
       
Nieuwsbrief Maart 2023 

 

Voorwoord 
 

Na een winter met sneeuw, hagel, ijzel, heel veel regen maar ook met aangename temperaturen en 
mooie zeilmomenten, zijn we ondertussen al in de lente beland.  Hoog tijd dus om ons clublokaal en 
de botenparking klaar te maken voor het komende zeilseizoen.   

Aanstaande en volgende zaterdag organiseren wij twee werkdagen. Iedereen is meer dan welkom, 
vele handen maken het werk lichter en plezanter.   

In april hebben we al enkele evenementen op de agenda staan.  We helpen de jeugddienst van de 
stad Beringen op de Buitenspeeldag op woensdag 19 april.  Hiermee willen we de jeugdige 
Beringenaren kennis laten maken met de zeilsport. 

Het daaropvolgende weekend verwachten wij veel volk aan onze Plas.  Op zondag 23 april is er de 
eerste OptiSail wedstrijd van het jaar.  Om alle deelnemers uit hun winterblues te halen hebben we 
de Limburgse clubs gevraagd om reeds op zaterdag naar de Plas te komen om te trainen. Hopelijk is 
onze eigen jeugd dan ook talrijk van de partij.  

Laat het nieuwe zeilseizoen maar beginnen 

Koen 

 

Werkdag 25 maart en 1 april 
Hoewel de Paalse Plas een meer is met zeer zuiver water vereist het intensief gebruik van 
zeilboten en tuigage regelmatig onderhoud. Ook de parking, het clublokaal en de loods 
hebben behoefte aan een opknapbeurt. 
 
Zaterdag 25 maart en zaterdag 1 april 2023 kunnen leden meehelpen met het uitvoeren van 
werken die verband houden met dit onderhoud. 
 



Wij starten om 10h en voorzien onder andere volgende activiteiten: 
- Boten ( 3 x BK, 1 x VB, 1 x 490, 1x Feva, 2 x Laser en PE Optimisten) poetsen en optuigen  
- Schuren en vernissen van roeren en zwaarden 
- Optimisten-zeiltjes: trainingszeilen aanpassen en kampzeilen wisselen 
- Indeling van de zwemvesten 
- Aanduiding van de ligplaatsen van de boten 
 
Einde van de werkzaamheden verwachten we rond 16h 
Voor de deelnemers wordt frisdrank, koffie en broodjes voorzien. 

Opstart volwassenlessen zeilen  
Op onze website kan je de datums terugvinden waarop de eerste cursus van dit jaar zal 
opstarten. Er is slechts een beperkte capaciteit per cursus, indien je interesse hebt is snel zijn 
de boodschap. De inschrijvingen zullen deze week ook opengesteld worden voor de niet-
leden die ons reeds via mail gecontacteerd hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

Zeilkampen jeugd 
Naar jaarlijkse gewoonte zullen er in 2023 ook weer 2 zeilkampen doorgaan voor 
jeugdzeilers van 7 tem 14jaar. De kampen gaan telkens door van 9 tot 16u. 

Deze kampen staan gepland in de week van 14 en 21 augustus. Om in te schrijven dien je 
een inschrijvingsformulier via mail aan te vragen.  

Kostprijs van deze kampen is 110EUR voor leden en 160EUR voor niet-leden.  

  



Buitenspeeldag 19 April 
Op woensdag 19 april zal de gemeente Beringen mee doen aan de buitenspeeldag, onze 
zeilclub zal hier enkele rondvaarten aanbieden zodat kinderen kunnen proeven van het 
zeilen. 
 
We hopen alvast op gunstige weersomstandigheden om deze kinderen een leuke namiddag 
kunnen aan te bieden. 
 

Optisail 2023 
Veel kinderen die leren zeilen met een Optimist tijdens een zeilkamp krijgen de microbe om 
aan wedstrijdjes deel te nemen.  Zo werd in de jaren tachtig in Limburg de OptiSail 
opgericht. 
 
Tot onze grote spijt zijn er niet zoveel actieve optimistzeilers bij de overige Limburgse clubs, 
we trekken vanaf dit jaar dan ook de kar en zullen net als Zutendaal twee keer een OptiSail 
wedstrijd organiseren. 
 
Wie mag deelnemen?  Uiteraard kinderen met een Optimist (kan geleend worden bij de 
club), maar ook grotere jongeren (tot 21jaar) kunnen deelnemen met een eenmans- of 
meermansboot. Het is elke keer weer een fijne dag. 
 
De eerste wedstrijd zal doorgaan op zondag 23 april, het eerste waarschuwingssein zal om 
11u55 gegeven worden. 
 

G-sportdag 
Op zaterdag 10 juni zal de G-sportdag doorgaan aan de 
Paalse Plas, onze zeilclub zal dan ook hier weer instaan 
voor het verzorgen van rondvaarten op de Plas. 

Helpende handen zijn steeds welgekomen, graag een 
seintje als je ons hierin wil ondersteunen. 

 

Politiereglement 
Het politiereglement van de Paalse Plas zal aangepast worden na verdere goedkeuring op 
gemeentelijk niveau. 

De belangrijkste wijziging voor ons is de aanpassing van de watersportperiode, deze staat 
officieel van 1mei tot 30september, in het verleden werden we natuurlijk gedoogd, maar in 
de nieuwe tekst zal de watersportperiode uitgebreid worden naar het ganse jaar voor leden 
van onze club zodat hier geen discussie over kan optreden. 

Zodra de nieuwe versie van het politiereglement goedgekeurd is zullen we deze op onze 
website plaatsen. 

 



Lopende aanvraag bij de gemeente Beringen 
Momenteel hebben we een goede verstandhouding met de gemeentelijke diensten, we 
wensen jullie dan ook op de hoogte brengen van een aanvraag die we momenteel lopen 
hebben. Dit gaat over bijkomende oeverversteviging, dewelke tevens kan dienen als 
aanlegplaats en het aanpassen van een steiger. Zodra de goedkeuring voor deze wijzigingen 
bekomen zijn, zullen we jullie onze plannen voorleggen. 

We zijn ervan overtuigd dat we hierdoor het comfort van de zeiler kunnen verhogen! 
 

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

Optimist - Orlent beker te Broechem 5/3/23 
14e Alexander : 9-18-10-?-25 
22e Jasper : 41-20-11-25-24 
 
Optimist te Heusden 12/3/23  
37e Alexander  : 56-33-30-39-33 
45e Jasper : 42-45-43-58-34 
51e Camiel  : 47-49-46-42-DNF  
 
Finn te Antwerpen 11+12/3/23 
12e Björn : 13-13-12-12-DNF 
 
OK-jol te Antwerpen 19/3/23 
1e Steven : 1-2-1-5 
2e Frédéric : 3-3-2-1  
3e Michiel : 4-1-3-3 
 

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. 
 
 


