
 

Nieuwsflits 6 juli 2022  

 

Hier moet je zijn. 

 

 

Het is even schrikken qua tijd zitten we alweer halverwege het seizoen. Gelukkig hebben we nog veel 

goeds voor de boeg. Al is het maar een fijne zomervakantie. Ver weg of dicht bij. Ik weet wel waar je moet 

zijn. De Wieden zijn betoverend mooi en er is van alles te doen. 

   

 

 

 

 

Avondluchten vanaf de camping De Blauwe Hand. Zaterdag 2 juli.  

 

Het afgelopen weekend heb ik vele blije gezichten gezien. Zondag was de laatste CWO-les voor de jeugd. 

Voor sommigen was het bibberen. Anderen wisten het al, ik slaag. Of je nu geslaagd bent of een 

vorderingenstaat hebt gekregen één ding is zeker,  als zeiler leer je elke dag op het water meer. Dus snel 

weer het water op.                                                                                                                                              

 

 

   

Diploma uitreiking middaggroep optimist.  

 

 

                                                                                                                                                                                   

Iedereen krijgt de komende weken alle kansen om veel op het water te zijn. De komende zondag, 10 juli,                    

houden we onze clubwedstrijd. Je kunt je aanmelden tussen 09.00 uur en 10.00 uur. De jeugd zeilt gratis  



mee. De volwassenen betalen € 15. Takelen kan bij Alice Doze. Wedstrijdleider is deze keer Engeljan 

Timmer. Hij wordt geassisteerd door onze enthousiaste en deskundige vrijwilligers. Ik ben benieuwd welke 

baan Engeljan uit zijn hoed tovert.  

Als je gevoelig bent voor de combinatie romantiek met wat ontbering in een sportieve setting kun je mee 

doen aan de 12-uursrace.  Een complete nacht op onze Belterwiede samen zeilen. Wie durft?                        

Je start zaterdagavond 16 juli om 20.00 uur. De finish is zondagmorgen om 08.00 uur. Vanwege de 

veiligheid vaar je in een 2-mans boot. Alleen in een Splash is een iets te risicovolle opgave. De 

organisatoren gaan er vanuit dat je voldoende zelfredzaam bent. Er is een eenvoudige baan uitgelegd. 

Kortom je hebt je diploma CWO 3 en één persoon in de boot mag zich volwassen noemen.                                     

Je kunt je opgeven bij 12uursbelterwiede@gmail.com . Als je nog vragen hebt, kun je die via het zelfde 

adres stellen. De 12 uursrace wordt georganiseerd door een groep enthousiaste watersporters.  

De jeugd heeft helemaal mazzel. Maandag 18 juli ’22start het zomerkamp. Liefst vijf dagen lekker bezig 

met van alles en nog wat. Vooral samen veel lol hebben staat bovenaan. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. 

Dus als je mee wilt doen, geef je je dan gauw op via de cwo-trainers.  Hert weer wordt in ieder geval top 

volgens de weermodellen. Veel plezier allemaal. 

Tot slot. Iedereen heeft het gemerkt, dankzij het warme voorjaar zijn de waterplanten er dit jaar vroeg en 

in grote getalen bij. Gelukkig hebben we met de Provincie zijn afspraken kunnen maken voor het maaien 

van de waterplanten. Ik verwacht dat er meer gemaaid kan worden dan vorig jaar. De stikstofperikelen 

gooien gelukkig geen roet in het water. Naar verwachting wordt er in de laatste week van juli gemaaid. De 

klus moet voor augustus geklaard zijn. Als het meezit, hebben we dan weer een schoon stuk meer. 

 

 

 

 

 

De Splash Red rond de ton.  
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