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Voorwoord 
 

2023 belooft een uitdagend jaar te worden.  Zeilclub Sirocco is de voorbije jaren gegroeid, we 
hebben in 2022 ons 100ste lid mogen verwelkomen en onze botenparking staat goed gevuld.  In het 
Limburgse optimistzeilcircuit zorgt onze club elke keer opnieuw voor een groot aantal deelnemers en 
ook podiumplaatsen, andere leden eindigen op nationale en internationale wedstrijden hoog in het 
eindklassement.   

In 2023 zullen we twee keer een Optisail wedstrijd organiseren.  De wedstrijd die in het verleden op 
het Schulensmeer werd gezeild, zal dit jaar op onze plas doorgaan.  De volledige kalender kan u 
terugvinden op onze website, die ook in een nieuw jasje zit. 

Begin maart vindt onze jaarlijkse algemene vergadering plaats. Alle leden zijn hierop van harte 
welkom.  

Het zeilseizoen gaat dadelijk weer van start, mogen we u er ook aan herinneren om tijdig het lidgeld 
in orde te brengen. 

Met de wind in de zeilen! 

Koen 

 

 



Terugblik volwassenenlessen 
Op zaterdag 26 november sloten we de eerste vaste reeks volwassenenlessen af. Het opzet 
van de cursus was om beginnende zeilers een goede basiskennis mee te geven. De 
deelnemers konden hun opgedane kennis per duo zelfstandig inoefenen op de BK’s en twee 
beginnende zeilers waagden zich uiteindelijk met de club-Laser op het water. De weergoden 
waren ons tot eind november gunstig gezind. 
 
De deelnemers gaven aan dat de cursus voldeed aan hun verwachtingen, we konden ze 
voldoende individueel op hun niveau begeleiden en ze waren tevreden met het 
clubmateriaal. Aangezien zowel de deelnemers, als Werner en ik, de structuur van wekelijkse 
lessen als positief ervaarden, plannen we volgend seizoen terug twee gelijkaardige vaste 
lessenreeksen. 
 
Zowel in het voorjaar (start eind april) als in het najaar (start begin september) willen we een 
lessenreeks van 8 lessen voor telkens 4 deelnemers opstarten met de Volksboot en BK’s. 
Zoals reeds eerder gecommuniceerd zal het inschrijvingsgeld voor niet-leden 160EUR 
bedragen en voor de leden is dit gereduceerd naar 110EUR.  
 
Leden die eerder al een initiatie volgden maar geen eigen boot hebben, kunnen wekelijks op 
zaterdagochtend zeilen indien er permanentie van de motorboot op het water is. Stem even 
met ons af indien je met een BK of Laser het water op wilt.  
 
Blijf scherp aan de wind!  
Liesbeth 

Lidgeldmaatschap 2023 
Bij de nieuwsbrief vinden jullie ook het nieuwe formulier voor de vernieuwing van het 
lidmaatschap terug. Jullie zullen hier ook een bijkomend vakje zien voor het stallen van een 
afzonderlijke trailer.  

Doordat onze club in een groeifase zit krijgen we ook meer boten in onze stalling. Met deze 
extra stallingskost van de trailers hopen we dat de baantrailers onder de boten gezet 
worden zodat we meer ruimte krijgen om de boten te stallen. Indien de trailer toch een 
afzonderlijke plaats nodig heeft vragen we om dit op het formulier aan te duiden. 

Voor het terreinonderhoud dienen deze 
trailers, net als de boten, ook 
regelmatig verplaatst te worden. 
Mogen we vragen om de wielen aan 
deze trailers te laten staan zodat we 
deze gemakkelijk kunnen verplaatsen? 

 
 

De toegangscode van de botenparking en de loods zal op 1/4/2023 aangepast worden, de 
leden die hun inschrijving vernieuwen zullen deze code doorgemaild krijgen. 



Optisail 2023 
In het najaar zijn de verschillende Limburgse zeilclubs samengekomen en hier zijn onder 
andere de wedstrijden voor 2023 vastgelegd. Gelet op de annulaties van de wedstrijden in 
Schulen en Maasmechelen zijn deze Optisails nu overgenomen door Paal en Zutendaal. 
 
De Optisail-kalender ziet er als volgt uit : 
23/4/2023   Paal    27/8/2023  Kinrooi 
7/5/2023   Zutendaal   10/9/2023 Paal 
4/6/2023  Kelchteren   15/10/2023 Zutendaal 
 
De start van deze wedstrijden is steeds om 12u. De optimisten zullen nu steeds een 
afzonderlijke start krijgen van de overige jeugdzeilers. 

Zaterdagtrainingen 
Het koude weer houdt onze optimistzeilers niet tegen om wekelijks het water op te gaan. 
Door de koude temperaturen zit er meer afwisseling in de training waarbij er ook plaats is 
voor een theoretisch gedeelte om hun tactische en strategische kennis op te krikken. De 
warme choco laat zich alvast graag smaken na zo’n training!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dit jaar zullen er ook meer zeilers zich gaan meten op nationaal 
niveau. In het voorjaar zullen Jasper en Camiel mee op pad gaan 
met Alexander en Gijs. Camiel heeft hiervoor alvast een gewezen 
kampioenenbootje op de kop kunnen tikken. 
 
Succes jongens! 
 
 
 
 
 



Algemene vergadering 
De algemene vergadering zal dit jaar doorgaan op zaterdag 4 maart, aansluitend aan de 
zaterdagtraining voor onze jeugdzeilers. 
Iedereen is op deze vergadering uitgenodigd, enkel de effectieve leden hebben stemrecht. Laat even 
een seintje indien je aanwezig wil zijn zodat we de locatie in functie van het aantal personen kunnen 
beschikbaar stellen. Indien je een bepaald onderwerp op de agenda wilt zetten vragen we ook om dit 
op voorhand door te geven. 

Nieuwe leden 
Het nieuwe jaar is nog maar net ingezet en we hebben alweer een extra lid mogen 
verwelkomen. Frederik Boone uit Diest zal ons opnieuw vergezellen. Zelf is hij actief in de 
Finn en Europe klasse. Welkom Frederik! 
 

Kampioenenhulde  
 

Net als tijdens de vorige editie, toen Cedric en  Karel gelauwerd 
werden, kon zeilclub Sirocco zich weer tonen door opnieuw 2 
leden naar dit event te sturen. 

Alexander en Steven hebben beide het OLK in 2022 gewonnen en 
mochten dus samen het podium op.  

  

 

 

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

Plate Taille, OK-Jol, 24-25/10/2022 

1e Steven : 2-3-1-2-1-1-1 

2e Frédéric : 4-6-4-1-2-2-2 

5e Michiel : 6-2-5-3-6-7-4 

Mabuisson (FR), 505, 29/10-1/11/2022 

5e Paul : 8-2-2-9-8-5-10-6 

15e Pierre : 16-11-14-DNF-15-14-13-NSC 

 

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. 


