
       
Nieuwsbrief Mei 2022 

 

Aankomende events 
De volgende periode staan er weer verschillende events gepland op de Paalse Plas waar we als club 
in beeld lopen. 

G-Watersportdag 11 juni 

Zoals elk jaar zetten we ons als club ook hier in om de mensen, die niet steeds de kans krijgen, kennis 
te laten maken met onze mooie sport. We plannen om 2 of 3 boten in te zetten om rondvaarten uit 
te voeren en weer een glimlach aan deze mensen te bezorgen.  

Optisail Paal 25 juni 

De volgende etappe van het optisail circuit zal doorgaan op de Paalse Plas. Dit is een regionale 
wedstrijd voor onze jeugdzeilers. We hopen dan ook op mooie zeilomstandigheden zodat er zoveel 
mogelijk jeugdzeilers vanuit onze club aan deze regionale wedstrijd op hun bekend vaarwater 
kunnen meevaren. Start van deze wedstrijd is om 12u. 

KIA D-Max 28 juni 

De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar uit de lagere scholen van Beringen zullen een dag doorbrengen 
aan de Paalse Plas, een gedeelte van hen zal ook van een korte zeilinitiatie kunnen genieten.  

 

Voor deze bovenstaande activiteiten zijn er al wat vrijwilligers, maar extra helpende handen kunnen 
we steeds gebruiken. Wil je graag onze club ondersteunen op een van deze events, tijdens de 
voorbereiding ervan of wil helpen in het onderhoud van de terreinen of de gebouwen, neem dan 
zeker contact op zodat we praktische zaken samen kunnen afstemmen. 

 

Opstart volwassenlessen 
Vanaf zaterdag 4 juni zullen Liesbeth en Werner voor de geïnteresseerde leden zeilles verzorgen. De 
eerste lessen zullen gegeven worden met de volksboot, hierna zal er overgestapt worden naar de 
BK’s en kan de volgende groep weer met de volksboot starten.  

De eerste groep cursisten zijn Antje, Marc, Daniëlla en Tom -> veel plezier en succes gewenst! 

Wil je zelf ook nog aansluiten om in eerste instantie samen het zeilen onder de knie te krijgen kan je 
nog steeds inschrijven. 

Liesbeth en Werner, alvast hartelijk bedankt om hier samen jullie schouders onder te zetten! 

 



Werkdag 
Op zaterdag 2 april hebben we een werkdag gehouden. Verschillende zaken zijn weer in orde 
gemaakt. Zo is er nu een tussenvloer geïnstalleerd in de loods waar we onze clubspullen kunnen 
stockeren zodat er op het gelijkvloers wat meer plaats ontstaan is. Verder zijn er  elektriciteitswerken 
uitgevoerd zodat er nu ook verlichting en enkele stopcontacten zijn. 

De volksboot is opnieuw onder handen genomen zodat deze weer kan ingezet worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bedankt aan de helpende handen tijdens deze werkdag! 

Zeilkampen 
In de zomervakantie zullen we weer 2 kampen geven voor optimistzeilers. Dit zijn kampen voor 
jongeren van 7-14jaar. Zeilervaring is niet nodig. 

Het eerste kamp zal doorgaan van 15 tem 19 augustus, hier zijn momenteel nog 2 vrije plaatsen 

Het tweede kamp zal doorgaan van 22 tem 26 augustus, hier zijn momenteel nog 5 vrije plaatsen 

Als jullie kennissen of vrienden hebben die graag een kamp volgen, verwijs hen dan zeker naar onze 
website voor meer info mbt de kampen. De beschikbaarheid zal er ook bijgehouden worden.  



Nieuwe leden 
Afgelopen periode hebben we weer enkele leden kunnen toevoegen aan ons ledenbestand. Wilfried 
Walbers uit Ekeren zeilt met 470, Mark Sterckx uit Linter heeft een boot in Oostenrijk laten bouwen 
en mag hem weldra gaan ophalen. Verder is de familie Gorremans, zeilend met 505 ook weer 
aangesloten bij onze club. Momenteel komen we zo aan 92 leden! 

Vaste ligplaatsen 
Door het groeinde aantal boten dient er wat meer structuur te komen in onze botenparking. De 
boten zullen in juni op hun nieuwe plaats gezet worden. We merken, gedreven door het groeiende 
ledenaantal, een ommeslag van boten zonder staande mast (vb Laser) naar boten met staande mast 
(vb 420,Europe,…).  

Gelet op de schade van de laatste storm hebben we besloten om de boten met staande mast aan de 
kant van de haag te plaatsen, de clubboten op een tussenrij achteraan en de boten zonder staande 
mast dichter naar het grasveld. Er is rekening gehouden met de lengte van de boten, het type trailer, 
meerdere boten van dezelfde lengte binnen zelfde hoofdaansluiting,…  

We beseffen dat dit voor sommige mensen een kleine aanpassing zal vergen, maar we zijn er van 
overtuigd dat deze structuur zal bijdragen tot een optimalisatie van het terrein. Na de zomer zal er 
een evaluatie gebeuren en kan er hierna eventueel bijgestuurd worden. 

Zodra de boten op hun vaste plaats liggen zullen we ligplaats per boot doormailen en ophangen in de 
loods. 

 

 
  



Zeilclub Sirocco op verplaatsing 
Onze leden trekken er 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.  

Europcup 505 15-17/4/2022 te San Raphael (FR) 
Paul & Pierre Gorremans : 31e 32-24-21-DNS-27 
 
Régatte Tour des Lacs OK-Jol 15-16/4/2022 te Ittre 
Paul :?e  
 
Optisail 24/4/2022 te Kelchteren 
Optimist 
Alexander 1e  1-1-1-1-1 
Gijs 2e    2-2-2-2-2 
Jasper 3e   3-3-3-3-3 
 
Jeugd 
Anke (Laser Rad) 1e 1-2-1-1-1 
 
Spring Cup OK-jol 13-15/5/2022 te Medemblik (NL) 
Frédéric : 12e  25-25-19-13-11-15-17-13-9-11 
Steven : 14e  17-18-16-16-8-10-20-12-17-14 
Michiel : 18e   23-24-20-7-14-11-18-16-20-12 
 
Régatte de Basins yole OK 21-22/5/2022 te Vielles Forges (FR) 
Paul : 5e  4-2-2-2-3-dns-dns-dns-dns 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aankomende events 
Bekijk zeker onze kalender op de website www.zeilclubsirocco.org om de hoogte te blijven van de  
aankomende evenementen. De zaterdagtrainingen worden hier ook steeds op bijgehouden. 

   


