ling van een borg een gecodeerde stek-

ker en toegang tot een goedgekeurde 

elektriciteitskast, inclusief een automati-

sche zekering van 20A en een verlies-

stroomapparaat per schip van 30mA 

Gelieve dit materiaal te behandelen zoals 

het hoort en geen onnodige risico’s te 

nemen. 

Voor de aansluiting: 

 gelieve de stekker niet verder te de-

monteren dan noodzakelijk voor de 

aansluiting. U krijgt het gecodeerde 

deel toch niet meer ineen zonder hulp-

stukken.   

 enkel goedgekeurde snoeren te gebrui-

ken tussen stekker en schip (CTMB/N 

3G2,5 = 2500 Watt en 3G1,5 = 1000 

Watt). Dit is een soepele rubber kabel 

en GEEN stijve kabel type XVB. An-

ders krijgt ge fouten zoals in foto  

   Fout 1. 

 een goede aansluiting te maken tussen 

stekker en snoer, de aansluiting vak-

kundig en volgens de juiste reglemen-

tering uit te (laten) voeren. De isolatie 

van de kabel inklemmen aan de stek-

ker en de warteldop aanschroeven, 

zodat een waterdicht geheel ontstaat.  

   Zeker GEEN tape gebruiken! Zie foto     

   Fout2 en Fout3. Daar loopt ook water   

   tussen. 

 

Super TIP:  

gebruik aan boord uitsluitend geaarde stop-

contacten en koppel de aardingen van de 

kabels allemaal samen, aan de aarding van 

uw inkomend snoer van de steiger (geel/

groen). Liefst mag u het casco van uw sta-

len schip ook aan die aarding verbinden. 

Dan zit uw schip op hetzelfde equipotenti-

aal (iedereen is met dezelfde draad verbon-

den) en kunnen er geen lekstromen vloeien. 

Dus geen elektrolyse.! 
 

Ter info, een nieuwe stekker kost 140 

euro per stuk. 

hg 

Goed gebruik van de elektriciteitsvoorziening in de haven 

Foto: fout 1 Foto: fout 2 Foto: fout 3 Foto: voorbeeld 1 Foto: voorbeeld 2 


