
       

Nieuwsbrief juli-augustus 2021 

Jeugdzeilen te Zutendaal op 27/6/2021  
We hebben er lang op moeten wachten, maar ondertussen is de eerste jeugdzeilwedstrijd 

doorgegaan. Het jeugdzeilen wordt door de verschillende Limburgse clubs ondersteund, zo zal elke 

club 1 wedstrijd organiseren voor zeilers tot de leeftijd van 21 jaar.  

Op de wedstrijd van 27 juni was er een mooie delegatie van Sirocco afgezakt naar Zutendaal. In 

totaal kwamen er 9 clubleden aan de start, Sirocco had dus de grootste delegatie. Voor enkele van 

onze optimistzeilers was dit zelfs hun allereerste kennismaking met het wedstrijdzeilen.  

Na 3 manches naderde een onweer en werd de wedstrijd om veiligheidsredenen beëindigd. 

Uitslag Sirocco Optimist : 1e Gijs, 2e Alexander, 3e Lucas, 4e Camiel 

Uitslag Sirocco Jeugd : 1e Simon, 3e Tijs,  5e Stef, 6e Karel, 7e Eppe 

Proficiat aan onze jeugdleden voor deze mooie prestaties! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open clubdagen 
Volgende zaterdagnamiddagen zal er permanentie zijn: In juli : 3e , 17e , 31e  en in augustus : 14e ,28e  

Indien er leden zijn die graag ook een keer de permanentie willen verzorgen en de motorboot willen 

bemannen, laat ons iets weten welke zaterdag jullie kunnen. Er zal dan ook op voorhand een initiatie 

motorboot varen gegeven worden aan de geïnteresseerden, gevolgd door een test ter validatie. 

 

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

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

Zomeractiviteiten  
Deze zomer staat er heel wat op het programma, hieronder vinden jullie een woordje uitleg over de 

verschillende activiteiten. 



Zeilkampen voor jeugd 

Zeilkamp 1, van 16 tot 20 augustus voor optimistzeilers 

Zeilkamp 2, van 23 tot 27 augustus voor optimistzeilers 

Zeilkamp 3, van 23 tot 27 augustus voor tweemansboot RS Feva alsook een training met eigen boot 

(Laser 4.7, Laser Radial, Splash,…) 
 

Kostprijs voor een kamp : 110EUR voor leden, 160EUR voor niet-leden. (Optimist en RS Feva) 

Kostprijs voor de trainingsweek met eigen boot: 50EUR 
 

We wensen voorrang te geven aan onze leden en zullen daarom de inschrijvingen voor de niet-leden 

pas uitsturen op maandag 5 juli. Dus als jullie kinderen willen inschrijven voor een kamp, stuur dan 

vlug een mailtje met welk kamp je voorkeur geniet zodat we een plek kunnen reserveren. Hierna 

zullen de betaalgegevens doorgegeven worden en kan aansluitend de plek bevestigd worden. 
 

Let op, de plaatsen per kamp zijn beperkt! 

Zeilwedstrijd 4u van de Paalse Plas 

Op zondag 8 augustus zullen we op de Paalse Plas een zeilwedstrijd voor alle klassen organiseren. De 

start van de wedstrijd zal gegeven worden om 12u. Deze wedstrijd is door de aard van het parcours 

tevens ook geschikt voor mensen die nog niet eerder een wedstrijd gevaren hebben en graag deze 

ervaring willen beleven. Het doel van deze wedstrijd is om op 4u tijd zoveel mogelijk rondes te varen. 

Achteraf zal er een handicap berekening toegepast worden op de gemiddelde rondetijd, zodat de 

verschillende types van boten toch met elkaar te vergelijken zijn. Tijdens deze dag komen er ook 

zeilers van andere clubs naar onze Plas, we hopen dan ook dat onze eigen leden in grote getalen aan 

de start zullen komen. 
 

Voor de praktische zaken op de wedstrijddag zoeken we nog enkele vrijwilligers die het 

wedstrijdcomité willen ondersteunen. Dit kan gaan van het opschrijven van rondetijden, 

inschrijvingen bijhouden, motorboot mee bemannen,… Eerdere ervaring is niet nodig, de vrijwilligers 

zullen ter plaatse voldoende begeleiding krijgen. Geef een seintje als je ons graag wil ondersteunen. 

Club BBQ 

Aansluitend aan de 4u van de Paalse plas zal er ook een BBQ georganiseerd worden, traditiegetrouw 

starten we het jaar normaal met een brunch. Door de gekende beperkingen is dit helaas niet kunnen 

doorgaan. Gelet op de versoepelingen willen we nu een BBQ organiseren zodat de leden en hun 

families elkaar kunnen ontmoeten aan de Paalse Plas. Noteer deze datum alvast in jullie agenda’s, 

een inschrijvingsformulier zal hier nog voor uitgestuurd worden. 

Open Limburgs Kampioenschap 

Op 21 en 22 augustus zal er in Kinrooi het OLK gehouden worden, deze wedstrijd werd in het 

verleden ook steevast opgenomen in de kalender van onze wedstrijdzeilers. Indien je zelf plant om 

naar deze wedstrijd te gaan, geef ons een seintje zodat we de deelnemers met elkaar in contact 

kunnen brengen ivm de praktische afspraken. 

Afvaart van de Maas 

Op zaterdag 28 augustus is er opnieuw de afvaart van de Maas voor onze jeugdzeilers.  

We streven ernaar om onze eigen club optimisten ter plekke te krijgen, we zullen de clubtrailer 

nakijken zodat we de boten zelf kunnen vervoeren. Deze speciale zeilwedstrijd mag niet ontbreken 

op de agenda van onze optimist zeilers. Geef tijdens de zaterdagtrainingen of per mail door of je je 

“eigen” bootje wil reserveren voor deze wedstrijd. We rekenen op een mooie delegatie vanuit 

Sirocco. 



Optisail Maaseik 

Op zondag 29 augustus is er dan de volgende manche van het Limburgse jeugdzeilen. Het principe zal 

hetzelfde zijn als de wedstrijd in Zutendaal van 27 juni. De jeugdzeilers kunnen hier dus een heuse 

tweedaagse van maken in combinatie met de afvaart van de Maas. 

Zaterdagtrainingen optimist 
Er zijn nu reeds 7 zaterdagtrainingen doorgegaan, 13 jonge zeilers werken hier met veel 

enthousiasme aan hun zeiltechnieken. Voor de deelnemers, hou nu zeker onze kalender in het oog. 

In de zomervakantie zullen de trainingen niet elke week doorgaan, maar de kalender zal tijdig 

aangevuld worden als er nieuwe momenten bijkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Mathieu Roggen uit Landen 

(links) en Jack Dirckx uit Paal 

(rechts) komen op 

zaterdagvoormiddag met de 

optimistengroep trainen. 

 

 

Veel succes jongens! 



 

Agenda juli-augustus 
Zaterdag  3/7 :  zaterdagtraining optimist + open club 

Zaterdag  17/7 :  Open club 

Zaterdag  31/7 :  Open club 

Zaterdag  7/8 :  Zaterdagtraining optimist 

Zondag  8/8 :  4u van de Paalse plas + club BBQ 

Zaterdag  14/8 :  Open club 

Maandag 16/8 -Vrijdag 20/8 : Zeilkamp voor Optimist 

Zaterdag en zondag 21/8 - 22/8 : Open Limburgs Kampioenschap te Kinrooi 

Maandag 23/8 – Vrijdag 27/8 : Zeilkamp voor Optimist + Zeilkamp voor RS Feva/eigen boot 

Zaterdag  28/8 :  Afvaart van de Maas + Open club 

Zondag  29/8 :  Optisail te Maaseik 

 

Oproep aan de leden 
Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op het correct afsluiten van de botenparking. We 

hebben recentelijk vastgesteld dat op zondagochtend het hangslot van de poort niet geplaatst was. 

Iedereen vindt graag zijn boot in een goede conditie terug, vandaar dat we willen oproepen om de 

botenparking correct op slot te doen als je als laatste vertrekt. 

 

Volgende nieuwsbrief 
De nieuwsbrief zal begin September toegestuurd worden, als er onderwerpen zijn die jullie graag 

besproken zien, aarzel niet om ze door te mailen. 

 

 

Het belooft alvast een goed gevulde zomer te worden. Hopelijk treffen we elkaar vaak op het water 

of aan de waterkant! 

Zeilclub Sirocco 


