
       

Nieuwsbrief Maart 2022 

Nieuwe website 

Op het bekende adres www.zeilclubsirocco.org is onze nieuwe website te bewonderen. Onze site 

was aan een update toegekomen en we hopen met de huidige inhoud veel vragen van leden en 

geïnteresseerde personen te kunnen beantwoorden. 

Op deze website vind je onder de knop “informatie” ook wat praktische zaken zoals wat te doen bij 

een ongeval of de link naar de terugbetalingsformulieren van diverse mutualiteiten. 

 

 

Nieuwe leden 
We hebben in dit nieuwe jaar weer een nieuw lid kunnen toevoegen aan ons ledenbestand. Johan 

Cools uit Berbroek (Herk de Stad) zal met zijn 470 regelmatig op het water te zien zijn. 

Werkdag 
Op zaterdag 2 april zal er nog eens een werkdag op onze zeilclub doorgaan. De voorbije jaren was dit 

niet mogelijk omwille van de opgelegde beperkingen maar dit jaar kunnen we dit wel organiseren. 

 

Enkele zaken die we graag wensen uit te voeren : 

- Plaatsen van tussenvloer in de loods (de houten bruggen zijn reeds verplaatst) 

- Optuigen en reinigen van de clubboten en testvaart 

- Vernissen van enkele houten oppervlakken 

- Verplaatsen en controleren van onze vaste boeien 

- … 

 

Het is vrij last minute dat deze uitnodiging komt maar we hopen toch op wat steun van jullie om deze 

werkjes aan te vatten. 

Schenking clubboot 
We hebben van Eric Bongaerts een schenking ontvangen in de vorm van een Laser. Deze boot 

hebben we met dank aangenomen en kan binnenkort ook ingezet worden in onze clubvloot. 

De boot kunnen we verhuren aan leden met diverse tuigen 4.7 en Std 

Bedankt Eric voor je schenking! 



Zaterdagtrainingen 
Ondertussen zijn er in het nieuwe jaar reeds 11 zaterdagtrainingen doorgegaan. Het niveau van onze 

zeilers begint mooi te groeien en enkele jongens hebben zich in de afgelopen periode in enkele 

nationale wedstrijden kunnen meten. 

 

Als er nog jeugdleden interesse hebben om op een regelmatig tijdstip met de groep mee te trainen 

zijn deze welkom op zaterdagvoormiddagen van 9-12u. Graag wel even op voorhand via mail 

aanmelden. 

De datums dat de trainingen kunnen doorgaan staan ook aangegeven op de kalender die jullie op de 

website vinden. 

Aanpassing toegangscodes 
Nu het nieuwe zeilseizoen begonnen is zal de toegangscode van de loods en 

de botenparking aangepast worden op 2 april.  

 

De codes zullen via mail toegestuurd worden naar de betalende leden 

seizoen 2022. 

 

We merken dat sommige personen nog moeite hebben met het cijferslot van 

de botenparking. Na het uitlijnen van de cijfers dient er aan het zilveren 

klepje onderaan het slot getrokken te worden en dan gaat de beugel van het 

slot open. 

 

Lidkaart WWSV 

Normaal hebben jullie een nieuwe lidkaart doorgemaild gekregen vanuit de federatie. Indien dit niet 

het geval is graag even een seintje zodat we dit kunnen nakijken. 

 

  



Opstart zeilles voor volwassenen 

Liesbeth en Werner zetten graag hun schouders onder het opstarten van een aanbod zeilen voor 

leden van onze club. Vanaf mei kunnen de eerste lessen doorgaan. Graag hadden ze een overzicht 

gehad van de geïnteresseerde deelnemers en we vragen dan ook om je interesse via mail naar onze 

club kenbaar te maken.  

 

De lessen zullen in eerste instantie met onze volksboot gebeuren en daarna kan er overgestapt 

worden naar de overige clubboten nl. de BK’s, de RS feva met zoon/dochter of de Laser 

 

Er is wat interesse van de ouders van enkele jeugdzeilers als er nog andere mensen zijn die graag in 

dit verhaal instappen, het is de moment! 

 

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.  

Orlent beker optimist 13/3 te Broechem 

Alexander : 44e  28-DNF-34-35-DNF 

Gijs : 49e  DNF-DNF-35-38-DNF 

 

 
 

  

OK-Jol 20/3 te Antwerpen (Galgenweel) 

Steven : 1e  6-1-1 

Michiel : 2e   3-4-2 

Frédéric : 5e   1-6-NSC 

 

 

Nationale wedstrijd optimist 27/3 te Heusden (Gent) 

Alexander : 40e  43-29-36 

Gijs : 46e  44-45-45  

 

 

 

 
 

Alexander Gijs 


