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IN DE KIJKER
was een

Deze VLOOTinfo bulkt van het nieuws over 
VLOOT, over ons, over jullie. 

Een lang voorwoord is hier dan ook niet 
nodig, zelfs niet op zijn plaats.

wensen aan u en uw  dierbaren.

k a p t. Yves Goossens
algemeen directeur

Naar school met VLOOT
3  septem ber 2 0 0 7 :  eerste schooldag voor vele jongeren. O o k  VLOOT m a a k t zich op om  sam en m et de leerlingen van het M aritiem  Instituut 

'M e rca to r' deze eerste schooldag een m aritiem  kleurtje te geven. Jan Denys, directeur van het M aritiem  Instituut 'M ercator', vroeg nam elijk  

onze m edew erking ter ondersteuning van een grootschalige com m unicatiecam pagne.

De bemanningen van VLOOT hebben samen 'Mercator' zeer enthousiast aan d it'op en  schip'- Streep'deelgenomen. De bestaande samenwer-
met de leerkrachten van M aritiem  Instituut moment aan boord van de 'Zeearend' en de 'Ter king tussen VLOOT en het instituut w ordt zo wel

op  een zeer bijzondere w ijze  extra in de verf 
gezet. De circa 8 0  leerlingen kunnen samen 
met hun leerkracht kennismaken met de VLOOT- 
schepen en de gezagvoerders van de schepen 
en hun bemanningen leiden hen zeer deskundig 
door het schip. O ok Luc Verleye van afdeling 
Kust is erg gemotiveerd om de leerlingen die 
onverwacht aan boord van Ter Streep kwamen, 
alles over de hydrografische activiteiten van het 
schip te vertellen.

Later die dag ontmoet ik nog Jan Denys die zelf 
komt kijken of alles vlotjes verloopt. In naam van 
het leerkrachtenteam van het Maritiem Instituut 
M ercator bedankt hij VLOOT en haar medewer
kers voor de gastvrijheid waarmee DAB Vloot 
2 vaartuigen ter beschikking stelde op  deze 
startdag. De rondleiding van de leerlingen aan 
boord van de vaartuigen is volgens hem een 
absolute meerwaarde en een aangename ken
nismaking met de maritieme wereld.

VLOOT REDER VAN DE OVERHEID



Ondergedom peld in 'schoolse sferen' zet ik 
mijn tocht verder noar Antwerpen, w aa r ik een 
afspraak heb met dhr. Abed Benmestoura van 
de Hogere Zeevaartschool en met Etienne Van 
Holt, gezagvoerder van de Scheldewacht II. 

Abed, was ook vorig ¡aar de vaste begeleider 
van de studenten van de Hogere Zeevaartschool 
op de Scheldewacht II. Ik ben dan ook zeer 
benieuwd naar zijn ervaringen.

Het eerste w a t mij opvalt, is de goede verstand
houding tussen Abed en Etienne. 'Dat is wel 
nodig' verklaart Abed. 'Het is immers zo, dat 
w e met z'n tweeën de verschillende groepen 
studenten die met de Scheldewacht II varen, 
goed moeten begeleiden en moeten kunnen 
ingrijpen mocht dit nodig b lijken... Zodra Abed, 
aangevuld door Etienne, mij schetst hoe het 
programma van zo 'n vaart er dan uiteindelijk 
uitziet, begrijp ik al beter waarom  die goede 
verstandhouding zo essentieel is. Inderdaad, 
de gezagvoerder met VLOOT-bemanning vaart 
onze Scheldewacht tot aan een bepaald punt 
en dan nemen de studenten het schip over. Alle 
studenten krijgen een rol te vervullen die om het 
uur in een soort rotatiesysteem w ord t gewisseld, 
biet zoals de gewone bemanning moeten ook 
de studenten onder het alziend oog van hun 
praktijkleraar en de gezagvoerder beurtelings 
fungeren ais kapitein, radarwaarnemer, uitkijk, 
navigator, roerganger, enz....

In de eerste fase (in de HZS is dit bekend ais 
le  labo) leren de studenten vooral de basistech
nieken zoals navigatie, positiebepaling, gebruik 
van radar, meteogegevens, veiligheidstechnie- 
ken, ETA bepalen, enz... De studenten leren nu 
varen van punt A  naar punt B.

In de twee fase (dit w ordt dan 2e labo) moe
ten de studenten dan vooral praktijkervaring 
opdoen bij het manoeuvreren (kade verlaten, 
aanmeren, voor anker gaan, enz..).

De studenten moeten trouwens ook leren 'b lind
varen'. O p  dat moment gaan alle gordijnen 
dicht en moeten de studenten puur op basis 
van de navigatieapparatuur in groep leren 
samenwerken om een bepaald traject in veilige 
omstandigheden te varen.

Etienne, de gezagvoerder van VLOOT, stelt dat 
hij de vaarten met de scholen zelf ook altijd een

Nuttige weetjes:
VLOOT stelt schepen ter beschikking aan het maritiem onderwijs binnen 3 samenwerkingsovereenkom
sten. Zo worden de Themis II en de Tijl volledig ter beschikking gesteld aan het maritiem onderwijs, 
terw ijl de Scheldewacht II, de Zeeleeuw, de kotter, de tender, de Ter Streep en de Zeearend ook 
geregeld leerlingen aan boord nemen.

De betrokken onderwijscentra zijn:

•  Cenflumarin (KTA Zwijndrecht) -  Themis II, Tijl, en andere vaartuigen
•  Hogere Zeevaartschool Antwerpen -  Scheldewacht II, aangevuld met andere vaartuigen
•  Maritiem Instituut M ercator te Oostende -  verschillende vaartuigen maar vooral tender
•  C VO  Deurne -  verschillende vaartuigen
•  C VO  Oostende -  verschillende vaartuigen
•  K W  IBIS Oostende -  verschillende vaartuigen
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O ok met VDAB heeft VLOOT een samenwerkingsverband. Tot op heden is VLOOT vooral een afnemer 
van opleidingen in het kader van de inhaalbeweging tot de STCW-certifiëring van de bemanningen 
van VLOOT. Sinds kort vinden er echter ook een aantal opleidingen plaats met studenten van VDAB 
aan boord van de vaartuigen van VLOOT.

Deze contracten worden binnen VLOOT gecoördineerd en beheerd door Isabelle Messens d ie samen 
met de commercieel manager, Luc Depoorter en Yves Goossens, een belangrijke rol speelt in het contact 
met de verschillende partners van VLOOT.

VLOOT heeft van de Vlaamse regering de opdracht meegekregen om mee te helpen de maritieme 
know how in Vlaanderen te houden en uit te breiden. Ais reder van de overheid heeft VLOOT, met zelf 
een 500-ta l varende functies, er alle belang b ij, dat de interesse voor de maritieme opleidingen groeit. 
Zo kunnen de bemanningen van de schepen van VLOOT en ook d ie aan boord van de vloten der 
privé-rederijen gegarandeerd blijven. VLOOT werkt in dit kader ook actief mee aan initiatieven w aarbij 
er een duidelijke link is tussen de jeugd, de zee en varende beroepen zoals in: 

w w w .|aa rvandedo lfi|n .o rgw w w .arevouw aterproof.bew w w .p laneetzee.orgw w w .ib isschoo l.be

V__________________________________________________________________________________

bijzonder leerrijke ervaring vindt. Elk ¡aar komen 
er andere studenten aan boord en zowel Abed 
ais Etienne zijn het er over eens, dat al na een 
half uur aan boord blijkt o f de studenten goed 
zullen kunnen samenwerken of niet. O ok de 
taal is hier trouwens zoiets specifieks. Gezien 
er zowel Franstalige ais Nederlandstalige stu
denten aan boord komen w ord t het Engels ais 
maritieme taal aangehouden. Dit voorbeeld illu
streert voor mij dat de bemanning van VLOOT 
zeer sterk rekening houdt met de behoeften van 
de studenten en de school. De ervaringen van 
Abed en Etienne leren mij ook, dat doorgaans 
de meisjesstudenten zeer ernstig en punctueel 
zijn. Ik ben echter de eerste om te stellen dat 
men niet mag veralgemenen.
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WIST JE DAT ...?NIEUWE GEZICHTEN 
sinds 01/09/2007

Ais vrouw zie ik in deze stelling ook een reden 
om de aanwezigheid van meisjes/vrouwen aan 
boord van schepen aan te moedigen.

Rita Bertens

Foto 1: Abeel Benmestoura van de Hogere 
Zeevaartschool en Elenne Van Holst, gezagvoerder 
van V L ü üT  begeleden de studenten aan boord 

Foto 2: de Scheldewacht II is een van de vaartui
gen die ingezel wordt in bader van hel maritiem 
onclerwi|s, meer in bi|zonder voor de Hogere 
Zeevaartschool

Foto 3: ooi de studenten van l'TA Zwi|ndrecht die 
aan boord bamen dienen alle administratieve forma
liteiten le vervullen

Foto 4: Isabelle Messens van V L ü ü T  houdt de 
vinger aan de pols i.v.m. de uitvoering van de con
tracten rond slagjes van studenten aan boord o.m. 
door frequent contact mei de begeleiders van de 
betroffen scholen en de collega's van de nautische 
dienst.

Foto 5: leiw i|l de leerlingen aan boord van Ter 
S leep een fijf je  nemen, bamen de goede contacten 
lussen bemanningen van V L ü üT  en begeleiders van 
hel Maritiem Instituut Mercator lol ruling.

AGENDA

25  januari 2 0 0 8  : nieuwjaarsreceptie voor 
het personeel van VLOOT in het Boerenhof te 
Gent (Oostakker).
15 februari 2 0 0 8 : dikke truiendag
15 maart 2 0 0 8 : open campusdag Hogere
Zeevaartschool
7-1 2 april 2 0 0 8 : planeet Zee -  samen met 
het VLIZ (opvolger van expeditie Zeeleeuw) 
22 -25 mei 2 0 0 8 : Oostende voor Anker 
5 juli 2 0 0 8 : V lootdagen Zeebrugge + 
Vlaamse open havendag 
1 3 september 2 0 0 8 : visserijfeesten en open 
havendag Oostende
12-15 september 2 0 0 8 : open havendagen 
Antwerpen

Vanhoucke Christophe, in dienst op  
0 1 / 0 9 / 0 7 .  Dhr. Vanhoucke is hoofd- 
scheepstechnicus bij de technische dienst te 
Oostende.

Vanbesien Robin, in dienst o p  01 / 0 9 / 0 7 .  
Dhr. Vanbesien is speciaal assistent (func
tie matroos) b ij de  nautische dienst te 
Vlissingen

Smagge Eddy, in dienst o p  0 1 / 0 9 / 0 7 .  
Dhr. Sm agge is speciaal assistent (func
tie matroos) b ij de  nautische dienst te
Oostende.

Aerssens Frank, in dienst o p  0 1 / 0 9 / 0 7 .  
Ing. Aerssens staat voora l kapt. Van 
Driessche b ij in z ijn  opdrach t voor het tech
nisch m anagement van de vaartuigen in het 
algemeen en de  loodsboten aan de kust in 
het bijzonder.

Vercruyce Johan, in dienst o p  01 / 0 9 / 0 7 .  
Ais jurist is dhr. Vercruyce een be langrijk  
aanspreekpunt voor a lle  juridische aspecten 
w aarm ee een rederij in overheidsomgeving 
te maken kan hebben

Bloes M a rk , in dienst o p  0 1 /1  1 /0 7 .  Dhr. 
Bloes is speciaal assistent (functie matroos) 
bij de  nautische dienst te Oostende.

Bracke Kristien, in dienst o p  1 2 /1  1 /0 7 .  
Kapt. Bracke is loods en vervult de func
tie van stuurman o p  de loodsboten van 
VLOOT.

Bailleui Ilse, in dienst o p  1 6 / 1 2 / 0 7 .  
Mevr. Bailleui neemt de functie o p  van kw a
liteitsmanager b ij VLOOT en is ais dusdanig 
ook het aanspreekpunt voor alles w a t met 
het beheershandboek, de  BSC (balanced 
score card) en het klachtenmanagement 
betreft.

•  kapt. Jean-Paul Vandermeersch VLOOT ver
tegenwoordigde op de Europese Conventie 
van Zeereddingsdiensten in Southampton 
(UK) van 8 tot 1 0  mei?

•  net ais de voorbije ¡aren, VLOOT pre
sent was tijdens de opendeurdag van 
Cenflumarin (3 juni)?

•  de Stichting voor Duurzame Visser ij- 
ontwikkeling op  2 juni 2 0 0 7  haar schip 
'Musselboot I' doopte? In zijn toespraak 
schetste voorzitter Ivan Victor de groei van 
het mosselkweekproject op de Noordzee, 
w aarb ij hij ook de inzet van VLOOT bij de 
opstartfase in herinnering bracht.

•  28  VLOOT-collega's deelnamen aan de 
Kyoto-campagne van 7  mei tot 1 juni? 
Samen legden ze op milieuvriendelijke 
w ijze  13 .295km  af en bespaarden zo 
2 .6 9 2 ,7 4 k g  C 0 2  die ze hadden uitgesto
ten, indien ze d ie met de wagen hadden 
afgelegd. O nder de deelnemers werden 
prijzen verloot. Voor VLOOT waren M are 
Deceurt en Linda Vandenbossche bij de 
gelukkigen.

•  de Antwerpse brandweer op  2 0  juli met
de hulp van de vaartuigen van VLOOT een
vrouw ter hoogte van het loodswezenge- 
bouw  uit de Schelde redde?

•  de kinderen van MPI De Vloedlijn uit
De Haan, een sportieve prestatie op  hun
palmares kunnen schrijven? Zij bezochten 
op  31 juli samen met hun begeleiders, de 
loodsboot 6  en beklommen vervolgens de 
vuurtoren van Oostende.
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•  VLOOT de veerboot 'Schelde' ingezet 
heeft voor de loodsensportvereniging om 
er de trekking van de speelvolgorde van 
het Europees (EMPA) voetbaltornooi te 
Antwerpen te laten plaatsvinden?

•  VLOOT gastheer was voor een gemengde 
Cambodjaans-Vietnamese delegatie van de 
Mekongcommissie? O p  2 0  juni stond een 
vaartocht door de haven van Antwerpen 
met de boeienlegger van VLOOT op het 
programma. Aansluitend bezochten de 
deelnemers het boeienatelier.

•  ook de werknemers van het havenbedrijf 
Gent deelnamen aan de Kyoto-campagne? 
Een grote groep is met hun fiets gespot 
terw ijl ze samen het veer van Langerbrugge 
namen om naar het werk te gaan.

•  de 'Scheldewacht' op 21 juni de thuisba
sis vormde voor de vergadering van de 
Scheldedirecteuren?

•  binnen en buiten de Vlaamse overheid het 
behalen van het ISO-certificaat niet onopge
merkt is gebleven? VLOOT mocht hiervoor 
felicitaties in ontvangst nemen van heel w at 
collega's van de overheid en van de part
ners met w ie  w e samenwerken zowel in het 
kader van het inzetten van de schepen ais 
qua administratieve omkadering.

•  radioamateurclub Oostende op 1 8 en 19 
augustus opnieuw aan het International 
Lighthouse and Lightschip W eekend deel
nam? Zij zonden uit vanop de vuurtoren 
van M ieuwpoort om contact te leggen met 
zoveel mogelijk andere radioamateurs die 
zich over de ganse wereld op vuurtorens of 
lichtschepen hadden gestationeerd.

•  de zeescouts van M ieuw poo rt hun nieuw vlet 
'Zeehond' o p  8 september in gebru ik namen. 
G rote broer 'Zeehond' van VLOOT was. ook 
de haven van M ieuw poo rt binnengelopen 
orn de feestelijkheden op  te luisteren.

co llega  'm ino M ongo lie  voor het tijdschrift 
'1 3 ' over het onde rw erp  'gevaarlijke  beroe
pen -  de zeereddingsdiens.t' w erd  geïn
te rv iew d. A lle  Vlaamse co llega's hebben 
intussen het tijdschrift in hun bus gekregen.

op vraag van de havenautoriteiten de 
'Zeehond' aanwezig was bij de plech
tige opening van het nieuwe Albert ll-dok 
te Zeebrugge ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de M BZ (Maatschappij der 
Brugse Zeevaartinrichtingen) op 8 juli? In 
het kader van hun opdracht voor de po li
tie en douane waren ook SPN 0 9  en de 
Aalscholver ter plaatse.

VLOOT één van de partners was die heeft 
bijgedragen tot het succes van de interna
tionale Armada van de sea scouts? O p  
maandag 23  juli 2 0 0 Z  verzamelden er 32 
zeilvaartuigen van de sea scouts van 10 
verschillende nationaliteiten in de haven van 
Oostende om op woensdag 25  juli ais één 
grote g roep /A rm ada  te kunnen vertrekken 
richting Londen, om daar deel te nemen 
aan de 21 ste W ereld Jamboree.

het vertrek van Dixie Dansecoer vanuit 
M ieuwpoort ook voor VLOOT niet onge
merkt voorbijg ing? Zo prijkten er mooie 'ijs- 
foto's' aan de gebouwen van VLOOT langs 
de wandeld ijk en waren de 'Zeehond' en 
de 'Tuimelaar' duidelijk aanwezig;

fotograaf Tom D'Haenens een boek over de 
haven van Antwerpen heeft gemaakt w aar
bij de maritieme activiteiten in beeld w er
den gebracht? Hij introduceerde d it project 
onder meer in het programma Zomer 2 0 0 /  
op één (2 5 /6 )  w aarb ij hij te zien was aan 
boord van de 'Zeearend' en de loodsboot 
om een beloodsing op  zee mee te maken. 
In de loop van het project voer hij ook mee 
met de schepen van VLOOT te Antwerpen 
(o.m. met de boeienlegger Lillo).

M aaike Boedt, studente aan de Hogere 
Zeevaartschool, een eindwerk schreef over 
het nautisch-technisch onderzoek van boei
enleggers. In haar voorwoord bedankte ze 
heel w at collega's van VLOOT voor hun 
bijdrage en steun.

de brandweer van Kruibeke op  10 sep
tember aan boord van het veer Hoboken- 
Kruibeke een oefening heeft gehouden. N a 
de bestrijding van de gesimuleerde brand 
met rookontwikkeling in de machinekamer, 
werd een zoekactie gehouden naar enkele 
vermiste passagiers en bemanningsleden. 
Voor de eigen VLOOT-bemanningen was 
dit een unieke gelegenheid om zelf ook de 
interne noodprocedures te testen.

dit najaar het productiehuis Woestijnvis 
opnames maakt aan boord van deaan
'Zeeleeuw' voor de reeks

van
Neveneffecten'?

dhr. Philip Martens van O Power (windmo
lens op zee), op 14 augustus de vuurtoren 
koos ais locatie in het kader van een repor
tage over milieuvriendelijke energie in het 
tijdschrift Knack?

VLOOT samen met de andere entiteiten 
van M D K opnieuw te zien was tijdens de 
Vlootdagen van de M arine in Zeebrugge (Z 
en 8 juli). O p  8 juli was ook de 'Zeehond' 
toegankelijk voor het publiek.

VLOOT zoals vorige ¡aren in september 
deelnam aan de open Scheepvaartdagen 
te Antwerpen?

d e  stafdienst van M E T . een bezoek bracht 
aan de  a fde ling  S cheepvaartbege le id ing  
en VLOOT te Vlissingen? Een tochtje  met de  
recleboot kon uiteraard niet ontbreken!

de collega's van VLOOT te Vlissingen tij
dens de zomerperiode hun vaartuigen zelf 
een extra onderhoudsbeurt hebben gege
ven, zodat de vaartuigen zowel van binnen 
ais van buiten er opnieuw piekfijn uitzien? 
De tendens om meer aandacht te besteden 
aan het preventief onderhoud van onze 
vaartuigen is trouwens iets dat in alle loca
ties van VLOOT kan worden opgemerkt!
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•  VLOOT en haar bemanningen zich zeer 
klantvriendelijk opstellen en hiervoor gere
geld dankbrieven ontvangen? Enkele voor
beelden:
- een gebruiker van de veerdienst te 

M ieuwpoort gleed uit op de aanlegstei
ger en bedankte de betrokken collega's 
(Roger Declercq en W illem  Lottin) voor de 
warme opvang;

- het diensthoofd van de Scheepvaartpolitie 
loofde de bemanning van de SPEI 0 9  
niet alleen voor hun professionele hou
ding en inzet, maar ook voor het begrip 
en de uitstraling die ze tegenover de pers 
demonstreerden ter gelegenheid van een 
PR-activiteit aan boord op 1 4  augustus;

- op zondag 1 6  september verleende de 
bemanning van de Lillo assistentie bij het 
bergen van een drenkeling ter hoogte 
van de Royerssluis te Antwerpen. De col
lega's van de scheepvaartpolitie prezen 
VLOOT voor de vlotte samenwerking, 
inzet en professionaliteit tijdens deze 
actie die onder oog van heel w a t kijklus- 
tigen en de media plaatsvond.

- Cenflumarin dankte VLOOT voor de 
vlotte afhandeling en hulp ter gelegen
heid van een ongeval op 1 8 september.

- zoals stilaan gebruikelijk werd een uitstap 
georganiseerd voor een aantal jongeren 
van IBIS. De Loodsen Sport Vereniging 
loofde Oostende bij monde van haar 
secretaris W illiam  De Vlaminck, die dit 
project mee ondersteunde, de inzet van 
de operationele mensen van de nauti
sche dienst en de logistiek. Uiteraard 
ging er ook een speciaal dankwoord 
in de richting van de gezagvoerder en 
bemanning van Ter Streep.

•  er op 17 augustus een reddingsoefening 
doorg ing te Zeebrugge onder le id ing 
van de provinciegouverneur van West- 
Vlaanderen? Naast de Seaking en de 
Vrijw illige Blankenbergse Zeereddingsdienst 
hebben ook de R5 en de Zeebries van 
VLOOT deelgenomen. De bemanning van 
de R5 mocht later felicitaties in ontvangst 
nemen voor de w ijze  w aarop  ze het on
scene commandorship waarnam.

•  tijdens de Nationale Scheepvaartdagen op 
1 6  en 17 juni te Gent de VLOOT-vlag zeer 
nadrukkelijk aanw ezig was?

•  VLOOT, haar informaticaverantwoordelijke, 
Kris Delclef, en haar vaartuigen in beeld 
werden gebracht in het tijdschrift van Inter 
Acces in het kader van de informatisering 
van de financiële processen bij VLOOT?

•  tijdens de M aritiem e Info avond op 
1 6 / 1 0 / 0 7  in CVO  Deurne, dhr. Dirk 
Mechelaere, VLOOT heeft voorgesteld ais 
een potentiële werkgever? O ok andere 
potentiële werkgevers uit de maritieme sec
tor waren daar aanw ezig zoals DEME, het 
havenbedrijf Antwerpen, Exmar, enz...

•  er op 2 januari opnieuw in alle locaties 
van VLOOT een 'nieuwjaarsbrunch' is door
gegaan ais feestelijke start van het nieuwe 
kalenderjaar?

•  op 3 0  november 2 0 0 7 , dhr. Bart Plouvier, 
schrijver, maar ook ex-zeeman, enkele 
dagen aan boord van de loodsboot heeft 
doorgebracht in het kader van een artikel 
dat hij schrijft in opdracht van het tijdschrift 
'Trends'?

•  VLOOT vanaf eerste moment bijstand heeft 
geboden met haar vaartuigen ter gelegen
heid van de belangrijke vervuiling in de 
haven van Oostende die er was in de loop 
van de maand december?

•  het nieuwe politievaartuig SPEI 14 inmid
dels in Vlaamse wateren is aangekomen?

VLOOT heeft dee lgenom en aan d e  happe
ning o p  4  novem ber w a a rb ij het '¡aar van 
d e  d o lfijn ' p lechtig  w erd  afgesloten? VLOOT 
heeft samen met andere  partners, van het 
N a tio n a a l C om ité  gebru ik  gem aakt van het 
forum om  zich voor te stellen o p  een stand 
en heeft ook  het C harte r ondertekend orn het 
engagem ent rn.b.t. de  bescherm ing van de 
do lfijn  ook  naar d e  toekomst te bekrachtigen. 
Tijdens, d a t s.lotevent w erd  voorm eld  C harte r 
voorgeste ld  in a a n w e z ig h e id  van onder 
rn e e rZ .L .H . Prins Laurent, Robert Hepw orth 
- Executive Secretary o f the C onvention 
on the C onserva tion  o f M ig ra to ry  Species, 
o f W ild  A nim als, federaa l M in is te r van 
N o o rd z e e  Renaat Lancluyt, V laams M inister 
van Leefmilieu & . f 'latuur H ilde  Crevits, en ta 
van andere  gen o d ig d e n .

•  VLOOT met haar eenheden te Vlissingen 
meegewerkt heeft aan de ontvangst van 
dhr. M are Van Peel (haven Antwerpen) en 
dhr. Sas Van Rouveroy (haven Gent) naar 
aanleiding van hun vraag om een belood- 
sing te kunnen meemaken?

•  op  de website van het VLIZ (w w w .v liz .b e ) 
onclercle rubriek 'zeecijfers' je heel veel cijfers, 
over kust en zee kunt terugvinden? Vb. over 
hoe lang onze kust precies, is., w a t de  hoogst 
gemeten temperatuur in zee is., hoeveel schol 
er gevist w ord t in de N oo rdzee , enz ...

•  leerlingen van IBIS o p  2 V / 1 1 / U 7  rneegeva- 
ren hebben met het hydrografisch schip 'Ter 
Streep. In de reactie d ie  w e mochten ont
vangen van de bege leidende leraar dhr. P. 
Van Craeynest lazen w e da t deze vaartocht 
voor de leerlingen zeker zeer nuttig en voor 
herhaling va tbaar was.. H ij verm eldde ook 
speciaal de goede  verstandhouding met en 
de onbaatzuchtige  inzet van de bem anning!

•  er zoals stilaan traditie geworden is, in 
het najaar opnieuw een aantal infosessies 
zijn doorgegaan w aarb ij aan de collega's 
duiding werd gegeven over de evoluties en 
de projecten bij VLOOT?

Foto 1: één van de infosessies te Oostende
Foto 2 : de infosessie te Vlissingen
Foto 3 : de infosessie te Gent
Foto 4 : de infosessie te Antwerpen
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7 O december 2007: dubbel feest bij VLOOT
O p deze m em orabele d a g  w as e r  alleen m a a r g o ed  nieuws te rapen b ij VLOOT!

Foto 1: kunstenaar Roger Raveel was zichtbaar 
onder de indruk van het unieke aandenken dat 
hem gepresenteerd werd door fotograaf Tom 
D'Haenens, algemeen directeur Yves Goossens 
en minister-president Kris Peeters (foto: Peter 
Maenhoudt)

Foto 2 :  tijdens persconferentie in de lokalen van 
het VLIZ -  vlnr: kapt. Jacques D'Havé, gouver
neur Paul Breyne, minster Patricia Ceyssens en 
minister-President Kris Peeters. O p  achtergrond 
merken w e nog enkele VLOOT vertegenwoor
digers: kapt. Herman Van Driessche, ir. Piet 
Leeuwerck, Luc Depoorter, Johan Vercruyce en 
kapt. Jean-Paul Vandermeersch (foto: VLIZ)

Foto 3 : ir. Erik Van den Eede van W enZ in 
gesprek met ir. Erik Blomme, ere afdelingshoofd 
van VLOOT (foto: Peter Maenhoudt).

Foto 4 : kapt. Jean-Paul Vandermeersch, celhoofd 
nautische dienst Kust poseert voor deze gelegen
heid met kapt. Edmond Legein, ere-nautisch 
dienstchef en minister-president Kris Peeters (foto: 
Peter Maenhoudt)
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Minister-president Kris Peeters en minister 
Patricia Ceyssens hebben inderdaad namens 
de Vlaamse regering voor een verzamelde pers 
gemeld dat er een akkoord was over de bouw 
van een nieuw onderzoeksschip. Daarmee is er 
een engagement om opvolging te voorzien voor 
de 'Zeeleeuw'. Het VLIZ (Vlaams Instituut voor 
de Zee) zal instaan voor de wetenschappelijke 
programmavaarten en voor het beheer van de 
onderzoeksapparatuur. VLOOT zal ais multifunc
tionele reder van de overheid, haar nautische en 
technische expertise aanwenden om de operati- 
onaliteit van het schip te waarborgen.

Ma de b lijde boodschap, brachten beide 
ministers in aanwezigheid van onder meer ere- 
directeur-generaal ir. Jan Strubbe, administrateur- 
generaal Jacques D 'Havé en gouverneur van 
West-Vlaanderen Paul Breyne, een bezoek aan 
het huidige onderzoeksschip van VLOOT de 
'Zeeleeuw' dat door het VLIZ w ord t gebruikt 
voor zeewetenschappelijk onderzoek. 

Aansluitend w erd de minister-president Kris 
Peeters door bemiddeling van een andere part
ner van VLOOT, de Scheepvaartpoltie, met de 
SPEI 0 9  overgevaren naar het directiegebouw 
van VLOOT w aar het boek van Carlos Alleene:

Roger Raveel, De tijd, de zee en Oostende 
plechtig werd voorgesteld.

Het feit dat de maritieme geschiedenis van het 
directiegebouw van VLOOT opgetekend werd 
in een kunstboek, geeft aan dit boek een uniek 
karakter. Het was een gelukkig toeval dat dit 
boek er kwam op het moment dat VLOOT 10 
¡aar bestaat!

Vlaams minister Kris Peeters verraste de kunste
naar met een unieke foto van fotograaf Tom 
D'Haenens. Aansluitend konden de genodig
den, waaronder trouwens veel 'oud' collega's 
ook nog w at napraten. Het feestelijk moment 
werd opgeluisterd door muzikanten verbonden 
aan het stedelijk conservatorium (dhr.Bernard 
Dewulf -  viool en Dirk Ooms -  piano). Elaar 
aanleiding van het verschijnen van het boek 
werd ook aan het grote publiek de kans gebo
den om dit thans ais monument geklasseerd 
maritiem gebouw  van architect M are Felix te 
komen bezoeken en dit in nauwe samenwerking 
met de cultuurdienst van de stad Oostende. 
Deze open deur dagen kenden trouwens een 
groot succes.
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