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Beste leden, 

Het einde van het zeilseizoen 2022 komt weer in zicht. Sinds de 
laatste nieuwsbrief is er veel gezeild en wij hebben als bestuur 
kunnen zien dat er veel is genoten van onze mooie vereniging. 
Ook zijn er veel activiteiten geweest waarvan hieronder een kort overzicht. Helaas hebben we 
door weinig wind op de geplande wedstrijddagen de meeste wedstrijden moeten afgelasten. 
Maar er staan nog 2 wedstrijden op de agenda. Als eerste op 9 oktober de befaamde Snertcup 
en de tweede op 23 oktober, de reservedag. Deze willen we dit jaar zeker benutten als het 
weer het tenminste toelaat. We kijken uit naar veel deelnemers en hopen veel boten op deze 
dagen aan de start te mogen verwelkomen. Dus doe mee !! 

CLINICS: WEDSTRIJD – CATAMARAN – EENROMPERS 

Zaterdag 14 mei heeft Gerard een wedstrijdclinic gegeven 

voor beginnende en gevorderde zeilers over alles wat er bij 

deelname aan een wedstrijd komt kijken en hoe de beste 

tactiek toe te passen. Op 4 juni was het de beurt aan Arend 

en Saskia om de catamaran-zeilers te instrueren en waarbij 

vooral stuurmanskunst en trapezewerk aan bod kwam. Als 

laatste in deze serie was het op 12 juni aan Bram om zijn 

ervaring en kennis met de actieve éénrompers te delen. 

Alle deelnemers hebben weer veel opgestoken van een of meerdere van deze clinics. 

Gerard, Arend, Saskia en Bram heel erg bedankt voor het delen van jullie kennis en ervaring 

en uit naam van alle deelnemers: Het was weer zeer leerzaam en verhelderend. 

JEUGDZEILEN: CLINICS EN LESSEN 

Ook de jeugd is dit seizoen weer aan z’n trekken 

gekomen. Voor de meer ervaren zeilers werden door 

Jan N. diverse clinics in de RS-Feva gegeven. Voor de 

beginnende jeugd stonden de bekende CWO-lessen op 

het programma. Dankzij de vrijwillige inzet van Saskia, 

Jord, Jan tV, Veerle, Karlijn, Anne Michelle, Noor, Justin, Maurits en Pepijn hebben 15 van de 

16 jeugdzeilers hun diploma gehaald. Allemaal van harte Proficiat. 

WINDSTOTEN EN WINDVLAGEN 

Dat de wind niet altijd is te voorspellen is gebleken op meerdere 

dagen in mei en juni. Door windstoten van meer dan 50 km/u 

zijn enkele boten van hun plek gewaaid en hebben helaas ook 

schade opgelopen. Er zijn zelfs optimisten uit het rek gewaaid. 

Wij adviseren dan ook iedereen die een boot bij de Waolenwiert 

heeft liggen dringend om deze goed vast te leggen aan het rek, 

aan de trailer of aan een grondanker. Het gebruik van houten 

haringen naast de boot die uitsteken raden wij af omdat dit kan 

leiden tot stoten/struikelen en verwondingen van andere leden. 

WAOLENWIERT BARBECUE 

Zaterdag 10 september heeft onze traditionele Waolenwiert Barbecue 

plaatsgevonden. Dankzij de inzet van Joyce, Justine, Michelle, Olga, 

Mariëlle en Nardie, de tent van Lucien, enkele extra gespannen zeilen 

en de live-muziek van Christof heeft iedereen kunnen genieten van de 

vele lekkernijen en een droge zitplaats en dat alles in een muzikale 

entourage. Het was een zeer gezellige avond met veel verhalen waar 

ook oude en nieuwe leden tijd hadden om elkaar te leren kennen. 
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WORLD CLEANUP DAY EN MAAS CLEANUP 

Op zaterdag 17 september heeft de 

Waolenwiert weer meegedaan aan  de 

World Cleanup Day / Maas Cleanup. 

Dankzij de inzet van enkele van onze leden zijn de oevers van ons 

vaargebied weer een beetje schoner. Iedereen die heeft geholpen 

hartstikke bedankt. 

WAOLENWIERT OP DE TUMPEL TROPHY IN ZULPICH 

Met 6 Hobie’s 14 toog Waolenwiert afgelopen 

weekend naar de  Zülpicher See in Duitsland. 

Op een meer ongeveer de helft van onze plas 

streden 29 Hobie’s om de prijzen. Op vrijdag 

was het catamarans en tenten opbouwen en 

daarna een dikke barbecue. Helaas was er op 

zaterdag geen wind maar wel fantastisch 

eten, spektakel, muziek en jammen. Na een 

natte nacht gelukkig wat wind op zondag. Met 

een draaierige, vlagerige 5 tot 9 knopen werden 3 superspannende manches gevaren. Het zat 

allemaal dicht op elkaar. Resultaten: Bink/Olga 29e, Willem 28e, Jan 23e, Pim 18e, Gerard 14e 

en Arend 3de. Met dank aan de zeer gastvrije “Ruder und Segel Verrein Zülpich”. 

BOTEN VAN HET TERREIN EN WINTERSTALLING 

Op dinsdag 1 november is het seizoen weer ten einde en vóór deze datum dienen de boten van 

het terrein te worden gehaald. Graag de boten in het weekend van 30/31 oktober al zo veel 

mogelijk meenemen zodat het opruimen kan beginnen. 

Zoals elk jaar hebben we een beperkt aantal plaatsen voor de winterstalling. Deelname is aan 

een aantal voorwaarden verbonden en toekenning gaat op volgorde van aanmelding waarbij 

geldt vol is vol. Meer informatie en aanmelding bij onze terreincommissaris Christof. 

TERREINDAG 5 NOVEMBER 

Ook dit jaar gaan we het terrein winterklaar maken. Hiervoor is de jaarlijkse terreindag gepland 

op zaterdag 5 november. Zet deze datum in je agenda en help mee. Er is veel te doen en vele 

handen maken licht werk. Kom helpen en laat het niet aan anderen. 

24 NOVEMBER ALGEMENE LEDENVERGADERING 

De algemene ledenvergadering zal dit najaar plaatsvinden op donderdag 24 november. De 
uitnodiging met de agenda zal nog worden rondgestuurd. Alle leden hebben toegang en mogen 
punten inbrengen om in de vergadering te bespreken. De vergadering zal worden gehouden in 
de raadskelder in Eijsden. Indien eventuele nieuwe maatregelen dit niet toelaten zal er online 
worden vergaderd. 

CLUBBOTEN EN ONDERHOUD 

Onze clubboten hebben ook onderhoud nodig. We gaan dit in de komende maanden doen en 

hiervoor zijn we opzoek naar handige leden die enkele dagen willen meehelpen. Jeroen 

coördineert dit en zal de nodige voorbereidingen treffen. Indien je wilt helpen kun je rechtstreeks 

contact opnemen met Jeroen of je aanmelden bij het bestuur. 

 

Dit is het weer voor deze nieuwsbrief. Iedereen nog veel zeilplezier gewenst in de laatste weken 

van dit seizoen. Ik hoop veel van jullie op 9 oktober bij de Snertcup, op 23 oktober bij onze 

zeilwedstrijd en/of bij de terreindag te ontmoeten. Voor vragen ben ik steeds bereikbaar via 

Whatsapp of via voorzitter.  
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