
Nieuwsbrief Maart 2020 
 

 

Beste leden, 
 
In Europa waart het coronavirus rond en dit heeft ook zijn weerslag 
op de activiteiten bij de Waolenwiert, dus op jullie. De komende tijd 
is voor iedereen onduidelijk en beangstigend. De aanpak om deze 
bedreiging te bestrijden vraagt veel van iedereen en het jaar 2020 
zal voor iedereen verbonden blijven met dit virus. Wij wensen jullie 
allen veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 
Vanuit het kabinet is opgeroepen om sociale contacten in het 
algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door het watersportverbond ondersteund 
met een advies om alle georganiseerde bijeenkomsten zoals trainingen, grote vergaderingen 
en groepsbijeenkomsten niet door te laten gaan, zie ook https://www.watersportverbond.nl. 
Het bestuur volgt dit advies en heeft tijdens een online web-vergadering besloten om de 
komende terreindag, de algemene ledenvergadering en de opening van het seizoen 
voorlopig uit te stellen. Zodra hier meer over bekend is zullen wij iedereen direct informeren. 

Dit betekent dat voorlopig tot 6 april geldt: 

- Het terrein is beperkt toegankelijk en alle georganiseerde activiteiten zijn uitgesteld. 
- Zoals gebruikelijk mag vanaf 1 april je boot op het terrein worden gezet. 
- Iedereen dient zijn/haar ligplaats vooraf volledig schoon te maken, dus alle losliggende 

takken verwijderen en het gras maaien (zie hiervoor onderstaand punt: “terreindag”). 
- Voor de duidelijkheid, geen gebruik van de parkeerplaats en geen auto’s op het gras ! 
- Het clubhuis blijft gesloten, geen gezamenlijke onderonsjes of koffie drinken. 
- Er is enkel toegang voor het pakken en terughangen van de sleutel van de poort en de 

nieuwe registratielabels (zie hiervoor onderstaand punt: “vaartuigen op het terrein”). 
- Toiletten mogen niet worden gebruikt, het water is ook nog afgesloten. 
- Indien er meerdere leden gelijktijdig aanwezig zijn houdt dan voldoende afstand. 
- Maar vooral geldt: Neem je verantwoordelijkheid en heb respect voor elkaar en voor 

ieders persoonlijke manier om met deze situatie om te gaan. 
- Volg de onderstaande richtlijnen van de RIVM en blijf niet onnodig op het terrein. 
- Indien je twijfelt over je gezondheid: BLIJF THUIS. 

 

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/maatschappelijke-thema-s/coronavirus-en-de-watersport/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-de-watersport
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NIEUWJAARSDUIK 

Ook dit jaar waren er 
weer een aantal bikkels 
die de kou trotseerden 
en op 1 januari het 
water in doken. Zoals gebruikelijk was 
het parcours weer kort maar krachtig. 

 
We zijn trots op de harde kern van de vereniging. 
Naast de gebruikelijke champagne konden de 
zwemmers zich opwarmen met erwtensoep en 
warme chocomelk. 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Tijdens de nieuwjaarsborrel bij de Moosjtum in Oost Maarland had iedereen de kans om bij 
te kletsen over het zeilseizoen 2019 en de plannen voor 2020 te bespreken. 
Tijdens het praatje van de voorzitter werd teruggekeken naar de afgelopen 40 jaren van de 
vereniging en getoost op het jubileumjaar 2020. 

Verder werd er van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de medailles en 
bekers uit te rijken aan de winnaars van 
de wedstrijden van 2019. 
We willen alle zeilers en jeugdzeilers heel 
erg bedanken voor hun deelname, alle 
helpers voor hun inzet bij het organiseren 
en met name Oda voor al haar goede 
zorgen en niet aflatende inzet. 
We zien dit jaar weer uit naar minimaal 
dezelfde opkomst als vorig zeilseizoen. 

TERREINDAG 

Het is traditie dat het zeilseizoen ieder jaar begint met de terreindag, zo niet dit jaar. 
We gaan de noodzakelijke opruimacties en het klaarmaken van helling en steiger op een 
latere datum uitvoeren. Zoals aangegeven dienen leden die hun boot op het terrein zetten 
hun eigen plaats schoon te maken en te maaien. De grasmaaier hiervoor kan uit de kooi 
worden genomen. Het nummer van het hangslot is: 1820. Er staat ook een kruik met 
benzine. Als je plezier hebt in het werk in de frisse buitenlucht, een extra stuk mag natuurlijk 
altijd worden gedaan. De verzamelde takken kunnen naast de container op een stapel. 

VAARTUIGEN OP HET TERREIN 

Vanaf 1 april is het mogelijk uw boot naar ons 
terrein te brengen, met in acht name van de 
hierboven aangegeven restricties. Dit jaar gaan 
we voor het eerst werken met registratielabels 
die op de trailer of het vaartuig dienen te 
worden bevestigd. In het clubhuis is een bord te 
vinden met de labels alfabetisch gerangschikt. 
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Neem bij het brengen van het vaartuig meteen het label van het bord en 
bevestig het met een tie-rap aan je boot of trailer. 
Dit dient ook te gebeuren voor je surfplank of kano die aanwezig zijn in de 
kooi of in de container. Op die manier weten we van wie het materiaal is en 
kunnen we de eigenaar indien nodig direct benaderen. Op het label zijn de 
gegevens vermeld zoals nu bij het bestuur bekend. 

Het ligplaatsnummer is dus via deze registratie bekend en wordt niet meer op de plattegrond 
aangegeven. De lijst met ligplaatsen zal ook op de website worden gepubliceerd. Mochten er 
tussentijdse wijzigingen plaatsvinden dan vernemen wij dat graag op de gebruikelijke manier, 
dus via het secretariaat secretaris@waolenwiert.nl  
Ook willen we alle gegevens actualiseren en de ontbrekende gegevens aanvullen. Er ligt in 
het clubhuis een lijst van alle vaartuigen. Vul zo veel mogelijk de gegevens aan (naam van 
de boot en andere identificerende informatie) en corrigeer de gegevens die niet correct zijn. 
Deze gegevens mogen ook per mail doorgegeven worden aan: terrein@waolenwiert.nl 
Vermeld daarbij naam, lid- en ligplaatsnummer waarop de aanvulling betrekking heeft. Er is 
een registratielabel voor elk vaartuig (zeilboot, rubberboot, surfplank, kayak, etc.) en voor de 
wegtrailers die op het terrein gestald worden. Het bestuur rekent op jullie medewerking. 

JEUGDCLINICS 

Dit jaar zullen we weer een aantal 

clinics aanbieden voor jeugdleden die 

CWO II hebben. In een aantal lessen 

zullen we je verder bekwamen in de 

kunst van het zeilen. Voor de data zie 

de kalender. Opgeven bij Saskia Born, 

via: zeillessen@waolenwiert.nl 

VERENIGINGSBOTEN 

De vereniging heeft enkele zeilboten in 

bezit. Een RS Feva en nog 2 anderen. Deze kunnen door de (jeugd)leden worden gebruikt. 

We bieden alle leden de gelegenheid om een gebruiksrecht te kopen á raison van € 40,00 

per persoon per seizoen. Daarmee heb je het recht om het hele seizoen met de boot te 

zeilen, als die beschikbaar is. Ook kun je deelnemen aan de zeilwedstrijden van de club. 

Voor aanmelding stuur een bericht naar Jan Nijhuis: penningmeester@waolenwiert.nl 

JUBILEUM 

En last but not least, 2020 is het jaar waarin onze vereniging 40 

jaar bestaat. De plannen om dit groots te vieren zijn aanwezig al 

weten we op dit moment nog niet hoe een en ander gaat lopen. 

We zijn hiervoor toch op zoek naar enthousiaste leden die willen 

helpen bij het organiseren van diverse activiteiten en een feest. 

Meer info en aanmelden bij voorzitter@waolenwiert.nl 
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