Historiek van Nuclea Yacht Club.
De personeelsvereniging Nuclea werd gesticht in 1959. In januari 1960 heeft +Julien Van
Dijck het initiatief genomen een afdeling zeilen te stichten . De sectie kreeg de naam
"NUCLEA YACHT CLUB" " NYC " en werd onder deze naam opgenomen in het
Koninklijk Belgisch Yachting Verbond. Als medewerkers van het eerste uur waren er de
heren Jean Reuter, +Marten Everaert en Gaston Crabs. Een zelfgebouwde loods en een lokaal
werd op het aan ons reeds 1959 toegewezen stuk terrein van S.C.K. langs de lagune in elkaar
getimmerd. Onze eerste zeilboten waren een BM en een Vaurien.
Intussen zijn we uitgegroeid tot een volwaardige club gekend in binnen en buitenland. Een
kleedkamer met een sanitaire installatie werd door Nuclea gefinancierd en verbouwd.
In 1966 werden onder impuls van Jef Peeters onze waterskiërs meer actief in het clubleven en
dankzij enkele waterskishows waaraan alle leden meewerkten konden wij met de opbrengst
hiervan onze club uitbouwen.
In 1970 kregen wij een nieuwe discipline, het windsurfen. Wij zijn een van de eerste
Belgische clubs als het niet de eerste was die deze sport in zijn rangen opnam. Frans
Verhoeven en Claude Lambiet waren hier de pioniers. Wij houden jaarlijks zeil
winterwedstrijden die van training uitgegroeid zijn tot een clubkampioenschap. Deze
wedstrijden gaan door van oktober tot februari. Verder hebben wij een reeks gekende
nationale zeilwedstrijden. Waterski trainingsdagen worden afgesloten met een slalom
skiwedstrijd. De groep opleiding kende heel veel interesse dankzij de succesvolle
watersportkampen, dat ook door enkele sportraden van omliggende gemeentes werd
opgenomen in hun zomerkalender. In de zomermaanden konden er op NYC initiatiedagen
voor zowel zeilen surfen als waterski ingericht worden voor allerlei groepen zoals:
gemeentelijke sportraden, scholen, verenigingen en allerlei jeugdgroepen. Er worden
jaarlijks verschillende sociale feestelijkheden georganiseerd en voor de kleintjes komt de Sint
met geschenken op bezoek.
De infrastructuur omvat: 3 slipway, steigers voor zowel grote boten, 2 en 1-mans zeilboten en
motorboten, een startsteiger voor waterskiërs en een slalompiste. Een vernieuwd juryhok voor
de zeilwedstrijden te leiden. De club heeft de KONGOVAART onder haar hoede, een van de
mooiste zoniet het mooiste stukje waternatuur in België.
De club is aangesloten bij de federatie A.W.W.V
Het clublokaal is iedere zondag vanaf 10 uur open voor de leden en hun genodigden.
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