
“     “Hardebol le”

Zeilwedstrijd:     Zomeravondcompetitie 
Daarom schenken ze om 15.00 uur al gratis 

Brugse Zotte onder de luifel. 95 man worden 
verwacht om boven in de jachtclub te gaan eten. 
Maar moeten eerst zeilen. Later veel gezellig 
rumoer… en ineens is het stil…Ik denk dat de uitslag 
er is. 

De Denen op de haven komen uit de Carieb.  
Ook de hulphavenmeester heeft zijn haar in de “ 

BoBlijn”, waarschijnlijk mode hier. Die van Cadzand 
had dat ook. Hoe zou het in Nieuwpoort zijn? 
Ricardo op W’dijk? Zou Hans en Erwin er ook aan 
gaan geloven?Zonnebril erbij en ze zijn helemaal bij 
de tijd. 

OP de radio een tip van Sergio Hermans: Als de 
mosselen van het vuur komen een flinke klont goede 
boter er op. Van Sam hadden we dat ook al gehoord. 
Die is tegenwoordig ook kok. Had nooit gedacht dat 
het zo leuk was om mosselen te koken op z’n Zeeuws 
- Vlaams, met boter dus! 

Sleepboot ligt te wachten voor de haveningang. 
Even later hangt hij achter een  coaster die binnen 
komt. 

Ik maak tekening Loskade Middelburg af. 

VERSLAG LOGBOEK 3.0 ZOMER 2020

Woensdag 8 juli 2020 	 Traject: Oostende 

Bijzonderheden:  
	               	          

 Het weer: De hele dag zwaar bewolkt met regen. 
wind: ZW 3. 18 graden. En Het klopt: tussen 11.00 - 
15.30 uur even een droge periode. Daarna zakt de 
wind in en betrekt de lucht boven zee tot egaal grijs 
met miezer. Overdenkingen: In het museum wordt je wel tot nadenken 

aangezet. 

Benen strek moment. Samen lopen we richting supermarkt 
Aldi, door de zijstraat van de haven die direct op de markt in de 
stad uit komt. De viswinkel is pizzatent geworden. De groenteboer 
met kleine supermarkt is er nog: De etalage met al die gekke 
spulletjes die helemaal onder het stof  zitten ( 1000 hele kleine 
plastic baby popjes met van die elastiekjes in een schelp ) is weg… 
De etalage afgeplakt. Eigenlijk vormde de etalage een onderdeel 
van een heel mooi vroeg 19 e eeuws pand waar nog veel aan moet 
gebeuren. We lopen verder door het park met de klok en het 
jaartal gemaakt van bloemen. Grasperken, wandelpaden en de 
beelden in de vijver, ze komen uit op de straat waar de Aldi staat. 
Merien gaat er voor de tweede keer vandaag zijn biervoorraad 
aanvullen. 
Hij heeft de fiets mee aan de hand, zodat alles beter te dragen is. Ik 
loop door naar het museum:  
SITUATTIONISTEN.  Nog nooit van gehoord ! 
Het maakt me nieuwsgierig. Gisteren al een folder meegenomen en 
doorgelezen. Weet er dus al iets van.” Heeft u gereserveerd, 
mevrouw”?vraagt de meneer achter plexiglas? Als ik dat had 
geweten, had ik het gisteren gedaan. Mijn museumjaarkaart is nu 
niet geldig, 65+ dan maar. 
U mag straks daar uit de kartonnen dozen boeken en kaarten 
meenemen! Doe ik! 

MUZEEUM: Zo heet het museum voor moderne kunst in Oostende. 
Aan de buitenkant ziet het er niet uit. De binnenkant is hopeloos 
verouderd., met veel trappenhuizen en kolommen. Gedateerd jaren 50. 
Maar de kunst die men presenteert is altijd verrassend: 
SITUATIONISTEN.  Nog nooit van gehoord ! 
“History without a past”  is het thema. De film Un - Deux - Trois 
begint met het slaan van stokken op een trapleuning: terwijl ze 
glimlacht en opgaat in het ritme. De vrouw die slaat beukt de verf  eraf  
in verschillende ritme’s. Twee andere vrouwen in het gefilmde  
lugubere gebouw vallen in met gitaarspel en ondertussen lopen ze over 
het trappen huis, door nauwe gangen met afgebladderde verf  en 
ontbrekende tegels….. Ik probeer de beelden te volgen: beelden lopen 
heel langzaam in elkaar over en tonen portretten van de muziekmakers, 
die er heel gelukkig uitzien  Tekst volgt: Wees je eigen meester! 
Problemen komen door het wachten van iedereen die niets te verliezen 
heeft. Dood aan de macht. Macht is slavernij. Als je niet je 
eigen meester bent, ben je slaaf. ohhh mama is een heks. Alle 
muziek hoor ik ineens door elkaar. Het zijn beelden gemaakt 
in Kinshasa 2015. 
De film is gemaakt door Meesen. 
Het is geen aanklacht maar een beeld wat je laat zien dat er 
nog een andere maatschappij bestaat dan een 
consumptiemaatschappij. En daar hebben de Situationisten 
het over. Zij schijnen al sinds 1968 te bestaan. Het waren 
toen avant garde kunstenaars, schreven manifesten enz. enz. 
Slaaf  aan de consumptiemaatschappij. 
Ik laat het nog maar eens op me inwerken.  
Wat ik heel goed vond waren de foto’s: Op de foto zie je een stukje 
papier b.v. rekening, die wordt vastgehouden door een hand/vingers op 
de voorgrond. Achter het papiertje is een achtergrond/ straatbeeld vast 
gelegd, waardoor er een enorme diepte ontstaat. 
Leuk voor een opdracht! Daar kunnen we iets mee! 

Wat ook mooi en leerzaam was, was het gedeelte 
tentoonstelling van werk van Raoul Servais. Daarover een 
volgende keer. 



HARDEBOLLE VERVOLG VERSLAG 3.1 ZOMER 2020

Donderdag 9 juli 2020 	  Traject: Oostende

 Het weer: zwaar bewolkt, zo nu en dan zon, 
soms een bui of  miezer. 19 graden wind: ZW 5 

Algemeen: 
Voor de coranatijd hadden we er niet aan moeten denken om zo 
lang op een plaats te zijn. Dan waren we gisteren met die regen al 
door gevaren! Het gekste wat we ooit meemaakten was zeven 
dagen verwaaid liggen in Duinkerke. Ook daar hebben we er het 
beste van gemaakt en eigenlijk onverwachts veel dingen gezien en 
gedaan, die we normaal gesproken niet zouden doen. Nu hebben 
we keus, We gaan toch niet ver. …… Zullen we dan toch dat 
pontje eens pakken naar de andere kant van de haven? Moeten 
we wel mondkapjes op. Die hebben we! Morgen pas doen we 
Nieuwpoort: De wind is dan gunstiger en minder: NW 3 

Mondkapjes: Vanmorgen komen ze voor het eerst uit mijn 
tas: Ze zijn verplicht, zelfs op de ponton naar den “Overzet”. 
Merien ziet eruit als Al Capone en ik ben ontsnapt uit het 
sprookje van duizend en een nacht. We hebben er lol om, 
maken een selfie. 30 man en 10 fietsen mochten mee. Verder 
zien we wel mondkapjes maar zijn ze niet verplicht. Dat wil 
men wel doorvoeren maar dan in iedere supermarkt en moeten 
politie en Boa’s ook controleren vind een woordvoerder op de 
radio. Het gaat waarschijnlijk volgende week donderdag in. De 
gele hesjes BOA’s in de stad doen het goed. Bij sommige 
winkels zijn wachtrijen. Mensen staan tussen de, met afgeplakte 
ruimte’s braaf  te wachten voor dat ze de winkel in mogen. 
Soort Efteling.  

Guur, Luguber,  onheilspellend mooi!  Zo is het op een 
andere manier  aan de andere kant van de haven. Mijn bril 
beslaat onder het mondkapje op de Veerpont. Het is een 
vreemde gewaarwording. Meeste mensen vinden het heel 
normaal met zo’n ding op te lopen. Wat een prachtig staketsel 
aan de andere kant van de haven! Het is waarschijnlijk 
onderdeel geweest van een oude sluis. Een eind verder zien we 
nog een grote haven, die door een sluis toegankelijk is. Nooit 
Geweten! De vismijn, een lunch winkeltje…het gebouw van de 
havencommunicatie en dan zijn er nog de bedrijfsunits. 
Windmolen palen, behuizing koppen en wieken achter 
prikkeldraad. Achterzijde van de vismijn met prachtig reliëf  
beeldhouwwerk en een rond gebouw met koperen dak. Dan 
lopen verder de haven rond in een omgeving wat gemakkelijk 
dienst zou kunnen doen als decor in een misdaad serie. In een 
doorgang zie ik een prachtig doorzicht op een werf. Als we aan 
de andere kant zijn is het uitzicht minstens net zo mooi. Er ligt 
een Bertus bootje. Nog meer decors, maar dan voor Hopper 
fans: oude vervallen kade, roestige overwoekerde spoorrails, 
vistuigen, roestige karren, portret van een toekijkende, 
geschilderde man op een wat hoog opgetrokken huis. Op de 
achtergrond zijn nieuwe, hoge torenflat achtige appartementen 
van de firma Versluis…. waarvan de directeur allang op zijn 
Megajacht in de Carib zit. 
Over de brug bij lange Nelle, de vuurtoren, ligt “Nele”, het 
prachtige gerestaureerde kottertje, wat we wel eens in 
Blankenberge hebben zien varen. Op de achtergrond een 
prachtig uitzicht op een verlaten scheepshelling. 
Net voor we de overzet weer opstappen zien we hoe ze van 
takken, zinkstukken maken voor het werk in de haven. Heel 
bijzonder!

Bijna alle kinderen in Zeeland hebben vandaag hun laatste 
schooldag! Het is vakantie! 

Krijn gaat als tijger naar school. Levina vind 
de schminck wel interessant. Krijn komt 
duidelijk versleten/ enthousiast terug uit 
school. Renee en Vivian mogen de hele 
morgen op het springkussen. Ze zijn al om 

12.00 uur uit.

Geen gekleurde, katoenen streepje truien 
met kraag en lange mouwen voor Merien. 
Morgen proberen bij Westdiep in 
Nieuwpoort. Nooit geweten dat de 
neogotische kathedraal uit 1901 
geïnspireerd door de dom van Keulen nog 
een toren had… De “peperbus”, de toren 
die is blijven staan bij de brand. In de 
kathedraal zijn de glas in lood ramen 
geschonken door de vissers van Oostende. 
De kerk is van binnen net zo donker als 
voorheen de Notre Dame in Parijs 
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Vrijdag 10 juli 2020 	  Traject: Oostende - Blankenberge 10 mijl

 Het weer:

Gebiedsvisie VEERSE MEER Via internet hebben we 
gisteren de raadsvergadering kunnen volgen. Interessant. De 
eerste fase is vastgesteld en kunnen we in fase 2 de Hotspot 
Wolphaartsdijk verder vorm gaan geven. Ik stuur Helmi een 
compliment voor het inspreken. Een hele persoonlijke 
wandeling over het Wolphaartsdijkse Veer. 
Ik krijg van Petra een compliment over de krachtige brief. 
De krant Goes - Middelburg. 

In het Muzeeem in Oostende was ook te zien: Raoul Servais  
Hij maakte achtergronden/ decors voor zijn animaties. 
Hij tekende een achtergrond en daarin plaatste hij op 
doorzichtig cellofaan papier stripachtige figuren, die hij ook nog 
eens kon laten verschuiven en bewegen. Het digitale tijdperk 
heeft zijn manier van werken ingehaald.

Plannen vandaag worden wat gewijzigd: ’s Morgens met 
hoog water liggen we nog aardig te schudden, fluit de wind door 
het want. Met mijn hand gaat het al iets beter. Daar was ik gisteren 
op te recht gekomen, toen van een scheef  stoeprandje zwichtte 
met mijn enkel en ondersteboven ging. Het ziet nog wat blauw. 
Beetje oefenen met mijn handen aan toetsenbord gaat goed, maar 
kracht zetten nog niet. Dus gaan we Nieuwpoort over slaan en 
gaan vanmiddag, als het weer wat opgeknapt is naar 
Blankenberge. 

Wandeling naar de galerij van de koning: Onderweg toch 
nog een paar prachtige pandjes van begin 1900 ontdekt tussen het 
grote geweld van de appartementen complexen aan de zee. In de 
galerij afgewisseld foto expositie van visserij schepen en 
vuurtorens. Mooi. In de andere galerij staan houten rechthoekige 
panelen. Sommigen zijn door kunstenaars ingevuld. Bij anderen is 
er blijkbaar uit balorigheid iets opgezet. Toch is het goed te zien 
dat zo’n rechthoek ook een platvorm is om uitingen vorm te geven. 
Beetje meer coördinatie en er had iets meer tentoonstelling van te  
maken geweest. Gemiste kans, maar wel een goed 
idee! Terug naar de boot ontdekken we een leuk 
straatje met gezellige eettentjes, waar barretjes 
op straat staan. Dan komen we ook nog een 

EXPOSITIE IN YERSEKE GAAT DOOR: 
Veel heen en weer over de mail: In Yerseke houden ze geen 
mosseldag, maar mossel boulevard dagen: ieder woensdag vanaf  
volgende week t/m oktober. Woensdag 15 juli inrichten. Het is 
uiteindelijk het leegstaande pand geworden aan de markt, tussen 
het museum en de kerk in. Komende woensdag heb ik dan ook de 
rondleidingen, samen met Loes Muller. Leuk!

WD 40: Wondermiddel. 
De ketting van mijn fiets 
blijkt toch behoorlijk 
aangetast te zijn door 
roest. Ze stond op het 
voordek in Cadzand. 
Onze kreunende lummel 
is nu ook weer stil.

Belgen en autoriteit: Een belg heeft altijd 
nog meer ontzag voor autoriteit dan een 
Hollander.  Je ziet het aan de gele hesjes op 
straat: Je merkt dat de mensen het hebben over 
de boete die ze moeten betalen, als je niet aan de 
regels houd.( € 250,-) Ze buigen als knipmessen 
voor mensen in uniform! Als wij de haven uitvaren, hijssen we het 
grootzeil in de wind. De motor moet dan nog even bij, voordat we 
uit de haveningang uit zijn en kunnen vallen, richting 
Blankenberge. Vaart er een politieboot, die ons wijst op het feit dat 
onze motor nog aan staat.  
Haveningang  Blankenberge…in het midden ligt een baggerschip! 
VHF staat nergens! Je moet wel een driehoek voeren maar een 
zandbak kun je niet oproepen! Dit is echt Belgie! Het is VHF 10 

Blankenberge: Heerlijk om er weer naar toe te varen… Zonnetje 
in de kuip, Windje 7 - 12 kn op een koers van 60 graden…stroom in 
de poep…. Ook hier lege boxen bij de Scarphout, lege boxen bij de 
Vrije Noordzee Zeilers. Nog volop plaats. Havenmeester Wim is er 
wel, maar we zien hem niet. We doen een borrel in de kuip. Na het 
eten nog een rondje Boulevard, langs het reuzenrad met uittrek 
caravan. Op de kop een groot restaurant en Zeezicht is het er nog? 
Jawel! Maar waar zijn de bakkers gebleven??

Huisjes met verhalen: Op de 
kade staan allemaal kleine huisjes, 
met teksten op: Het zijn verhalen 
over Tyl Uilenspiegel, sprookjes uit 
1000 en een nacht enz.enz. 
Verhalen en muziek komen er uit 
de huisjes. Als je op de grote 
zwarte knop drukt gaan ze aan. 
Gelukkig maar tot 20.00 uur 
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Zaterdag 11 juli 2020 	 Traject Blankenberge                                                     

GESPOT OP HET STRAND: Blonde met krulhaar, geel 
kratje, camouflage kleurig stoeltje… Ze is naast het staketsel 
bezig met verf  en een roller op papier. Het is laag water, 
zodat de trap die van het staketsel naar het strand loopt 
zichtbaar is. Het huisje is een restaurantje. De groene licht 
op de kop. Papier wordt gescheurd en gevouwen, zodat er 
mooie randjes ontstaan als je er met een roller over heen 
gaat. Ze werkt snel worden….Dat moet ook want het water 
komt op. Terwijl de verf  droogt maakt ze een balpen 
tekening om de licht en donkers vast te kunnen leggen.

 Het weer: afwisselend bewolkt. Temp: 21 
graden. wind: NW 3-4

Mondkapjes verplicht vanaf  vandaag: Corona 
patrouilles gaan controlere.€ 250,- boete. In de regio 
Antwerpen loopt het aantal besmettingen op. Mondkapjes zijn 
verplicht in alle openbare gelegenheden zoals winkels, musea, 
enz.  

Wandeling: Na de lunch doen we nog een rondje: Ik 
trakteer! over het staketsel even kijken naar de 
baggerwerkzaamheden en misschien kunnen we aan het 
eind wat drinken. Nee dus. het restaurant geworden en je 
kunt er niet meer zomaar even iets drinken. Onze tocht gaat 
verder over de gezellige boulevard. Merien bespreekt voor 
vanavond eten Zeezicht. Alstublieft/ dank je wel. Op ht 
strand zijn de kringlucht kussens verruild voor lounge sets 
met parasols, olijfbomen en palmen. Het ziet het heel 
sfeervol uit en er wordt volop gebruik van gemaakt. We 
lopen de pier op, worden naar boven door verwezen om iets 
te drinken en zitten dan achter een Belgische pint en een 
glas rode wijn te genieten van het schitterende uitzicht en 
alle mensen die zich als in een mierenhoop heen en weer 
bewegen. Stoer jongetje loopt over het randje beton van de 
pier ……  

Zeezicht: Terug over de boulevard en even iets anders aan 
doen voordat we uit eten gaan bij ….  
Ze hebben het vol kunnen houden en houden het ook vol 
want zegt ze, die steeds meer op een hij gaat lijken en zeker 
als een hij loopt … “Alles is afbetaald en we hebben geen 
personeel”. Zo werkt het! Zo hou je het het langste vol! 
Ik ga voor het bekende menu met het vispannetje. 
Gewoon ouderwets lekker! 
Natuurlijk vraagt ze naar de zoon ….. Alles goed! 

Baggeren: Volgende week zijn ze klaar… de baggerschuiten! 
Volgens havenmeester Wim moeten alle schepen uit de oude 
haven, op 15 augustus, dus over een maand verhuizen naar de 
Spuikom. De hele haven moet leeg! Er komen nieuwe 
verhoogde palen, wanden worden verstevigd, nieuwe steigers 
en er wordt gebaggerd! Deze werkzaamheden duren tot 1 juli 
2021. 


