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Het jaar was nochtans zo goed 

begonnen... 
 

Prijs van de Belgische Maritieme Liga, Award van de Franse Fédération 

Voile-Aviron, een conferentie op de Académie de Marine te Parijs, de 

bemiddeling in schenking van een Franse Bantrysloep aan Antwerpen, 

afwerking van het interieur van de Eenhoorn, heuse navigatieprojecten 

naar Normandië en Bretagne, het project de Eenhoorn naar Versailles te 

vervoeren voor de 350e verjaardag van de stichting van de ‘Flottille Royale’, 

de ‘Brussels Universities Regatta’ die werd voorbereid… 

En plots was het de crisis… In een tijdsspanne van een paar dagen waren we in lockdown, was het niet 

meer mogelijk aan de boten te werken en moesten we leren leven met nieuwe concepten als ‘hydrogel’, 

‘sociale distanciëring’, Bubble, mondmaskers, avondklok e.d…  

De sanitaire crisis betekent het onmiddellijk stoppen van al onze activiteiten, maar veroorzaakt 

eveneens het opdrogen van onze traditionele financieringsbronnen, op dewelke we rekenden om de 

Eenhoorn operationeel te krijgen en de onderhoudswerken aan de andere boten te verwezenlijken. 

Op zich reeds genoeg redenen om in bed te blijven liggen en te vragen ons te wekken als het virus het 

land verlaten zal hebben… 

 

…Was het dat dit niet in de aard van onze vrijwilligers ligt: bij de haard werden verschillende onderdelen 

van de Eenhoorn voorbereid, werden de matrashoezen genaaid, werden spuigaten gelast,,.. ; Zodra de 

BRYC ons terug toeliet op de site te komen en met twee personen aan de boten te werken werden de 

renovatiewerken aan ‘Uilenspiegel’ en de ‘Penguin’ aangevat en zo konden we reeds op 28 mei onze 

eerste roeitrip op het kanaal organiseren. 

Daar de zeilen van de Eenhoorn niet op tijd klaar waren en het zeilprogramma sowieso in het water viel, 

werd besloten de prioriteit te leggen op de activiteiten met de Bantrysloepen en de Penguin. 

Ook werden de minimale onderhoudswerken aan de Javelot uitgevoerd, met het oog op een gehoopte 

mogelijkheid tijdens de zomer toch nog te kunnen uitvaren op zee. 

Tenslotte besloten we een van de sloepen en de Penguin tijdens de zomerperiode naar het Lac d’Orient 

te Troyes te delocaliseren, wat ons heeft toegelaten er zeilstages, een Solidair Zomerkamp en 

zeilweekends te organiseren.  

 

Ondanks de twee lockdowns, ondanks de reglementaire vaarbeperkingen en operationele 

moeilijkheden slaagden we er nochtans in 740 man-dagen vaargenot te schenken, wat ons medio juli 

toeliet de symbolische lat van 10.000 man-dagen vaargenot sinds het begin van onze actie te 

overschrijden! 

Gelet op de omstandigheden is dit resultaat enigszins bijna een mirakel te noemen. 
 

Qua Financiën was 2020 een enorm moeilijk jaar. Het was slechts door een drastische inkrimping van 

de uitgaven en dankzij een ongelooflijke solidariteit van tientallen schenkers dat we uiteindelijk het jaar 

in evenwicht konden afsluiten. 
 

Nooit zullen we deze gulle schenkers, de BRYC, de Stad Brussel, het Hoofdstedelijk Gewest en de Haven 

van Brussel genoeg kunnen danken voor hun steun, Plaisance Diffusion voor het aanvaarden onze 

bestellingen te annuleren toen de subsidies werden herleid, Outsider Sails voor het maken van de eerste 

zeilen van de Eenhoorn, Fabienne, Jan, Pierre, Philippe, Jean, Olivier, Michel,… voor de uitrusting van de 

Eenhoorn en de herstellingswerken aan de boten, evenals Yves Hervy, Eric de Wolbock en de Franse 

Admiraal Guillaud om het project van Versailles tegen weer en wind te blijven dragen. 
 

Het virus heeft ons misschien gesterkt, nog meer gemotiveerd om nieuwe plannen voor projecten in 

Brussel, Antwerpen, Oostende, Normandië en Bretagne te blijven uitwerken! 
 

Op naar de 10e verjaardag van onze Solidaire actie! 

 

Nicolas Joschko 

Voorzitter  



Activiteiten 2020 
Januari 

- Award van de Belgische Maritieme Liga voor de bouw van ‘De Eenhoorn’ te Antwerpen 

- Award van de Franse Fédération Voile-Aviron te Parijs voor de bouw van de Eenhoorn’ 

- Conférentie mbt de Koninklijke Vloot te Versailles aan de Académie de Marine te Parijs 

- Schenking van de Parijse Bantrysloep ‘Val Maubuée’ aan de SRNA te Antwerpen 

- Electrische uitrusting van de Eenhoorn. 

- Overdracht van de Jonathan aan de vzw ‘Die rode vlek’ 

 

Februari  

- Isolatie en binneninrichting van de Eenhoorn  

- Opstart roeiactiviteiten met de Bantrysloepen 

- Voorbereiding van de Brussels Universities Regatta, gepland op 21 april 

 

Maart-April-Mei : eerste lockdown 

 

Mei 

- Herstellingswerken cockpit Javelot 

- Renovatie van  Penguin en Uilenspiegel 

- 28/5 : heropstart roei-activiteiten op het Kanaal 

 

Juni  

- Renovatie van de trailer voor de Bantrysloepen 

- Verschillende trips voor jeugdhuizen en sociale inclusie verenigingen 

- Logistieke ondersteuning van een boot met sociale finaliteit 

 

Juli 

- Raid afvaart van de Samber in Bantrysloep 

- Tijdelijke delocalisatie van Penguin en Uilenspiegel te Troyes  

- Zeilstage, Solidaire Zomerkamp en zeilweekends op de Lac d’Orient  

- Installatie van de dekpanelen en dekwerken op de Eenhoorn 

 

Augustus  

- Studiereis naar Rochefort om het fregat l’Hermione te bestuderen 

- Row After Work en trips voor Jeugdhuizen op het Kanaal 

- Laatste zeil weekends te Troyes 

 

September  

- Bantryroeien op het kanaal 

- Zeilstage te Troyes, die we op het laatste moment moesten afblazen 

- Voorbereidingsvergadering voor het project Versailles met Admiraal Guillaud in Parijs 

 

October  

- Installatie van de eerste zeilen van de Eenhoorn 

- Terugkeer van Uilenspiegel en de Penguin naar Brussel 

- Vaarbeperkingen en herlockdown…  

 

October – December : tweede lockdown en stop van alle activiteiten 

 

740 man-dagen vaargenot aangeboden in 2020 

10.413 sinds het begin van onze actie in 2012 

  



  
                Award van de Belgische Maritieme Liga          Award van de Franse Fédération Voile-Aviron  

    
Lezing aan de Parijse Académie de Marine over de Koninklijke Flottille van Versailles 

    
Schenking van een Bantry sloep voor Antwerpen en geannuleerde VUB – ULB regatta 

  
Renovatiewerken aan Penguin, Uilenspiegel en Javelot 



  
Binneninrichting en dekwerken aan de Eenhoorn 

    
Installatie van de vier eerste zeilen  

  
Roeitrips op het kanaal en Raid afvaart van de Samber 

    
Roei-en zeilstages op de Lac d’Orient te Troyes (F) 



   
Studiereis naar het fregat l’Hermione te Rochefort… 

 

  
… evenals honderden uren studie en externe expertise om het want op punt te stellen 

 

Onze beloning :  de waardering van onze boten en de glimlach van de 

jongeren ! 
 

   
 

  



Onze projecten voor 2021 

 

De Eenhoorn operationeel maken 

Daar de sanitaire crisis de uitrusting van de Eenhoorn zwaar vertraagde in 2020 is het ons doel de boot 

tegen de lente af te werken, de zeilen en uitrusting gefinancierd te krijgen, de nodige laatste 2,5 ton 

lood voor de ballast te vinden en de eerste testvaarten onder zeil te organiseren. 

 

Tegelijkertijd vindt een belangrijk documentatiewerk plaats om het handboek samen te stellen om de 

toekomstige bemanningsleden vertrouwd te maken met het zeilen met een dwarsgetuigde boot.  

 

Programma van sociale zeil activiteiten 

De Havenfeesten zullen het startsein zijn voor het solidaire vaarseizoen van de Eenhoorn. Daarna 

trekken we naar Oostende Voor Anker, en verder nog richting Normandië. 

Het doel is kansarme jongeren aan boord te nemen en rotaties te organiseren tussen de verschillende 

teamleden. 

 

De Eenhoorn als educatieve en culturele hefboom 

Dankzij de originaliteit van het project hopen we de boot eveneens te kunnen uitbaten voor culturele 

activiteiten, bvb als vlottende scène voor concerten of theaterstukken, en schoolbezoeken.  

 

Versailles 

Een van de doelstellingen van het project is de Eenhoorn tijdelijk te kunnen ter beschikking stellen van 

het Kasteel van Versailles in het raam van de 350e verjaardag van de stichting van de Koninklijke Flotille. 

Het concept is er een bijeenkomst van andere renaissance-vaartuigen te bewerkstelligen, ter plaatse de 

bouw van een andere replica aan te vangen en er tijdelijke tentoonstellingen en animaties te 

organiseren. 

 

Bantrysloepen 

Een van onze sloepen zal tijdelijk ter beschikking worden gesteld van de SRNA en de Hogere 

Zeevaartschool te Antwerpen om scholing op het Kattendijkdok te kunnen organiseren terwijl de 

Antwerpse sloep op de Droge Dokkensite zal worden gerestaureerd. 

 

Uiteraard zullen we ook voor de 4e keer deelnemen aan de Semaine du Golfe du Morbihan, overwegen 

we een raid in de Baai van de Somme, een Solidair Zomerkamp te Toulon, een mogelijke deelname van 

een van de boten aan de International Atlantic Challenge te St Petersburg, de organisatie van de Brussels 

Universities Regatta, Row After Work’s, trips voor senioren, en uiteraard voor sociale inclusieprojecten 

en kansarme jongeren. 

 

De Bantrysloepen zullen eveneens deel uitmaken van het vormingsproces van de toekomstige 

bemanningsleden temmembers van de Eenhoorn.  

 

Kajuitzeiljacht varen 

Met de verhoopte capaciteit van de Eenhoorn hopen we de Javelot in te zetten als ‘securityship’ voor 

de navigatie op zee.  

 

 

… En niet te vergeten : de voorbereiding van de 10e verjaardag van onze actie einde december ! 

 

 

  

  



 

Een enorme DANK aan onze partners van 

2020 
 

        

 

 

 

   

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Aan de vrijwilligers die het onderhoud van 

de boten en de omkadering van de trips 

verzekerden. 

 

 

Alsmede de vele schenkers die het 

mogelijk maakten onze activiteiten in 

stand te houden tijdens dit moeilijke 

jaar ! 


