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Beste leden, 
 

We zijn al weer bijna halverwege het seizoen en er is veel activiteit. 
Het weer en de wind werken goed mee en de maatregelen zijn 
inmiddels versoepeld waardoor we ook weer activiteiten mogen 
organiseren. Velen onder ons zijn al gevaccineerd maar ook veel 
nog niet en daarom vraag ik iedereen dringend om daar rekening mee te houden en voorzichtig 
te blijven. De maatregelen gelden onverkort voor iedereen die op ons terrein komt maar 
veranderen voortdurend dus kijk op corona-maatregelen voor de laatste update. Voorlopig 
betekent dit voor ons: 
- Het clubhuis is beperkt open en we vragen iedereen om hier zo min mogelijk gebruik van te 

maken. De toiletten en kleedruimten mogen worden gebruikt. 
- Gasten zijn helaas voorlopig nog niet welkom en deze meenemen is nog niet toegelaten. 
- Blijf thuis als je klachten hebt die kunnen wijzen op Corona. 
- Het belangrijkste blijft: houdt 1,5 m afstand, heb respect voor elkaar en geniet van het zeilen. 

AFSCHEID THEO LINDHOUT 

Deze week kregen we het trieste nieuws dat Theo Lindhout is overleden. Theo is tot enkele jaren 
terug een actief lid geweest binnen de Waolenwiert. Niet alleen is hij secretaris geweest maar hij 
was ook altijd aanwezig bij de wedstrijden en heeft vele jaren bijgedragen aan het organiseren 
van onze club-barbecue. Wij nemen in stilte afscheid en wensen de familie veel sterkte. 

WEL EN WEE MBT DE ZEILACTIVITEITEN… 

Ondanks de onzekerheid m.b.t. de Corona-regels heeft Saskia dit zeilseizoen gelukkig toch veel 

zeilactiviteiten kunnen opstarten waaronder 3 avondgroepen volwassen zeilcursussen met 12 

enthousiaste leerlingen, waarvan er één al zo enthousiast is dat hij zelf een boot heeft gekocht. 

De cursussen zijn bijna afgerond en we zijn aan het kijken of we nog iets kunnen opstarten na de 

zomer. Dit alles valt of staat met de vrijwillige inzet van onze eigen leden, Christof, Arend, Jan, 

Vincent, Harm en Hans, waarvoor heel veel dank. 

Ook de CWO gecertificeerde cursussen zijn weer 

gestart met een mooi aantal van 21 kinderen op CWO I, 

II en III niveau. Het enthousiasme van de jonge garde 

jeugd (Rohan, Veerle, Karlijn, Anne Michelle, Victor, 

Feline, Jan en Oda) die elke les weer helpen is 

fantastisch, en dat merk je ook aan de sfeer tijdens de 

lessen. Het is een leuke groep kinderen die de lessen 

volgt, treffend gezegd door een van de leerlingen: “Ik 

verheug me altijd heel erg op de zeillessen. Het is 

gewoon fantastisch om op het water te varen en zelf een zeilbootje te besturen.” Alle lessers 

verheugen zich al op het zeilkamp dat komend weekend (26 + 27 juni) wordt gehouden. Er zullen 

her en der tentjes op het terrein staan gelieve daar rekening mee te houden. 

Voor de jeugd van 13 t/m 17 jaar zijn er RS Feva clinics gegeven 

o.l.v. Jan. Er staan er nog een paar op voor dit seizoen. Hiervoor 

is een aparte app-groep waarin alles wordt gecommuniceerd. 

Ook voor de andere leden zijn drie zeilclinics georganiseerd, te 

weten een laser-/1-romper-clinic (door Bram en Thor), een 

catamaran clinic (door 

Arend en Saskia) en een 

wedstrijdzeilen clinic (door 

Gerard). De opkomst was 

steeds erg groot. Na theoretische info over trim, zeilstand, 

zeiltwist, Cunningham, onderlijk-spanning, tell-tales, gebruik 

van overloop, boeien ronden, voorrangsregels bij boeien en 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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starten en nog veel meer zijn de zeilers het geleerde in de praktijk 

gaan toepassen. Deze clinics hebben erg veel verheldering 

gegeven, met name over de voorrangsregels bij de boeien. Dit was 

voor beginnende èn gevorderde zeilers buitengewoon leerzaam. 

We zijn ontzettend blij dat er vanuit onze eigen leden zoveel animo 

is voor alle georganiseerde activiteiten. Mocht er behoefte zijn aan meer of andere soorten clinics 

stuur dan een mail naar Saskia en zij zal dan in overleg kijken wat de mogelijkheden zijn. 

VERS VAN DE PERS: ZEILWEDSTRIJD 20 JUNI 

Afgelopen zondag was het eindelijk zover, onze eerste officiële 

wedstrijd van dit seizoen. Het  weer was veelbelovend en 

iedereen keek ernaar uit. Dankzij alle clinics voelden vele leden 

zich sterk genoeg om deel te nemen en dat hebben we geweten. 

Maar liefst 25 optimisten, zeilboten en catamarans streden om 

de titel. Uiteindelijk was het Kjel bij de opti’s en Saskia bij de 

catamarans die als snelste over de finish gingen. Helaas waren 

er enkele startperikelen en boei-verwarringen waardoor er bij de 

zeilboten geen geldige uitslag was. Al met al een leuke dag met een mooi groot veld waarin goed 

werd gevaren en mede dankzij de inzet van de wedstrijdcommissie een zeer geslaagde wedstrijd. 

ACTIVITEITEN SEIZOEN 2021 

Jubileum: Het feest voor het 40-jarig jubileum wordt wederom uitgesteld maar zal zeker een nog 
groter feest voor het 42-jarig jubileum worden. 
After sail borrels: Om thuisblijvers ook iets te bieden tijdens de zomermaanden organiseren we 
op zaterdag 17 juli en 21 augustus een “after sail borrel". Het idee is om vanaf ±13.00u samen te 
zeilen en dan vanaf een uur of vijf, onder het genot van een hapje en een drankje, sterke verhalen 
uit te wisselen. De club zorgt voor één consumptie en wat snacks maar verder is het amerikaans, 
neem lekker je eigen hapje en drankje mee en indien gewenst steken we een barbecue aan 
waarop iedereen zijn eigen meegebrachte lekkernijen kan bereiden. 
Barbecue 2021: Gezien de versoepelingen van de Covid maatregelen kunnen we  onze bekende 
Waolenwiert barbecue gaan organiseren. Anders dan in de jaarplanning wordt deze in plaats van 
op 4 september op zaterdag 11 september gehouden, aan de vooravond van de clubwedstrijd. 
Meer info volgt. Wil je een handje helpen? Geef je op bij Arend. 
Recente agenda: De meest recente agenda vind je HIER. 

DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS 

Alle hierboven genoemde activiteiten kunnen natuurlijk alleen georganiseerd worden met de hulp 

van de vele vrijwilligers die ieder op hun eigen manier de passie voor de vereniging en het zeilen 

overbrengen aan de andere (nieuwe) leden. Dus heel veel dank aan allen voor jullie enthousiaste 

inzet, mede daardoor “leeft” onze club, wordt er meer gezeild en gaan/durven er ook steeds meer 

beginnende zeilers het water op. 

Ben ook jij graag betrokken bij de vereniging en wil je graag meehelpen meld je dan aan en we 

roepen je dan op als we extra hulp nodig hebben bij wedstrijden, andere clubactiviteiten of klusjes 

op ons terrein. Wij zorgen ervoor dat je er nooit alleen voor staat maar dat je begeleid wordt door 

leden die al de nodige ervaring hebben. Aarzel dus niet en meld je aan bij de secretaris. 

NIEUWE CLUBBOOT 

Dankzij een gift van een van onze leden hebben we er een nieuwe 

clubboot bij, een Eikplast. Deze van oorsprong duitse boot is 4,55 m 

lang en wordt inmiddels goed gebruikt voor de zeillessen. Tijdens een 

zeilles met weinig wind hebben de lessers geoefend met omslaan en 

hebben we de onderzijde van de boot goed kunnen inspecteren. We zijn 

erg blij met deze boot en danken Eduard voor deze donatie. 

mailto:zeillessen@waolenwiert.nl
mailto:activiteiten@waolenwiert.nl
https://www.waolenwiert.nl/vereniging/agenda/
mailto:secretaris@waolenwiert.nl
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WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN (WBTR) 

De WBTR is vanaf 1 juli van kracht en is bedoeld om het bestuur 

van onze vereniging te verbeteren en duidelijkheid te geven over 

aansprakelijkheden en tegenstrijdige belangen. Om te voldoen aan 

de wet hebben we verplichtingen en aansprakelijkheden 

vastgelegd. We zullen dit in de eerstkomende ALV voorleggen. Inmiddels zijn we ook bezig om 

het huishoudelijk reglement aan te passen aan de huidige tijd. Daarnaast zullen ook de statuten 

hierop dienen te worden aangepast. Wij houden jullie op de hoogte. 

DOELSTELLINGEN EN MEERJARENPLAN 

De doelstellingen van de vereniging en het meerjarenplan krijgen al vorm, mede dankzij de 
enquête die door maar liefst 51 leden is ingevuld. In de vorige nieuwsbrief is de verenigde kracht 
van samenwerken en de krachtige vereniging al genoemd en het blijkt dat onze vereniging met 
een 8 wordt gewaardeerd. Wanneer alles compleet is uitgewerkt zal dit tijdens een ALV worden 
gepresenteerd en kunnen we met een weloverwogen en doordacht plan en met een gerust hart 
de toekomst tegemoet treden. 

OPROEP VOOR NIEUWE SECRETARIS  

De bestuurstermijn van onze secretaris loopt dit najaar af. Ivo heeft aangegeven dat hij na 3 jaar 

het stokje graag wilt overdragen aan een opvolg(st)er. Wij doen bij deze een oproep voor een 

enthousiast lid dat enige affiniteit heeft met administratief werk. Alle antwoorden op vragen en 

meer info kun je krijgen van Ivo. 

NOG EVEN IN DE HERHALING: AFVAL EN BLIKJESPERS 

Vorig jaar hebben we de afvalbakken bij de club weggehaald aangezien 

deze alleen maar voor overlast zorgden. De nieuwe afspraak: alle leden 

dienen eigen afval zelf mee te nemen. Enkel voor de blikjes die gekocht 

kunnen worden en in de koelkast staan is er een kleine afvalbak binnen, 

links naast het aanrecht. Er boven hangt een blikjespers om de blikjes 

klein te maken. Ook vragen we aan alle leden om bekers en mokken die 

voor koffie of thee worden gebruikt na gebruik af te wassen en op te ruimen. 

TRIATHLON 10 - 11 JULI 

In het weekend van 10 en 11 juli wordt de 043 triathlon gehouden. Het geheel 

speelt zich af rondom Fun Valley en daardoor wordt de bereikbaarheid van 

onze vereniging beperkt mogelijk. Er zal eenrichtingsverkeer zijn op de 

Oosterweg, Kasteellaan en Trichterweg. Volg de borden en de aanwijzingen 

van de verkeersregelaars. Voor de juiste info kijk op 043 Triathlon. 

Een onderdeel van deze triathlon is het zwemmen. Hiervoor is een baan 

uitgezet ten noorden van het eiland. Gelieve daar rekening mee te houden. 

KUNSTWERK 

De Waolenwiert is een kunstwerk rijker. Het origineel 

is sinds kort in ons clubhuis te bewonderen. 

Dankjewel Marie. 

 

Dit is het weer voor nu, ik hoop iedereen snel op onze 

mooie vereniging of op het water tegen te komen 

genietend van het weer en vooral van de wind. 

 

Met Waolenwiert Watersportgroet, 

Voor vragen ben ik steeds bereikbaar via Whatsapp of via voorzitter 

https://wbtr.nl/
mailto:secretaris@waolenwiert.nl
https://www.bearsports.nl/events/043triathlon/
mailto:voorzitter@waolenwiert.nl

