
       
Nieuwsbrief Oktober 2022 

Voorwoord 
Zeilclub Sirocco zet het najaar in met een nieuwe voorzitter.  Filip Corten wordt in de 
komende weken een kersverse papa en we weten allemaal dat het vaderschap veel tijd 
opneemt.  Ik ben Koen, de papa van Anke en Stef (die in augustus de zeilkampen hebben 
gegeven) en ben ongeveer 15 jaar lid van onze club.  Maar dit is niet de enige verandering in 
het bestuur.  Voor het eerst mogen wij een vrouw, Liesbeth Breugelmans, verwelkomen in 
ons bestuur. 

Eind juni hebben wij op onze Plas een groot deel van onze vloot ingezet voor KIA D-max, een 
evenement van de sportdienst van onze gemeente voor de kinderen van het vijfde en zesde 
leerjaar van de gemeentescholen.  De kinderen konden hun energie kwijt op springkastelen, 
beachvolley, surfplanken en dus ook op onze optimisten en meermansboten. 

Traditiegetrouw was er eind juli de 4 uur van de Paalse Plas, een wedstrijd die elk jaar meer 
deelnemers mag ontvangen. 

De twee laatste weken van augustus hebben we twee kampen optimist gegeven.  In de 
eerste week hadden we 8 deelnemers, in het tweede kamp 10.  En de dag erna, zaterdag, 
trokken we met een grote groep lasers en optimisten richting Maaseik voor de Afvaart van 
de Maas.  We mogen fier zijn op onze grote aanwezigheid.  En dat was ook het geval op de 
Optisail wedstrijd op de Marec plas de dag nadien. 

Zoals je kan lezen verder in deze nieuwsbrief, zijn onze leden zeer actief geweest in tal van 
nationale en internationale wedstrijden.  We willen dit met alle mogelijke middelen 
aanmoedigen.  Zo gaan we dit najaar ook van start met volwassenlessen en blijven de 
zaterdagtrainingen voor optimisten verder doorgaan.  Aarzel zeker niet om ons te 
contacteren voor meer informatie. 

We hebben trouwens ons honderdste lid mogen verwelkomen!   

Ik wens jullie nog een fijne zeilherfst, met ruime wind! 

Koen 

 

  



Opstart volwassenlessen 
Op zaterdag 24 september is onze eerste lessenreeks van start gegaan voor niet-leden. Deze 
reeks wordt gegeven door Werner en Liesbeth. Een reeks bevat 8 lesmomenten waarna men 
zelfstandig kan zeilen, alsook de manoeuvres kan volmaken. 

Dit is een verderzetting van de eerdere zeilinitiatie voor leden. We merkten echter dat er 
wat meer structuur in de lesmomenten diende te zitten om de opgedane kennis voldoende 
kunnen in te oefenen, vandaar de vaste lessenreeksen.  

 

Het aantal deelnemers per lessenreeks hebben we vastgelegd op 4 zodat er voldoende 
individuele begeleiding mogelijk is. 

In het voorjaar zal er weer een nieuwe lessenreeks opstarten, voor niet-leden bedraagt het 
inschrijvingsgeld 160EUR en voor de leden reduceren we dit naar 110EUR.  

De leden die al de eerdere initiaties volgden, stemmen best met Liesbeth of Werner af in 
verband met hun vervolgtraject en om eventueel onder begeleiding te zeilen met de BK’s. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Winter klaar maken van de boten 
Sommigen onder jullie zullen misschien niet meer het water op gaan om te zeilen. We willen 
dan ook volgende kleine tips meegeven om jullie boten goed te stallen om de komende 
periode door te komen : 

- Verwijder de mast 
- Zet de zelflozers open zodat de boot niet vol loopt met regenwater 
- Zorg dat de boot geborgd zit op de strandkar/trailer  



Optisail 2022 
De regionale zeilcompetitie onder de verschillende Limburgse clubs kende dit jaar 4 
wedstrijden. 
Er zijn wedstrijden gehouden in Kelchteren, Paal, Kinrooi en Zutendaal.  
 
Er hebben in totaal 12 verschillende optimistzeilers meegedaan waarvan 11 van onze club, 
hieronder hun totaaluitslag : 
 
1e Alexander, 2e Gijs, 3e Jasper, 4e Camiel, 5e Nette, 6e Jonathan, 8e Lucas C,  9e Lander,  
10e Wout, 11e Waut, 12e Esther 
 
Verder zeilden er ook verschillende jongeren mee met voornamelijk Lasers, waarvan 5 van 
onze club, hieronder vind je ook hun totaaluitslag : 
 
2e Anke, 3e Stef, 7e Eppe, 8e Karel, 11e Sander 
 
We mochten na afloop van de laatste manche in Zutendaal dus 5 trofeeën mee naar huis 
nemen! 
 

 
Proficiat aan al onze deelnemers voor hun doorzetting en enthousiasme! 
 
 

Nieuwe leden 
Zoals Koen reeds vermelde hebben we de kaap van de 100 leden kunnen overtreffen. 
Afgelopen periode hebben we weer enkele leden kunnen toevoegen aan ons ledenbestand.  
 

Frank Vanhuysse, Pieter De Munck, de familie Coels, Peter Riga, Waut Janssens, Esther 
Jannes, Louise-Marie De Groof alsook de familie Rabijns, die heeft nu ook meerdere zeilende 
gezinsleden zo heeft Bart op de Maas zijn eerste zeilwedstrijd meegevaren. 

Welkom aan onze nieuwe leden!  



Effectieve leden 
Onze club heeft twee soorten leden: effectieve en toegetreden leden.   

VZW Zeilclub Sirocco heeft momenteel 105 leden waarvan 5 effectieve leden en 100 
toegetreden leden. 

Iedereen die lidgeld betaalde voor het lopend jaar is een toegetreden lid (voor zover hij/zij 
wettelijk bekwaam is). 

Het essentiële verschil tussen een effectief en een toegetreden lid zit in het feit dat een 
effectief lid stemrecht heeft op de Algemene Vergadering van onze club (in februari van elk 
jaar) terwijl toegetreden leden toegelaten worden op die Algemene Vergadering maar geen 
stemrecht hebben. 

Elk toegetreden lid van onze club kan aan één van de bestuursleden vragen om effectief lid 
te worden. Het Bestuur beslist over deze vraag bij gewone stemming.   

Er is maar één beperking: je kan geen effectief lid zijn van zowel de Windsurfclub Sirocco als 
de Zeilclub Sirocco. Deze uitzondering geldt niet voor de toegetreden leden. 

Via deze weg doet het Bestuur een oproep aan de toegetreden leden om zich te melden als 
kandidaat effectief lid zodat er op de Algemene Vergaderingen meer inbreng en inspraak van 
de leden van de club mogelijk is. 
 

Motorboot te water 
Aangezien de zaterdagtrainingen ook in de winterperiode blijven doorgaan zal er ook steeds 
een motorboot te water zijn tijdens deze trainingen van 9 tot 12u.  

 

Als er leden zijn die graag komen zeilen, maar liefst de zekerheid van de motorboot in de 
nabijheid hebben, dan is er voor hen zeker een geschikt moment tijdens deze 
zaterdagtrainingen. De datums van deze trainingen kan je terugvinden op de kalender op 
onze website.  

Afgelopen weekend zijn onze optimistzeilers trouwens naar Kinrooi getrokken om een 
training af te werken en zich zo reeds voor te bereiden op het komende seizoen. Dit zal in 
het teken staan van extra nationale wedstrijden naast het regionale Optisail circuit. In 2023 
zullen er trouwens meer externe trainingen voor de kerngroep op het programma staan. 



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

Kielerwoche, Kiel Duitsland 18-21/6/2022 

25e Steven, OK-Jol : 24-26-27-22-22-17-18 

Optisail Paal, 26/6/2022 

Optimisten : 1e Alexander, 2e Gijs, 3e Jasper, 4e Camiel, 5e Nette, 
          6e Wout, 7e Jonathan 

Juniors : 2e Stef, 3e Karel, 4e Anke,8e Eppe, 9e Sander 
 

4u van de Paalse Plas, 31/7/2022 

1e Steven, 2e Michiel, 3e Frédéric, 5e Björn, 6e Walter/Birgit, 7e Katrien, 8e Pierre, 9e Gijs, 10e 
Jasper, 12e Werner, 13e Maarten/Liesbeth, 14e Paul 
 
WK Finn Masters te Helsinki, Finland 1-8/7/2022 

115e Björn : 107-106-90-105-BFD-DNF-98 

WK 505 te Cork, Ierland 3-13/8/2022 

56e Pierre : 27-42-57-61-69-67-47 
 
WK OK-jol te Marstrand, Zweden 5-12/8/2022 

56e Steven : 59-64-74-31-61-35-58-54 
58e Michiel : 48-53-67-65-62-42-53-TLE 
72e Frédéric : 65-BFD-60-47-51-60-DSQ-66 
 
Benelux kampioenschap Finn te Scharrendijke, Nederland 13-15/8/2022  

17e Björn : 19-23-22-14-14-20-19-16 

Open Limburgs Kampioenschap te Kinrooi, 20-21/8/2022 

Optimist : 
1e Alexander : 1-1-1-1-4-1 
2e Gijs : 2-2-2-2-2-2 
3e Jasper : 4-3-3-1-3 
4e Camiel : 3-4-4-5-3-4 
5e Nette : 5-5-5-4-5-5  
 
Open categorie : 
1e Steven, OK-jol : 1-1-1-OCS-2-1 
2e Michiel, OK-jol : 2-2-2-1-1-2 
4e Björn, Finn : 3-3-3-2-3-3 
7e Steven F, Laser : 5-16-6-6-10-6 
10e Pierre, 505 : 12-10-10-9-8-8 
11e Stef, Laser 4.7 : 15-11-15-10-11-11  
12e Karel, Laser 4.7 : 18-20-15-11-12-13 
16e Anke, Laser Rad : 14-15-18-16-16-15 



Afvaart van de Maas te Kinrooi 27/8/2022 

Optimisten : 1e Alexander, 2e Jasper, 3e Camiel, 6e Lander, 7e Jonathan, 9e Nette 

Open categorie : 2e Anke, 3e Stef, 7e Eppe, 8e Karel, 9e Bart 

Optisail Maaseik 28/8/2022 

Optimisten : 
1e Alexander : 1-2-2-1-2-1 
2e Jasper : 2-1-1-2-1-3 
3e Gijs : 3-3-3-3-3-2 
 
Juniors : 
3e Eppe : 8-3-6-5-2-4 
4e Stef : 7-5-4-6-4-3 
5e Anke : 3-6-2-7-6-8 
 
Traversee de Liege, 4/9/2022 

1e Paul G, 505  
6e Paul B, Omega 
 
Finn wedstrijd te Oostende, 4/9/2022 

4e Björn : 5-6-5-3-5 

Spaans kampioenschap Finn te Hospitalet, Spanje 9-11/9/2022 

43e Björn : 37-37-31-44-42 

EK Finn Masters te Hospitalet, Spanje 13-17/9/2022 

54e Björn : 55-54-54-48-52-47-45 

OBK OK-Jol te Plate Taille 24-25/9/2022 

8e Steven : 20-12-8-4-10 
19e Frédéric : 9-13-18-22-UFD 
20e Michiel : 18-22-17-11-17 
35e Paul : 12-29-DNC-DNC-DNC 
 
OBK 505 te Plate Taille 24-25/9/2022 

8e Stijn Oyen/Tijs : 13-11-10-7-8-10 
11e Paul : DNC-DNC-5-10-10-7 
14e Pierre : DNC-DNC-DNF-11-9-9 
 
ONK Finn te Muiden, Nederland 24-25/9/2022 

37e Björn : 37-36-TLE-TLE 

  



Optisail Zutendaal, 9/10/2022 

Optimisten : 
1e Alexander : 1-1-3-3 
2e Gijs : 2-2-2-2 
3e Jasper : 3-3-1-4 
4e Camiel : 4-5-4-1 
5e Nette : 6-6-5-5 
6e Jonathan : 9-4-10-6 
8e Lucas 7-8-8-7 
9e Lander : 8-9-7-8 
10e Waut : 10-11-6-10 
11e Esther : 11-10-9-11 
 
Juniors : 
2e Stef : 3-4-6-2-3 
5e Anke : 7-8-1-5-4 
8e Eppe : 6-9-3-8-9 
10e Sander : 10-10-9-10-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


