
35-jarig bestaan Ski- en Bootclub De Durme
(Tielrode) bekroond met nieuw clubhuis 

Ski- en Bootclub De Durme (Tielrode) beleefde op zaterdag 27 oktober 
een hoogdag met de officiële ingebruikname van haar gloednieuwe 
clubhuis. Voorzitter Ronny De Kerf verwelkomde de genodigden en 
richtte nadrukkelijke woorden van dank aan allen die medewerking 
hadden verleend, ondervoorzitter Jo Vercauteren gaf toelichting bij de 
totstandkoming, de burgemeester opende officieel het clubhuis.
De club is tegelijk curiosum en unicum. Opgericht in 1983, is zij al 35 
jaar (= robijnen jubileum) actief op en aan de Durme. Zij telt 160 leden. 
Het nieuwe clubhuis - een parel in zijn genre - werd gerealiseerd door 
eigen mensen en met eigen financiële middelen.

Een stad of gemeente aan een stroom of rivier heeft per definitie meer 
troeven in vergelijking met andere locaties. Haar geschiedenis wordt er 
doorheen de eeuwen in meerdere of mindere mate mee door bepaald 
op zeer uiteenlopende domeinen: transportweg, natuur, landbouw, 
scheepsbouw, havenactiviteit, visvangst, toerisme, gastronomie, fol-
klore, recreatie... Dat geldt ook voor de Durme en Tielrode. 

Inzake recreatie is Ski- en Bootclub De Durme het meest frappante 
voorbeeld. Het begon allemaal begin jaren ‘80 aan het aanmeerstei-
gertje op de Durme ter hoogte van café Ons Streven (in de volksmond: 
‘spek en eieren’). Daar liepen 2 ex-Boelwerknemers elkaar tegen het lijf: 
Jos Mariman en Aloïs De Kerf. Jos nam Aloïs mee voor een tochtje met 
zijn speedboot en Aloïs was hoger dan in de wolken: hij schafte zich 
meteen een boot aan. 

Spoedig breidde het duo uit, wat - in 1983 - leidde tot de oprichting 
van een vereniging. Gezien het hele gebeuren zich op en aan de Durme 
afspeelde en het allemaal rond boten en skiën draaide, kreeg de club 
de toepasselijke naam: Ski- en Bootclub De Durme. Aloïs De Kerf werd 
de eerste voorzitter.

De reguliere activiteiten zijn waterskiën en wakeboarden (= tegenhan-
ger van snowboarden). De opleiding gebeurt elke zaterdag en zondag 
van eind april tot eind oktober. Naast hoofdtrainer Ronny De Kerf, die 
al 25 jaar voorzitter is, zijn er 6 trainers.

De vereniging kende ook meerdere uitschieters en hoogtepunten. Zo 
lag zij in 1988 aan de basis van de Dorpsfeesten, feestelijkheden die zij 
sindsdien - en met groot succes - organiseert samen met het gemeente-
bestuur en het plaatselijke verenigingsleven.

Een zich steeds herhalend knelpunt was de accommodatie. Gelegen op 
en aan grond van het Vlaams Gewest, was de club steeds afhankelijk 
van de evoluerende initiatieven van De Vlaamse Waterweg. Zij vond 
altijd een passende oplossing, maar pas door de ontwikkelingen van de 
jongste jaren werd haar de mogelijkheid geboden om - in nauwe sa-
menwerking met het Gemeentebestuur – te zorgen voor een duurzame, 
structurele oplossing. Na moeizaam doorheen de omslachtige, wettelij-
ke procedures te zijn geslalomd, realiseerde de club in nauwelijks meer 
dan een jaar tijd (september 2017 - oktober 2018) een nieuw en prach-
tig clubhuis. De realisatie wint aan kleur en reliëf, als men weet dat 
alles met eigen mensen en eigen financiële middelen tot stand kwam. 
Gelegen in de oase aan de Durme, voorzien van ruime parkeergele-
genheid, vlot bereikbaar door de vernieuwde aanleg van de Siegfried 
Buytaertdreef, kan zij met trots de klip van de 35 bestaansjaren nemen 
en met gezonde ambitie de toekomst tegemoet zien.

Info: voorzitter Ronny De Kerf, 0479 71 25 76 - ronny.de.kerf@sbdd.be

Poserend voor het nieuwe clubhuis. V.l.n.r. sche-
pen Hugo Maes, Hector Vincke, Carine Cornelis 
(penningmeester), Jo Vercauteren (ondervoor-
zitter), Ronny De Kerf (voorzitter), Annemarie 
Suyckens, burgemeester Luc De Ryck en Nadine 
Van Rossem (secretaris).
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