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Red het JACQUES BREL jacht,
de ASKOY II

Jacques BREL kocht de ASKOY II, een groot ketch getuigd Belgisch
motorzeiljacht in 1974, hij reisde ermee naar de Markiezeneilanden en
verkocht het schip in 1976. LBWB-motoryachting staat achter het initiatief
van de vzw ASKOY II om deze boot terug in België te krijgen en te
restaureren. De Belgische zeilmaker Staf WITTEVRONGEL vernieuwde
voor Jacques BREL destijds de zeilen van de ASKOY II, hij heeft nog
steeds een goede herinnering aan het schip en de vriendelijke Jacques
BREL. Nu zet Staf zich ondermeer samen met zijn broer Piet in om het
vroegere Jacques BREL jacht te redden.

De ASKOY is één van de grootste ooit in België gebouwde
motorzeiljachten. De fabricage ervan begon in 1960 op de scheepswerf
Vandevoorde waar er uit staal en hout een jacht van 20 meter bij 5 meter
breedte en met een gewicht van 40 ton geboren werd.

De opdrachtgever was één van HORTA’s studenten, de architect Hugo Van
Kuyck welke o.a. het hoofdkantoor van de Generale Bankmaatschappij
ontwierp. De ASKOY werd getekend door Raymond Derkinderen, de
originele plans en fotoalbums van de werf bleven goed bewaard in het
archief van het Nationaal Scheepvaartmuseum HET STEEN te Antwerpen
waardoor alle détails nu beschikbaar zijn voor de restauratie.
Het jacht legde in totaal een 20.000 km af. De eerste eigenaar trok er
mee naar de Baltische Zee en toerde rond Noorwegen en Schotland.
Jacques BREL reisde naar de Markiezeneilanden en verkocht de ASKOY in
1978 aan Cathy Cleveland. Zij bracht het jacht langs Frans Polenesië naar
Hawai.
2 eigenaars verder, werd het jacht in 1993 op de Fiji-eilanden in beslag
genomen en openbaar verkocht. Op zijn tocht naar huis strandde Lindsay
Wright, een maritiem journalist met de ASKOY II in een storm op Baylys
Beach, de noordwestkust van Nieuw Zeeland, waar het nu nog in het
strandzand ligt.

Wat overblijft van het motorzeiljacht is de hoogwaardig stalen romp, het
staal werd destijds gemaakt door SIEMENS-MARTIN. Tot grote verbazing
heeft de romp nu nog steeds zijn originele plaatdikte behouden.
Het vroegere Jacques BREL jacht heeft er dus duidelijk zin in om de klok
terug te draaien!
U ook kan bijdragen tot de redding van de Jacques BREL boot, de ASKOY
II.
U, uw club, of vereniging kunnen namelijk als Jacques Brel fan of Belgisch
bootliefhebber helpen door de opbrengst van een ‘Jacques BREL avond’
over te maken om de repatriëring naar België van de ASKOY II en zijn
restauratie mogelijk te maken.
Aarzel niet om met het LBWB-Motoryachting secretariaat contact op te
nemen voor verdere détails via info@lbwb.be , tel 055/49 71 03 of fax
055/ 49 63 03.
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