Edito
Zinneke Brussels, jaar 1.
Op 21 februari 2015 wisten de stichtende leden van de vzw Zinneke Brussels nog niet welk
adembenemend jaar ze tegemoet gingen. Eveneens wisten ze welke gevoelens, “Zin-sations” de boot
bij hen zou opwekken. Noch wisten ze van het warme onthaal in de familie van de Bantry bay
sloepen.
Wie had gedacht dat onze kersverse bemanning 3e zou eindigen op 17 in de roeiregatta tijdens de
Week van de Golf in de Morbihan ?
Wie had gedacht dat ze zouden worden toegejuicht tijdens de parades in Vannes, Gent , Marchienne
of Brussel ?
Wie had gedacht dat de lijst met Bantry Bay sloepen, initieel opgemaakt om het nummer van onze
boot te kennen, zou uitgroeien tot « International Register of Bantry Bay Gigs », thans een
naslagwerk op dit gebied ?
Wie had gedacht dat deze boot 63 dagen per jaar zou worden gebruikt en 732 man-dagen vaargenot
zou verschaffen aan bemanningsleden uit alle gelederen ?
Wie had voor mogelijk gedacht een internationale regatta van Bantry bay sloepen te houden, hier bij
ons in Brussel ?
Niettegenstaande… we beleefden het, we deden het !
Ik beleefde het zoals de anderen, misschien zelfs iets meer. Ik maakte de bouw van de boot mee en
op elk moment stelden we ons vragen over zijn stevigheid, veiligheid en vaarwaardigheid. Vandaag
stap ik met een gerust gemoed en trots aan boord en laat mijn emoties de vrije loop bij het nemen
van mijn roeiriem.
Ik wens bij deze alle leden en vrijwilligers van de vereniging die gedurende dit jaar hebben
bijgedragen tot het tot leven brengen van deze boot van harte te danken.
Eveneens dank ik de ploegen van de sloepen “Spered Ar Mor”, “Profils d’Avenir”, “Y d’Ille”, onze
vrienden uit Bretagne, Rouan, Troyes en alle andere bantry bay sloepvaarders die we vorig jaar
kruisten voor hun hartelijk onthaal et waardevolle raad. Dank ook aan Cyrille Hervé voor zijn bijdrage
bij het tot stand komen van het register.
Dank tenslotte aan al onze sponsors die dit mogelijk maakten.
Een speciale gedachte voor Jean-Pierre Journeau en Paul le Joncour die ons dit jaar verlieten nadat ze
ons juist opgenomen hadden in de familie van Franse Bantry bay geeks.
En nu: op weg naar Roskilde… en noch véél verder !
Philippe

Activiteiten 2015
Veerse Meer – Kortgene.
Na enkele testvaarten in februari en maart werd een eerste
vorming zeilen en roeien georganiseerd in Kortgene aan het
Veerse Meer. Ondanks de stress van een gebarsten mast,
de zware valpartij van Nicolas en een paar beschadigde
tanden, waren alle deelnemers eenstemmig enthousiast.
Eugène, Valérie, Sébastien, Alex en Fabienne werden
daarna trouwe aanhangers van de quasi-totaliteit van de
georganiseerde activiteiten.
Bretagne – Semaine du Golfe
Intense emoties tijdens onze deelname aan de week van
de Golf. Zinneke had de eer België te vertegenwoordigen
en de bemanning eindigde derde tijdens onze eerste
roeiregatta.
Onze rode polo’s met rugnummer 77, het diplomatieke
gebruik van onze lokale gerstennatten en de behendigheid
van onze stuurvrouw Laetitia maakten ons vlug bekend en
verschaften ons een warm onthaal in de familie van de
Franse en Bretoense Bantry Bay sloepen.

Row After Work
Amper terug in Brussel willen wij de Brusselaars laten
proeven van de geneugten van het roeien en starten de
« Row After Work » roeisessies op. Al snel leiden deze
sessies op donderdagavond ons naar Vilvoorde, Brussel-Bad
of nog naar de « Walvis », een trendy café in Molenbeek.
Het werd een onmiddellijk succes ! Tijdens de mooie
zomerdagen van juni en juli waren er soms twee volledige
bemanningen die elkaar afwisselden.
Olivier, Lucien, Fabienne, Guiseppe , Quentin , Sybille,
Michel en Géry werden enthousiaste fans en nemen thans
quasi telkens deel als de boot uitvaart.
De ludieke veiligheidsinstructies en verhaaltjes van Nicolas
dragen telkens bij tot een goede sfeer bij het uitvaren.
Bij het korten van de dagen vragen wij ons af of we nog
blijven uitvaren. De Directeur van de Haven brengt ons het
antwoord door ons te vragen navigatielichten te voeren....
en we gaan door !
Op één keer na is het telkens mooi weer als we uitvaren en
het is met tegenzin dat Nicolas ons overtuigt de boot uit het
water te halen voor onderhoud… na een laatste heugelijke
vaart op 3 december.
In de voetstappen van “Row After Work” volgen er nog
verschillende
andere
initiatieven:
Initiatie
voor
gehandicapten, gehospitaliseerde jongeren, adolescenten
van de vzw ‘Aux Alizées’, of nog volwassenen in
alfabetiseringsfase van ‘le Collectif Alpha’.

De Brusselse Zeescouts en Marinekadetten worden
eveneens afficionados van Zinneke.
In 2015 vaart Zinneke uiteindelijk niet minder dan 42 keer uit op het kanaal van Brussel !

Slag om Gent
Op 29 augustus neemt Zinneke deel aan de wedstrijd de Slag om Gent, georganiseerd door de crew
van de Carolus Quinto. Ons team eindigt 3de op het podium.

Pardon de Marchienne.
Zinneke vaart niet ongezien voorbij te Brussel en de organisatoren van de ‘Pardon de Marchienne’
nodigen ons uit de parade te leiden en de vriendschapstoorts aan wal te brengen. Onze voorzitter
houdt er een gebroken rib aan over en kan een maand lang niet roeien.

Zinneke Trophy
Regelmatig worden internationale bijeenkomsten van Bantry Bay sloepen georganiseerd: Brest en
Fête, Douarnenez, Semaine du Golfe etc… zijn namen die de Bantry Bay fans inmiddels goed kennen.
Ook wij wilden van Brussel zo’n bijeenkomst maken en organiseerden de eerste “Zinneke Trophy”,
een internationale regatta van sloepen, die plaatsvond op 3 oktober. Naast Zinneke namen Y d’ille
(Rennes) en Profils pour l’avenir (Duinkerke) eveneens deel en het werd een heus event.
Naast een regatta over vijf Km stonden er ook proeven van de International Atlantic Challenge op het
programma : Slalom zonder roer, “captain’s gig”, de “Jackstay”, waarbij Zinneke zich 2de plaatste op
het klassement met maar een puntje verschil met Profils pour l’Avenir.
Net zoals in de Asterix albums werden de festiviteiten afgesloten met een banket op de BRYC.
Verschillende Bretoense deelnemers verlengden hun verblijf om onze mooie stad te bezoeken.

Zinneke Trophy 2015

World Register of Bantry Bay Gigs
Hoewel de lijst initieel bestemd was om het aantal bestaande Bantry Bay sloepen in kaart te
brengen en ons sloepnummer (77) te kennen, groeide deze uit tot een “International Register of
Bantry Bay Gigs”. Dit dankzij de vereende krachten van Nicolas, Cyrille Hervé en de hulp van Michel
uit Bretagne.

Zinneke inspires
De Zin-sensaties krijgen ook een artistiek kantje en worden een bron van artistieke inspiratie. Weldra
een « Zinneke Art Collection in Brussel ?

De vzw Zinneke Brussels werd ook stichtend lid van de ‘Chantier d’Innovation Fluviale’, die
binnenkort gehuisvest zal zijn in het gebouw « Port Sud » aan de Demedtskaai in Anderlecht.

Projecten 2016
Op weg naar de Atlantic Challenge
Zinneke zal samen met Carolus Quinto België vertegenwoordigen op de Atlantic Challenge die
plaatsvindt van 16 tot 23 juli te Roskilde in Denemarken.
Uitbreiding van de vloot
Onze sloep heeft reeds haar steentje bijgedragen tot het ontwikkelen van het recreatief nautisch
aanbod te Brussel. Het stijgend aantal deelnemers drijft er ons toe te denken aan het aankopen of
bouwen van een tweede sloep. We trokken er 3.000 km op uit met wagen en aanhangwagen om
eventueel de 2 Zweedse sloepen, ‘Hugin’ en ‘Munin’, te kopen. Spijtig genoeg waren deze boten
niet meer te redden en kwamen we van een kale reis thuis. Een andere piste is een sloep in
Nederland gebouwd wordt. Tenslotte is de bouw van een nieuwe sloep te overwegen nog een
alternatief terzake.
Vorming
In april en november organiseren we een formatie zeilen op het Grevenlingenmeer in Zeeland.
Cork Harbour Festival
We bekijken of het logistiek en financieel mogelijk is om deel te nemen aan de ‘Ocean to City Race’
op 4 juni 2016 te Cork.
Franse uitnodigingen
De ploegen van de ‘Profils pour l’Avenir’ (Duinkerken) en de ‘Yole 27’ (Rouen) stelden ons voor tot
bij hen te komen voor een zeilbijeenkomst. Data hiervoor moeten nog vastgelegd worden.
Roeien op het kanaal
De ‘Row After Work’ sessies op donderdagavond gaan terug van start in februari. Mogelijks kan er
een technische omkadering komen in samenwerking met het Sportsecretariaat van de ULB, of nog
sessies voor specifieke doelgroepen van jongeren.
Slag om Gent
Wij zullen deelnemen aan de ‘Slag om Gent’ en proberen ook onze vrienden van Duinkerke te
overhalen dit te doen.
Zinneke Trophy
De tweede Zinneke Trophy ligt vast voor 10 september. Onze target is tenminste vijf of zes boten
aan de start te hebben.
Chantier d’Innovation Fluviale
Het atelier van de CIF zou klaar moeten zijn in de loop van februari. We hopen er workshops te
organiseren rond het maken van roeiriem en ra’s en masten. En wie weet… op een mooie dag
misschien nog een nieuwe sloep te bouwen !

Zinneke in de media

Onze dank aan :

Wij wensen in het bijzonder de 25e Eenheid Sea Scouts en Mevrouw Fadia Farhat te danken
voor de terbeschikkingstelling van de voertuigen die het mogelijk maakten deel te nemen
aan de verschillende events.

