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 nr.: 506 .  
 
 
 
 
Vakantietijd… 
Jawel, die is weer voorbij! 
De schoolvakantie bedoelen we daarmee. Het Randwijckseizoen zelf nog (lang) niet, 
alhoewel het door de coronamaatregelen een toch wel erg rustig seizoen is.  
Gelukkig hebben onze nieuwe AC-leden er voor gezorgd dat onze Randwijckjeugd dit 
jaar niets te kort kwam. Een en ander in combinatie met het extreme zomerweer. Veel 
“actieve” zaken, waar naast sport en spel ook op speelse wijze het watersportgebeu-
ren behoorlijk gepromoot werd. AC-leden: "Chapeau!" 
Verder hebben wij géén nieuws van bestuur en commissies en wensen wij u een 
prettige voortzetting op Randwijck toe. 
 
Namens de redactie, 
Frans Broekhuijsen & Peter Urlings 
  



Calbasa	feliciteerd	leden	en	bestuur
met	haar	75-jarig	jubileum.

Calbasa	is	een	damesmodezaak
met	tassen,	kleding,	accessoires
en	dames-	en	heren	schoenen
voor	een	brede	doelgroep.

Calbasa	staat	voor	persoonlijke	aandacht,
en	voor	een	eerlijke	en	vriendelijke	service.

Brusselseweg	375
6217	GX	Maastricht
+31	(0)6	107	89	172
www.calbasa.nl

Geopend:
dinsdag	tot	en
met	vrijdag

van
10:00	tot	18:00
zaterdag	van	
10:00	tot	17:00
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Zondag  27 sept. RW-Trabant Cup 2020               13:00 u.  
 
 

 
Op zondag 27 september gaan we weer van start. De Grintgat Trabant Race zal dan 
weer gevaren worden. 
Rond een uur of een is de briefing voor ons clubgebouw. De boten gaan dan naar de 
startlijn alwaar om half twee het startsein gegeven zal worden.  
Zoals ook in voorgaande jaren staat de race open voor alle zeilboten van Randwijck, 
MWC, Maasvogels, MCC, Treech, WVE en Waolewiert. Het enige vereiste is dat de boot 
voorzien moet zijn van een motor, zodat er ook op de Maas gezeild mag worden. 
De start zal plaatsvinden in de Pietersplas waarna de boten over de Maas richting 
Grindgat varen. Hier dienen een aantal boeien gerond te worden, waarna de boten 
weer over de Maas terugvaren naar Randwijck. Gefinisht zal worden op de Maas ter 
hoogte van ons clublokaal, zodat de supporters de boten onder het genot van een 
drankje kunnen zien finishen. Er zal, net als in voorgaande jaren ook weer een speciale 
opdracht uitgevoerd moeten worden voor de beroemde wisselbeker. 
Kortom we hopen er voor de zeilers weer een supergezellige dag van te maken, waarbij 
men kan laten zien dat men de beste zeiler is van Maastricht, 
Eijsden en omstreken. 
 
Deelname  : gratis 
Inschrijven : 27 september vanaf 10:00 tot 13:00 uur 
Meenemen : boot en bemanning 
Wedstrijd : er wordt gevaren volgens het zoge- 
 naamd  SW-handicapsysteem. 
We hopen op voldoende deelnemers, voldoende wind, en 
natuurlijk voldoende koud bier aan de finish ! 
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Als ik dit schrijf zit ik binnen met gesloten gordijnen. Neen ik heb geen hoofdpijn, maar 
buiten is het in de schaduw maar liefst 36 graden. In de zon is het niet vol te houden. 
Normaal gesproken betekent zomer en zon voor ons, varen! Maar nu is het gewoon 
niet te doen. Op internet lees ik dat deze week de warmste week ooit in Nederland is. 
Ik kan me in ieder geval niet herinneren dat het ooit zo lang zo heet is geweest. 
De wereld is nog steeds in de ban van het Coronavirus en ook Randwijck ontkomt hier 
niet aan. We zijn er inmiddels aan gewend dat we voor te douchen, het toilet en het 
zwembad een armbandje om moeten, en ook in ons clubgebouw gaat er heel anders 
aan toe dan in voorgaande jaren. Toch lijkt het inmiddels of het altijd zo is geweest, en 
iedereen houdt zich aan de nieuwe regels. Op zaterdag 8 augustus komen de mannen 
van “Handhaving” ons terrein op om te kijken of we ons netjes aan de regels houden. 
Zij krijgen een rondleiding over het terrein en constateren dat Randwijck alles op orde 
heeft. Eigenlijk had ik hun dat ook wel van tevoren kunnen zeggen, maar ook hier geldt: 
“Geloven is goed maar controleren is beter.” 
Helaas zijn alle activiteiten voor volwassenen dit jaar gecanceld, maar gelukkig gaan 
de jeugdactiviteiten gewoon door. Dit jaar wordt er zelfs opmerkelijk veel voor onze 
jeugd georganiseerd: Voetbal, Nautical 
Raid, Vissen, en Graffiti.  Bij de door Kim 
georganiseerde Nautical Raid ben ik, sa-
men met Harry als begeleider bij het zei-
len ingezet. 
Ik krijg dan ook enkel mee wat er gebeurt 
bij het zeilen en het sloeproeien. 
Chrétien heeft ervoor gezorgd dat de 
roeisloep van MWC, met twee slagroei-
ers, naar Randwijck is gekomen, zodat 
onze jeugd ook met deze tak van de wa-
tersport kan kennismaken. Helaas is het 
voor de allerkleinsten te zwaar, maar zij 
mogen zich laten vervangen door hun 
ouders. Er zijn hier vele belangstellenden 
en als op het eind van de dag de sloep te-
rug naar zijn thuishaven moet, zijn Emile 
en Jolande graag bereid om als gastroei-
er mee te gaan. Het wordt in ieder geval 
een succesvolle dag waar we nog lang en met veel plezier op terug kijken. 
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Ondanks de Corona is het toch genieten op Randwijck. We mogen zelfs stellen dat wij 
als Randwijck leden sterk bevoorrecht zijn. Velen kunnen niet op vakantie omdat hun 
bestemming op oranje of zelfs rood staat. Een uitstapje naar het strand zit er niet in; 
wegen naar de Nederlandse stranden zijn afgesloten om het aantal bezoekers te be-
perken, en in Blankenberge en andere Belgische badplaatsen schrijnen zelfs complete 
veldslagen uitgevochten te worden. Neen, dan is het zo slecht nog niet op ons eigen 
Randwijck; iedereen houdt zich netjes aan de regels en met een prachtig zwembad bij 
de hand is het een heerlijke plaats om te vertoeven. 

De zomer is gelukkig nog lang niet om, al loopt de schoolvakantie wel op zijn eind. Nog 
even lekker van de vakantie genieten, en dan hopen op nog een aantal fijne 
weekenden op Randwijck. Mede dankzij het uiterst mooie weer, de hoge temperatuur 
was de op zondag 9 augustus gehouden Nautical Chalence een voor herhaling vatbaar 
watersport-evenement. En zeker een promotie voor veel vormen van watersport 
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Dat de hittegolf van de afgelopen weken niets nieuws voor ons is, ziet u aan boven-
staande foto uit de 80er jaren, welke destijds de Limburger haalde. 
Rond 1995 bij wederom een hittegolf werd de foto opnieuw gemaakt, wederom in 
het zwembad, met zoveel mogelijk personen die er tóen ook opdtonden! 
 
Heeft u ook nog “oude foto”s of anekdotes van vroeger laat het ons dan weten. 
Of stuur de foto’s mét omschrijving naar de redactie: 
Bourgogneplein 8a, 6221 CZ Maastricht of redactie@wsvrandwijck.nl 
Na het scannen krijgt u uw foto(‘s) per ommegaande weer teruggestuurd.  
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SAME GENETE AON DE MAOS 
17 EN 18 JULI 2021 

 
Het moeilijke besluit om ons jubileumweekend te verplaatsen is achteraf een wijze 

beslissing geweest. Ondanks dat we niet zeker weten of het jubileumweekend volgend 
jaar kan doorgaan, gaan we voorzichtig weer verder met het organiseren van ons 

jubileumweekend.  Dus of het kan doorgaan en in welke vorm,  
blijft voorlopig nog onzeker. 

  
Samen met het bestuur zullen wij de maatregelingen van het RIVM blijven volgen. 

Wij willen in ieder geval de oproep doen om de datums 17 en 18 juli 2021 te reserveren! 
 

Afgelopen weken hebben we gezien dat, ondanks de maatregelen, onze vereniging weer 
opbloeide. Samen, jong en oud, hebben genoten van ons plekje langs de Maos.  

Wij willen deze saamhorigheid dan ook voortzetten naar 2021. 
 

De jeugd is al benaderd om mee te denken over de invulling van het weekend.  
De reeds aangemelde vrijwilligers staan nog op de lijst om te helpen, de Gouverneur 
heeft de nieuwe datum gereserveerd in zijn agenda én ons ski showteam heeft extra 

kunnen oefenen. 
 

‘SAME GENETE’ kunnen we echter niet zonder de medewerking van onze leden.  
Wij hebben niet alleen behoefte aan hand en spandiensten tijdens het jubileumweekend, 
ook financiële bijdragen zijn meer dan welkom. Daarom zullen wij de komende maanden 

mogelijke sponsoren (ondernemers) binnen onze vereniging benaderen. 
 

Voor vragen kan je terecht bij een van de leden van het jubileumcomité of per e-mail: 
jubileum75jaar@gmail.com 

 
Het jubileumcomité, 

Riny, Maxime, Noël, Joep, Marie-Louise, Ernie en Shirley. 
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 Jan Klaassen waor gans veerdeg demèt. ’t Hóng ’m zien keel oet, heer waor vaan plan 
um gans demèt oet te sjeie! 
Altied mer ruizing make mèt Katrijn en zoe noe en daan dee vervelende pliesiemaan, 
dee z’ch euveral mèt bemeujde; veur häöm hoofde ’t neet mie! 
De zweiterege han vaan Chris, de póppespeuler, in ziene boek - want dee waor veur 
eder optrejje nog altied behuurlek zenewechtig - en daan dat raar hoeg stumke wat 
Chris ederskier veur häöm spraok, vreiselek. 
Noets moch heer ’ns zelf ziene moond ope doen en ’ns zègke wat heer zouw wèlle. En 
vaan Katrijn had heer ouch neet väöl steun te verwachte. De aander póppe doge ouch 
al jaore aon ’tzelfde späölserke mèt en lete z’ch door Chris manipulere. De kleier wao-
re verslete en de ganse boel waor oonderkoume, d’r mós get goon gebäöre. 
De póppekas späölde noe al e paar daog in Mestreech, ’n vestingstad en ’n stad boe in 
’t verleie al ’ns dékser ’nen “opstand” waor gewees. De versjèllende  
historische plekke in de stad, boe de póppekas euveral had  
gestande, inspireerde Jan Klaassen  
um daorum zjus in Mestreech zelf  
ouch in opstand te koume tege de  
verwaarloezing vaan de póppekas. 
Chris mós ’t mer ’ns oonder ouge  
zien en ’ns mie aon vernuiing  
doen. Behalve ’t zoe noe en  
daan get bijverve vaan de geziechte 
vaan de póppe.  
Jan Klaassen oonderbouwde zien  
arguminte mèt de dreiging tot heer altied nog kós euverstappe nao “Rubens Poppen-
theater” en zien Katrijn zouw daan zeker mèt häöm mèt goon. En de aander póppe 
zouwe daan vaanzelf wel volge! 
Jan Klaassen en Katrijn gónge same nao Chris touw um ’ns ’n “harteg wäördsje” mèt 
häöm te goon praote. Ze hadde same e “klachtelieske” opgestèld. Chris zouw devaan 
opkieke! En inderdaod, Chris sjrok z’ch kepot bij ’t zien vaan dat lieske, heer waor zelfs 
spraokeloes, kós gei woord mie oetbringe. Opstand in ziene póppekas! ’t Waor oonge-
huurd! De póppe hadde mer te doen wat heer, Chris, mèt hun späölde en zie móste 
wijer hunne moond hawwe. Noe  waor d’n tied gekoume veur Jan Klaasen en zien 
Katrijn um de krachte te bundele mèt de aander póppe en gezamelek in opstand te kou-
me tege ’t door Chris gestèlde “regime”. ’t Waor noe tied veur actie. Bij de iersvolgende 
oetveuring die ouch nog op dat prachteg Vriethof waor gepland, gónge alle póppe 
oonder aonveuring vaan Jan Klaassen en Katrijn in staking. 
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Chris kós noe niks aanders doen es zelf ziene kop door de gordijnsjes vaan de póppe-
kas steke en mèt ’ne roeje kop aon al die verzamelde kinderkes vertèlle tot de veurstèl-
ling jaomer genóg neet door kós goon. Meh boerum dat waor, vertèlde heer neet debij! 
Zoeväöl teleurgestèlde kindergeziechskes góng ouch veur Jan Klaassen toch get te 
wied. Es aonveurder vaan de staking en woordveurder naomes Katrijn en alle aander 
póppe góng heer mèt Chris praote wie ’t noe wijer zouw mote goon.  
Chris had die teleurgestèlde geziechskes netuurlek ouch gezeen en voont ouch tot d’r 
’n oplossing gevoonde mós weure boe ederein tevreie mèt zouw kinne zien. ’t Al ieder 
geneump “klachtelieske” woort nog ’ns debij gehaold. Punt veur punt woort besproke 
um te kieke wat d’r op korten termijn meugelek waor.  
D’r woorte al metein nui kleier, kleidsjes en pekskes veur alle póppe aongesjaf, hun 
geziechte woorte noe sjoen door ’ne vakmaan bijgemaak en boe nudeg gesjèlderd. De 
oetveuringe doorde noe drei kier twinteg menute in plaots vaan twie kier ’n haaf oor, 
zoetot ze twie kier eve kóste röste. D’r waore hoegoet nog mer twie veurstèllinge per 
daag in plaots vaan drei. Zelfs de stum vaan Jan Klaassen waor aongepas nao ’n ge-
woen stum die de kinderkes good kóste verstoon.  
D’r waore nog e paar klein puntsjes en aonpassinge nudeg, meh naotot Chris had 
touwgezag tot dat ouch allemaol in orde zouw koume, waore Jan Klaassen, Katrijn en 
de aander póppe content. Ze belaofden aon Chris tot ze opnui weer eve good hun bès 
zouwe doen es aanders um de kinderkes te ammesere, zjus wie ze dat tot noe touw 
ouch hadde gedoon. ’t Waor prima tot alles ’ns good besproke waor, ederein waor noe 
content en…, d’n opstand in de póppekas waor veurbij. 
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Lange Voer 10
6132   SittardHT
E: info@pf-cleaning.nl
I: www.pf-cleaning.nl
T: +31 (0)46 458 3511

PF-Cleaning reinigt:
- gewoon ouderwets schoon, dankzij de
  nieuwste technieken met oog voor mileu

PF-Cleaning maakt het verschil door:
- passie, betrokkenheid en door
- mee te denken met de klant

Ons vakgebied: (o.a.)
- industriële reiniging 
- kantoorgebouwen
- glasbewassing 
- voedselverwerkende industrie 
- vloerreiniging, sanitair
- (horeca)keukens ( met of zonder  )RVS

Meer info ? Bel of email ons vrijblijvend

  G.: +31(0)6 1438 6334  Email: info@pf-cleaning.nl

Dorpstraat 36a

6227  MaastrichtBN

telefoon 043 - 361 08 57

E EMIL
c o i f f e u r

de architect van uw 3e huid

architect Dimphy Israel
Dorpstraat 1C 6301  Valkenburg LbBA

T.+31 (0)43 601 36 27  M. _31(0)6 50 93 10 99
d.israel@planet .nl - www.di-versarchitecten.nl

‘t Rommedoeke

Winkelcentrum Brusselse Poort
tel.: 043-343 03 08

Wijckerbrugstraat 43
tel.: 043-321 77 28

Winkelcentrum de Leim
tel.: 043-343 03 08

Kaas
Noten
Wijn
&

Delicatessen

Bourgondisch genieten !
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Zondag 2 augustus had Kim voor 
de jeugd de “Nautical Raid” ge-
organiseerd, een evenement 
waarvan u elders in dit boekje 
een verslag kunt lezen. Nu kan 
Kim écht niet alles in haar eentje 
doen, dus er waren een aantal 
begeleiders gevraagd.  
Harry Servais en ik zouden 
samen het zeilen voor onze re-

kening nemen.  
Ruim voordat de jeugd arriveerde waren wij al bezig met het uitzetten van de boeien 
en het optuigen van drie “Optimisten” die wij voor deze gelegenheid van de Waole-
wiert mochten lenen. 
Omdat wij ruim op tijd klaar waren, kwamen bij Harry jeugdherinneringen naar boven. 
Ooit had hij zelf ook met een optimist gezeild toen zijn kinderen nog klein waren. Hij 
was ervan overtuigd dat hij nog steeds aardig zou kunnen zeilen in zo’n klein bootje. 
Vervolgens verschijnt onze voorzitter Emile ten tonele. We zien hem in de kuip van zijn 
boot zitten, en ik zeg tegen Harry: “Als je toch wilt zeilen, zou ik onze voorzitter eens 
uitdagen.” Harry laat dit niet op zich zitten, en stevent op Emile af: “Zeg Emile zou jij 
tegen mij een wedstrijdje willen varen?” Emile accepteert de uitdaging en beiden stap-
pen aan boord van een Optimist. (Nou ja, gezien de omvang van de bootjes zou men 
ook kunnen zeggen dat ze ieder een Optimist “aantrokken”.)  
Enfin, na het startsein schieten beide bootjes door de Pietersplas en ronden ze de drie 
boeien. Harry eindigt met een meter voorsprong bij het eindpunt, en wil met veel bra-
voure de overwinning aankondigen. Helaas is hij vergeten dat de stijger, waar Emile ’s 
boot ligt wel heel erg wankel is. (Harry had een uur van tevoren nog geconstateerd, 
dat het hier wel erg wiebelig was.) 
En dan loopt Harry ook 
nog eens de kans op een 
gele kaart, want we we-
ten toch allemaal dat 
zwemmen in onze haven 
verboden is. 
Gelukkig loopt alles goed 
af, en kunnen we er har-
telijk om lachen.  
Harry trekt snel droge kleren aan, en de kinderen kunnen starten. 
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www.interieurontwerpers-maastricht.nl 
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Kopij voor 't Randwieckbeukske
Het aanleveren van kopij, foto's e.d. voor het eerstvolgend 

Randwieckbeukske kan tot:

Foto's en afbeeldingen
Let op! Foto's en a�eeldingen dienen op ware groo�e, en met een

minimale resolu�e van 300 dpi te worden aangeleverd.
Dit mogen jpg-, �f-, of png-bestanden zijn.

Maakt u foto's met uw mobiel- of smar�oon,
stel dan al�jd vooraf de hoogst mogelijk resolu�e in. (minimaal 3 Mp)

Stuur uw kopij, foto's en adverten�es voor het Randwieckbeukske,
én uw nieuws voor plaatsing op onze website naar de redac�e:

 redac�e@wsvrandwijck.nl
 0638 945754

Bourgogneplein 8a | 6221 CZ Maastricht

Ledenadministratie
Voor informa�e m.b.t. de ledenadministra�e,

en vragen over uw contribu�enota,
kunt u terecht op het e-mailadres:

 info@wsvrandwijck.nl
  (ná 18:00 u.)0642 633  948

Jubileumcomité 2020
jubileum75jaar@gmail.com

Redactie
Frans Broekhuijsen en Peter Urlings

Layout: Frans Broekhuijsen
foto omslag: Schilderij Clublokaal 1951 door E. Kerckhoffs

Mrt. woensdag 11 maart 2020
Apr. woensdag 15 april 2020
Mei woensdag 13 mei 2020
Juni woensdag 10 juni 2020
Juli woensdag 15 juli 2020

Aug. woensdag 12 augustus 2020
Sep. woensdag   9 september 2020
Okt. woensdag 14 oktober 2020
Nov. woensdag 11 november 2020
Dec. woensdag   9 december 2020



Empathisch Ervaren Eigenzinnig

secretaris@wsvrandwijck.nl
Postbus 5094, 6202  MaastrichtWE

 penningmeester@wsvrandwijck.nl
   tBankrela ies:

Rabo IBAN: NL94 RABO 0305048716

Ing     IBAN: NL80 ING 0001057335     

Penningmeester

BIC: RABONL2U

BIC: INGBNL2A

Secretariaat  
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