Kom mee opruimen! Inschrijven via www.enecocleanbeachcup.be

GROTE STRANDSCHOONMAAK ENECO CLEAN BEACH CUP
OP 19 SEPTEMBER
Bekende ultraloper Karel Sabbe loopt al ploggend de hele kustlijn af & North
Sea Chef Willem Hiele ruilt zijn surfplank in voor een vuilniszak

Al meer dan tien jaar is het een vaste afspraak voor velen: tijdens de eerste zondag van de lente –
spreken surfers, zeilers, familie -en vriendengroepjes of collega’s samen af op het strand tijdens de
Eneco Clean Beach Cup. Met in de hand: een vuilniszak. Alle Belgische en verschillende
Nederlandse surfclubs– met Zeebrugge als hoofdlocatie dit jaar – bundelen opnieuw de krachten
en organiseren hun grote jaarlijkse strandschoonmaak. Dit jaar niet in maart maar tijdens de
grootste opruimactie ter wereld, World Cleanup Day op zaterdag 19 september.
Onder andere ultraloper Karel Sabbe en North Sea Chef Willem Hiele roepen op om mee te komen
opruimen op 19 september, maar tegelijkertijd is het ook een noodkreet. Vorig jaar – tijdens de
tiende editie van Eneco Clean Beach Cup – ruimden 7.500 surfers en deelnemers maar liefst 11,5
ton strandafval op over een afstand van 76,5 kilometer. Cijfers om van te duizelen.
Meer info en inschrijven kan op www.enecocleanbeachcup.be
Shocking. In november 2019 spoelt een walvis aan op een Schots strand, voor de kust van Harris Island.
In z’n maag: een 100-kilogram wegende wirwar van touw, visnetten, plastic bekers, winkelzakjes,
flesjes,… afval. Ook in Wales, de Filipijnen, Indonesië, Italië en de VS hadden aangespoelde walvissen
soortgelijk afval in hun maag. In de zomer van datzelfde jaar ontdekken onderzoeksteams in het
Noordpoolgebied iets waar hun mond van openvalt. In het ijs en in de sneeuw rond Spitsbergen en
Canada vinden ze duizenden stukjes plastic. Op Spitsbergen werd in één liter zeewater zelfs meer dan
10.000 microplastics gevonden.
Plastic wordt overal gevonden, van onbewoonde eilanden tot in de diepste uithoeken van de oceaan.
Uit een beleidsinformerende nota van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) uit 2019, blijkt dat op de
zeebodem van het Belgisch deel van de Noordzee gemiddeld 126 items per vierkante kilometer – met
het blote oog - worden aangetroffen. In de kustzone bestaat meer dan 90 procent van het afval op de
zeebodem uit plastic. Op de Vlaamse stranden worden gemiddeld 137 items zwerfvuil per 100 meter
vloedlijn genoteerd. Om nog niet te spreken over microscopisch plastic afval oftewel microplastics.
Want zeeplastic versnippert mettertijd tot onopruimbare microplastics. Dat zijn sponsjes voor andere
toxische stoffen en ze belanden via zeezout, garnalen, oesters of mosselen weer op ons bord en
dringen zelfs tot in ons bloed door. We lozen ook zelf microplastics in zee als we onze synthetische

kledij wassen, bepaalde verven, tandpasta’s of scrubs wegspoelen en zelfs als we onze autobanden
verslijten. Het is een ontnuchterend voorbeeld van onze voetafdruk op aarde.
En dus is er ook dit jaar opnieuw de Eneco Clean Beach Cup. Een grote strandopruimactie.
Sven Fransen, bezieler & organisator: “Jammer eigenlijk, dat we na al die jaren nóg altijd een
strandopruimactie hoeven te organiseren. Maar door een strandwandeling met een lenteschoonmaak
te combineren, kunnen we op een aangename manier mensen op het groeiend probleem wijzen van
plastic dat op strand slingert en hoofdzakelijk uit zee aanspoelt. We merken gelukkig dat er wat
beweegt bij het grote publiek: sinds dit jaar is single use plastic bij wet verboden op Vlaamse
evenementen en steeds minder winkels en supermarkten bieden nog wegwerptassen of plastic zakjes
aan. Het is een begin, maar we zijn er nog lang niet.”
(ZEE)BRUGGE OLTIED SCHOANE
Brugge houdt van propere straten en een net en leefbaar openbaar domein. De stad bundelde tal
van initiatieven onder de noemer ‘Brugge Oltied Schoane’. Van onkruidvrije straten over het
aanplanten van een geveltuin, een ‘missie zwerfvuil’ en minder (of nog beter: geen)
sigarettenpeuken meer op straat. De campagne loopt van 14 tot en met 22 maart 2020. Tijdens die
week vinden er veel verschillende acties plaats in en rond Brugge. Met Eneco Clean Beach Cup als
apotheose.
https://www.brugge.be/campagne-brugge-oltied-schoane
NORTH SEA CHEF WILLEM HIELE
The North Sea chefs trekken al lang mee aan de kar. De voorbije jaren zette tweesterrenchef Filip
Claeys (De Jonkman) zijn schouders mee onder Eneco Clean Beach Cup. Dit jaar is het de beurt aan
Willem Hiele. Tien jaar geleden reisde chef Willem Hiele, kleinzoon van een visser, nog de wereld
rond met zijn surfplank. Vandaag kookt hij in het oude vissershuisje van zijn familie – dat dateert uit
1832 – en werd zijn restaurant in Koksijde bekroond met een 16/20 door Gault&Millau. Zijn passie
voor de zee, proef je op het bord.
Tijdens zijn surfreizen in Zuid-Afrika, Indonesië en Nieuw-Zeeland werd zijn passie voor koken
aangewakkerd. Van leren speervissen over koken op een vuurtje op het strand tot overleven met wat
de natuur je te bieden heeft en wildplukken. Die filosofie vind je terug in zijn restaurant. Een
Belgisch, Vlaams en lokaal verhaal.
Willem Hiele: “Elke dag is een zoektocht om nog ecologischer te werken. Het takje tijm dat gebruikt
wordt om de stokvisboter op smaak te brengen, komt net als alle andere groenten en kruiden uit onze
eigen moestuin. Mijn ultieme droom is om volledig zelfvoorzienend te zijn, alles uit eigen kweek. En
van stukken van de kabeljauw die zogezegd niet goed genoeg zijn, maken we charcuterie. Maar
lokaal werken betekent niet dat je niet verder moet kijken dan de kerktoren. Van de kuit van tarbot,
bijvoorbeeld, maken we een eigen lokale variant op katsuobushi - in Japan worden die gedroogde en
gefermenteerde tonijnvlokken gebruikt om er een krachtige bouillon te maken. Het is toch te zot om
daar tonijn voor in te voeren, als je fantastische vis uit de Noordzee hebt. Ik ben niet voor niets ‘North
Sea Chef’. We doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Plastic containers in de
keuken bijvoorbeeld hebben we vervangen door glas. En we duiden ook onze leveranciers erop.”

ULTRALOPER KAREL SABBE LOOPT AL PLOGGEND LANGS KUSTLIJN
Gentenaar Karel Sabbe is niet alleen tandarts, maar ook ultrarunner én wereldrecordhouder. Hij was
de langste volhouder in de Barkley Marathons 2019. Liep in 2018 de Appalachian Trail, een
wandelroute in de VS van 3.5000 kilometer lang, in een recordtijd van 41 dagen en 7 uur. Goed voor
een gemiddelde van 85,2 kilometer per dag. En hij loopt soms tot 24 uur aan een stuk.
Tijdens Eneco Clean Beach Cup loopt hij al ploggend langs de Belgische kustlijn, goed voor zo’n 54
kilometer. De sportman start zijn ‘plogathon’ in De Panne en komt – ongetwijfeld met een
goedgevulde vuilniszak – aan in Zeebrugge. Tijdens zijn looptocht passeert hij langs de verschillende
deelnemende surfclubs. Ook mee ploggen?
Plogging: een trend die kwam overgewaaid uit Scandinavië en is een samenvoeging van de woorden
plocka’ (pakken in het Zweeds) en ‘joggen’. Het combineert hardlopen met afval opruimen.
Eneco Clean Beach (surf)Clubs
Vorige zomer werd het duurzaamheidslabel ‘Clean Beach Club’ gelanceerd. Zeventien surfclubs langs
de Belgische kust ondernemen sindsdien het hele jaar door concreet actie om zwerfvuil aan te
pakken. Want de clubs willen surfen op golven, niét op afval. Ze zijn het beu om zwerfvuil van
anderen op te ruimen en pakken met de actiepunten het probleem aan aan de bron. Ze bannen
plastic rietjes en roerstaafjes, beperken individuele verpakkingen en tijdens evenementen gebruiken
ze herbruikbare bekers. Door het aanbieden van kraantjeswater in herbruikbare drinkflessen tijdens
zomerkampen, beperken de clubs het gebruik van plastic flesjes. Maar er is meer: er worden ook
strandasbakjes aan toeristen uitgedeeld en er kwamen rookvrije zones op het strand, om zo de
peukenproblematiek te voorkomen. En er is de JUTzak, die mensen kunnen meenemen tijdens hun
strandwandeling om dan daarin strandafval te verzamelen. Al die actiepunten werden verzameld op
een houten bord dat in de clubs hangt.
Tommy Maenhaut, federatie Wind & Watersport Vlaanderen: “Wij weten dat we met de Surfclub
misschien maar een kleine invloed hebben in de totale verspreiding van zwerfvuil vanaf het strand,
want het zwaartepunt daar ligt daar bij het massatoerisme. Maar we geloven wel dat we met alle
surfclubs een duidelijke signaal kunnen geven naar andere strandconcessies en strandbezoekers dat
het duurzamer ook kan, zonder belerend te willen klinken of ‘met het vingertje te wijzen’. We blijven
in de eerste plaats sport – en surfclubs.”
Over Eneco
Eneco en de surfers delen dezelfde passie voor zon en wind. Surfers krijgen er een kick van, Eneco
haalt er groene stroom uit. De duurzame koers brengt Eneco aan de top van het
groenestroomklassement van Greenpeace. Eneco wil een voorloper zijn en blijven van een toekomst
waar duurzaamheid elke dag centraal staat. Eneco is een pionier op het vlak van 100 procent
duurzame en lokale stroom opgewekt door zon en wind.
Over Sunweb
Sinds oktober 2019 zijn alle pakketreizen van Sunweb Group – één van de grootste Europese
reisorganisaties - volledig CO2-neutraal. De reisorganisatie neemt standaard de kosten van de CO2compensatie op zich voor de vlucht, busreis, transfer en accommodatie en zien hun CO2compensatieprogramma als een eerste belangrijke stap om het meest vervuilende onderdeel van hun
vakanties aan te pakken en een duurzame verandering in de reisbranche op gang te brengen.
Studio Brussel zendt op 19 september een hele middag live uit vanuit Zeebrugge. Renewi, een wasteto-productbedrijf met ruim 8.000 medewerkers, werkt aan een schonere, circulaire wereld waarin

afval niet meer bestaat. Op de zeedijk zullen voorbijgangers op 19 september correct afval kunnen
uitsorteren.
Deelnemende locaties
België:
Hoofdlocatie: Icarus Surfclub, Zeebrugge
Windhaan, De Haan
River Woods Beach Club
De Kwinte, Westende
RSYC Royal Sand Yacht Club, ZC De Krab, De Panne
Surfclub Windekind, Oostduinkerke
Surfers Paradise, Knokke-Heist
Anemos, Knokke-Heist
RBSC Bases Duinbergen, Knokke-Heist
RBSC Basis Zoute, Knokke-Heist
Surfing Elephant, Wenduine
O’Neill Beachclub, Blankenberge
Twins, Bredene
The Phare East/Ostend Sailing, Oostende
VZW Inside Outside, Oostende
Zeedijk Nieuwpoort ism Koko Loco, Nieuwpoort
KYC, Koksijde
Side Shore Surfers, De Panne
SYCOD, Oostduinkerke
Nederland:
MOIO Cadzand, Nederland
The Spot Zandvoort, Nederland
Voor de editie in september breiden we zelfs nog uit met meer enthousiaste clubs in Nederland.
Benieuwd? Blijf zeker onze website en onze sociale media kanalen volgen om op de hoogte te blijven
van de bekendmaking.
Praktische info
Eneco Clean Beach Cup 2020 op 19 september 2020, van 13u tot 18u
Inschrijven via enecocleanbeachcup.be
Hoofdlocatie dit jaar is surfclub Icarus in Zeebrugge, maar op de website vind je alle deelnemende
clubs.

www.enecocleanbeachup.be
www.facebook.com/cleanbeachcup
#enecocleanbeachcup

ARTWORK EN VISUALS
Hier te downloaden:
https://www.dropbox.com/sh/k7v32wgkkzu7dxl/AAAsM8LuV1CfdM7Ij6E7-Jama?dl=0

