
       

Nieuwsbrief september 2021 

Zomeractiviteiten aan de Paalse Plas 
4u van de Paalse Plas 

Op zondag 8 augustus hielden we onze jaarlijkse zeilwedstrijd. We mochten 12 

deelnemers verwelkomen die er uiteindelijk een spannende wedstrijd van 

gemaakt hebben.  

Door de wind beloofde het een uitdagende namiddag op het water te worden. De 

reddingsboot heeft de gekapseisde deelnemers kunnen bijstaan, al was het op 

sommige momenten een drukke bedoening. Net voor 16u werd er 

veiligheidshalve besloten om de wedstrijd stil te leggen vanwege het naderende 

onweer. 

Optimist : 1e Lucas, 2e Camiel 

Alle klassen : 1e Steven J, 3e Björn, 4e Frederic, 8e Maarten & Gijs, 9e Steven F, 10e Walter & Birgit 

Aansluitend stond onze club BBQ op het programma. We mochten 44 inschrijvingen noteren. De 

traiteur leverde een hele hoop vlees en groenten, niemand moest dus met honger naar huis.   

Ondanks enkele regenbuien was het een zeer gezellige en aangename samenkomst. We zullen dit 

zeker opnieuw op onze kalender plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeilkampen 

Van 16-20 augustus en van 23-27 augustus zijn onze jaarlijkse zeilkampen weer doorgegaan. 2 

zeilkampen voor Optimist zeilers en 1 kamp voor leden met een eigen boot en onze RS Feva XL.  

We willen onze lesgevers en helpers bedanken om deze kampen weer in goede banen te leiden. 

Bedankt! 



Zeilclub Sirocco op verplaatsing 
Onze leden trekken er ook graag op uit, hieronder een overzicht van hun activiteiten. Als er nog 

leden zijn die graag hun resultaten delen kunnen deze doormailen zodat we dit ook kunnen 

opnemen, verder staan we ook altijd open om mooie foto’s van jullie recreatieve zeiltochten op te 

nemen in onze nieuwsbrieven. 

Challenge Fred Haligon 31/7-1/8 te Plate Taille 

Frederic : 1e  6-2-2-3-2-2-7 

Steven J : 10e DNC-DNC-DNC-1-1-1-1  

Björn : 15e DNC-DNC-DNC-9-9-10-11 

 

Benelux kampioenschap Finn 14-15/8 te Scharrendijke NL 

Björn : 11e  12-11-11-12-11-11-11-DNS 

 

Open Limburgs kampioenschap 21-22/8 te Kinrooi 

Steven J : 1e 1-2-1-1-1-1      

Tijs : 3e  DNC-1-6-3-5-3 

Stef : 11e 8-12-13-13-14-10 

Steven F : 17e  DNC-DNC-DNC-DNC-DNC-9 

Anke : 19e 13-DNF-DNC-DNC-DNC-DNC 

 

Afvaart van de Maas 28/8 te Kinrooi 

Optimisten : Alexander 1e, Gijs 2e, Jakke 4e, Camiel 5e, Vincent 6e, Nette 9e 

Alle klassen : Karel 2e, Steven F 3e, Stef 4e, Eppe 5e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optisail 29/8 te Kinrooi 

Optimisten :       Alle klassen : 

Alexander 1e  : 1-1-2-dnc    Simon/Tijs 2e  :7-2-1-3 

Gijs 2e  : 3-2-1-dnc    Karel 4e  : 5-4-5-2  

Stef 6e  : 3-7-6-5 

Steven F 7e : 9-5-4-8 

Eppe 9e  : 8-9-8-10 



Nieuwe leden 
In de vakantieperiode mochten we ook weer 3 nieuwe leden verwelkomen, ons ledenaantal is dit 

jaar fors toegenomen. We zijn echt verheugd met de vele zeilactiviteiten op de Paalse Plas en het 

engagement van onze leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Heropstart zaterdagtrainingen 
Op zaterdag 4 september zijn de zaterdagtrainingen voor optimist weer van start gegaan. De groep 

blijft groeien, er waren 15 optimisten aan het trainen. Deze activiteit trekt heel wat kijklustigen en 

triggert ook de nodige interesse van buitenstaanders om het zeilen verder te ontdekken.  

 

De trainingen zullen ook in het najaar en de winterperiode blijven doorgaan. Let dus zeker op de 

correcte kledij van de zeilertjes en geef ook voldoende reserve kledij mee als de temperaturen wat 

kouder worden en de wind wat onstuimiger.  

 

Indien het te onstuimig zou zijn gaan ze in kleine groepjes te water of geven we een theorieles over 

de verschillende wedstrijdscenario’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Celen uit Averbode zeilt 

met Wayfarer 

Werner Desiron uit Velm zeilt 

met Topaz 

Katrien Aerts uit Lommel zeilt met 

Europe 



Toegang tot de loods 
Om jullie wat extra service te kunnen bieden is er ook geïnvesteerd in een nieuw slot voor de grote 

loods met toegangscode. Binnen vinden jullie 2 kleedhokjes, stoelen en een frigo. We geloven dat we 

hierdoor onze service naar de leden kunnen verhogen doordat er comfortabel kan omgekleed 

worden. 

 

Om het slot te openen is er een code nodig, deze code zal afzonderlijk doorgestuurd worden en zal 

ook per seizoen veranderd worden.  

 

Openen van het slot : na het ingeven van de 

code zal er een korte geluidsignaal hoorbaar 

zijn, hierna kan de cilinder naar rechts gedraaid 

worden en de deur met de klink geopend 

worden.  

 

Sluiten van het slot : na het dichttrekken van de 

deur zal de code opnieuw ingegeven moeten 

worden en kan de cilinder naar links gedraaid 

worden. De deur is nu weer slotvast.  

 

Als jullie de deur gesloten hebben, graag even checken door de klink naar beneden te doen of de 

deur wel degelijk slotvast is en we zo dus ongewenste bezoekers kunnen weren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende activiteiten 
G-watersportdag 

Op zaterdag 18 september zal onze club weer meehelpen om de G-sporters nieuwe sporten te leren 

ontdekken. Om deze dag in goede banen te leiden zoeken we nog vrijwilligers die zich willen inzetten 

om deze mensen een leuke dag aan te bieden. 

 

Optisail te Paal 

Op zondag 19 september is het aan onze club om de Optisail te organiseren. Dit is een wedstrijd voor 

optimistzeilers en andere jeugdzeilers. We rekenen erop dat we zoveel mogelijk zeiltjes op het water 

krijgen. De zaterdagtraining op 18/8 zal in het teken staan van deze wedstrijd. 

 

Optisail te Kelchteren 

Op zondag 3 oktober is de afsluitende Optisail wedstrijd in Kelchteren, onze optimistzeilers die graag 

eens op ander water hun concurrenten gaan bekampen kunnen dat met onze clubboten doen. Graag 

even doorgeven of je de wedstrijd in Kelchteren meezeilt en of je een bootje nodig hebt 

 

Benelux Carp Qualifier 

Van zaterdag 16 tot en met 23 oktober zal de Paalse Plas niet toegankelijk zijn voor watersporters 

omwille van het jaarlijkse vistornooi. De zaterdagtrainingen zullen dan niet plaatsvinden  



Tot slot 
We krijgen veel aanvragen van geïnteresseerde mensen om zeilles voor volwassenen aan te bieden. 

We weten dat er verschillende gebrevetteerde lesgevers tussen onze leden zitten. Als jullie interesse 

hebben om zeilles aan volwassenen te geven vragen we om dit via mail te melden zodat we hierover 

afspraken kunnen maken en zo eventueel een aanbod naar de mogelijke deelnemers kunnen bieden. 

 

 

Verder zal er ook werk gemaakt worden van een nieuwe website, hou dus zeker 

www.zeilclubsirocco.org in het oog.  

 

 

De volgende nieuwsbrief zal eind oktober verstuurd worden. 


