
      Nieuwsbrief Juni 2021 
 

Om onze communicatie verder te verbeteren zullen we maandelijks wat zaken bundelen en verdelen 

in de vorm van een nieuwsbrief. Als jullie zelf graag onderwerpen besproken zien of zelf graag een 

bijdrage hierin wil brengen, laat het ons dan zeker weten zodat we dit kunnen opnemen in de 

volgende nieuwsbrieven. 

Zaterdagtrainingen optimist 
Ondertussen zijn er reeds enkele trainingen doorgegaan op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12u. Het 

doel van deze trainingen is om jonge zeilers naast het plezier van het zeilen ook techniek en tactiek 

bij te brengen om ze zo klaar te stomen voor het wedstrijdzeilen. De groep bestaat nu reeds uit 12 

super-enthousiaste zeilers. 

Arthur, Camiel, Gijs, Alexander, Lucas, Jakke, Mathieu, Emiel, Jonathan, Jack, Nette & Jozefien 

 

 

Open clubdagen 
Zoals vorige keer meegedeeld zal er op diverse zaterdagnamiddagen een vorm van permanentie zijn. 

Deze permanentie zal doorgaan van 12u tot 17u en deze dagen worden aangegeven op onze 

kalender, dewelke je kan vinden op de startpagina van de website http://www.zeilclubsirocco.org/ 

We merken dat er een aarzeling is bij onze jeugdzeilers om te komen zeilen, dit vooral in het kader 

van “wat bij calamiteiten?”. We doen een warme oproep naar deze groep zeilers en alle andere 

leden om te komen zeilen. Op zaterdagvoormiddag ligt de motorboot te water tijdens de 

zaterdagtrainingen voor optimist en tijdens de 

open club dagen is er ook een permanentie met 

de motorboot voorzien. Op andere 

zaterdagnamiddagen vind je steevast zeilers die 

aan het trainen zijn of rustig aan het rondtoeren. 

In de maand mei is er elke zaterdagnamiddag 

stevig gevaren, er is geen elke zeiler aan zijn lot 

over gelaten na het kapseizen, ook niet die ene 

laser die regelmatig zijn zwaard liet uitsteken 

boven water.  



Nieuwe leden 
In de maand mei hebben we ook enkele nieuwe leden mogen inschrijven 

 

 

Familie Cotteleer uit Beverlo. 

Björn zeilt met een Finn en 

Lucas zeilt mee met de 

optimisten trainingen op 

zaterdagvoormiddag 

 

 

 

 

 

 

 

Camiel Mertens uit Laakdal zeilt mee met de 

optimistentrainingen op zaterdagvoormiddag 

 

 

 

 

Agenda juni 
Zaterdag 5 juni 

9 – 12u -> Optimisten training 

12 – 17u -> Open club 

Zaterdag 12 juni 

9 – 12u -> Optimisten training 

Zaterdag 19 juni 

9 – 12u -> Optimisten training 

12 – 17u -> Open club 

Zaterdag 26 juni 

9 – 12u -> Optimisten training 

Zondag 27 juni 

Optisail te Zutendaal 

 

Volgende nieuwsbrief 
De nieuwsbrief Juli-Augustus zal begin Juli toegestuurd worden, als er onderwerpen zijn die jullie 

graag besproken zien, aarzel niet om ze door te mailen. 


