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Vakantietijd…
Jawel, die is weer voorbij!
Als u dit leest zijn de scholen weer begonnen en genieten de achterblijvers van een
redelijke nazomer. Een zomer met weinig activiteiten voor de volwassenen, maar
dankzij het nieuwe AC, voor de jeugd toch met de nodige activiteiten ingevuld.
Langzaam maar zeker gaan een deel van de boten en caravans richting winterstalling
en loopt het terrein qua drukte langzaam terug.
Natúúrlijk laten we onze caravan- en ligplaatsen keurig
achter en ruimen alle “losliggende” zaken, zoals meubilair,
BBQ’s, speelgoed etc. keurig op.
Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het achterlaten
van de ligplaatsen in de haven. Daar ook:
Wat niet meer nodig is óf in de boot, óf mee naar
huis! Of de winterberging.
Namens de redactie,
Frans Broekhuijsen & Peter Urlings
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RW-Trabant Cup 2020
Algemene Ledenvergadering

13:00 uur
11:00 - 13:00 uur

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
Inschrijven
Meenemen
Wedstrijd

: gratis
: 27 september vanaf 10:00 tot 13:00 uur
: boot en bemanning
: er wordt gevaren volgens het zogenaamd SW-handicapsysteem.
We hopen op voldoende deelnemers, voldoende wind, en
natuurlijk voldoende koud bier aan de finish !
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►Corona
Beste leden, de schoolvakanties zijn weer voorbij en een nieuw jaargetijde is begonnen. De herfstperiode. Het bestuur ziet met grote voldoening terug op het afgelopen
zomerseizoen. Een seizoen dat totaal anders was dan alle voorgaande seizoenen in ons
bestaan.
Het zou een feest moeten worden wegens ons 75-jarig jubileum. Maar Corona heeft
roet in ons eten gegooid. Half maart 2020 de aankondiging van de regering dat alle
watersportverenigingen hun poorten gesloten moesten houden. De horeca die op slot
moest, medewerkers die vanuit de huissituatie moesten gaan werken. Noem maar op.
Maar ondanks al die problemen hebben we ons er goed doorheen geworsteld.
Het bestuur oordeelde dat we naast een haven ook caravans hebben die naar hun mening voor deze situatie niet onder het begrip watersportvereniging vallen. We hebben
ten slotte ook een kampeervergunning. Besloten werd het begrip watersportvereniging in dit geval te verruimen waardoor de caravaneigenaren wel gebruik konden
maken van hun caravan. Maar wel zonder sanitaire voorzieningen zoals toiletten en
douches. Noch was er water voorhanden. Dat probleem werd door de caravanbezitters zelf opgelost. De septictanks van de toiletten werden mee naar huisgenomen en
jerrycans water werden van thuis meegebracht. Op die manier hebben veel caravanbezitters toch gebruik kunnen maken van hun caravan.
Geleidelijk aan werden de coronaregels versoepeld en gelukkig mochten we per 1 juli
2020 ook weer ons clubgebouw openen. Niet echter voordat er veel maatregelen werden getroffen om dat ook mogelijk te maken. Een werkgroep van ongeveer 12 leden
heeft hun schouders er onder gezet om het mogelijk te maken het zwembad, de toiletten, de douches en het clubgebouw `coronaproof’ te maken. Veel werk is door hen
verricht. Grote dank hiervoor. Mede door hun moeite en inzet is het seizoen niet
verloren gegaan. Ook een grote en oprechte dank voor alle leden die hun best hebben
gedaan Randwijck `coronaproof’ te houden. Denk hierbij ook maar eens aan de leden
die bij het zwembad als controleur werkzaam zijn geweest. Ook dank aan alle leden
die zich gehouden hebben aan de coronamatregelen. Ook al was dit vaak erg moeilijk.
Nogmaals dank aan allen.
►Jubileumfeest
Wat hadden we ons verheugd op ons jubileumfeest. Reeds een jaar lang waren de leden van het jubileumcomité bezig om van het jubileumjaar een groots festijn te maken. In 2019 al gestart met activiteiten in de aanloop naar het 75-jarig bestaansfeest.
Ideeën uitgewerkt, afspraken gemaakt, contracten gesloten. Een bekend persoon had
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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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al toegezegd het jubileumfeest te openen. Noem maar op. Tot dat, ja zeg het maar,
corona toesloeg. Het werd al snel duidelijk dat het jubileumjaar er anders ging uitzien.
In overleg met het bestuur heeft het jubileumcomité besloten het feest uit te stellen
en te verplaatsen naar de zomer 2021. Helaas, maar niets aan te doen.
Omdat waarschijnlijk op korte termijn nog geen vaccin beschikbaar komt en, naar het
zich laat aanzien het coronavirus niet volledig onder controle is de komende maanden,
heeft het jubileumcomité in overleg met het bestuur het volgende besloten.
Het draaiboek voor het jubileumfeest is klaar en kan zo uit de kast worden getrokken.
We zetten de werkzaamheden van het jubileum comité even op een laag pitje en
houden de ontwikkelingen in het kader van de coronamaatregelen in de gaten. Zijn de
ontwikkelingen per 1 maart 2021 van dien aard dat het verantwoord is een groots jubileumfeest te houden dan worden alle activiteiten opgestart om het jubileumfeest in
juli 2021 te houden. Echter laat de situatie dat niet toe dan wordt het jubileum verschoven naar het 80-jarig bestaansfeest van onze vereniging. Zeer jammer maar het
kan gewoon niet anders. Frustrerend? Zeker maar het is niet het einde. Laten we proberen gezond te blijven.
Jubileumcomité bedankt voor al jullie moeite en wij verheugen ons op het komende
jubileumfeest in 2021 of 2025. Wat in het vat zit verzuurd niet.
Unne groete Merci.
►Jeugd activiteiten
Wie heeft niet genoten van de jeugdactiviteiten die er dit zomerseizoen hebben plaatsgevonden. Kampvuur en slapen in tentjes. Een speurtocht, waterspelen, zeilen, kanoën, noem maar op. De kinderen hebben genoten. Geweldig. Fijn dat er leden zijn die
spontaan de organisatie van al deze activiteiten op zich hebben genomen en uitgevoerd. Ook hier zie je dat de spirit van Randwijck boven komt. Regelen en doen.
Chapeau dames en heren van de activiteitencommissie. Het zal moeilijk worden het
komende jaar 2020 te overtreffen.
►Algemene Leden Vergadering (AVL)
Volgens de statuten van onze vereniging dienen we tweemaal per jaar een Algemene
Ledenvergadering te houden. In het voorjaar dient onder andere de rekening van het
voorgaande jaar aan de ALV voorgelegd te worden en in het najaar dient het bestuur
de voorgenomen begroting van het komende jaar te presenteren. Twee belangrijke
ijkpunten voor onze vereniging. Maar ook hier is het coronavirus een grote spelbreker.
Hebben we in juli 2020 een afgeslankte ALV gehouden waarin de rekening 2019 is vastgesteld en de penningmeester en het bestuur decharge is verleend van het gevoerde
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financiële beleid komt thans het te voeren financiële beleid voor het komende jaar aan
bod.
We moeten echter afwijken van ons normale ritme voor het houden van deze ALV. De
geplande en ook gecommuniceerde datum van de najaarsvergadering van 4 oktober
2020 komt te vervallen. Deze wordt vermoedelijk verschoven naar zondag 8 november
2020 en zal naar grote waarschijnlijkheid niet op Randwijck worden gehouden. Er zal
uitgeweken worden naar een andere locatie. Op dit moment vindt er overleg plaats
met het bestuur van de Harmoniezaal in Gronsveld. In de Harmoniezaal kunnen ongeveer 90 leden deelnemen aan de ALV. Hier kan ook aan de 1.5 m.-norm voldaan
worden. In de omgeving van de Harmoniezaal is voldoende parkeergelegenheid. Het
bestuur heeft voor deze optie gekozen omdat het bestuur het belangrijk vindt dat veel
leden aan de ALV kunnen deelnemen.
Het bestuur komt zo snel als mogelijk op dit onderwerp terug. Dan zal ook de conceptagenda en het tijdstip van de ALV bekend gemaakt worden.
►Het bestuur komt naar u toe
Zoals aangegeven hebben er afgelopen zomervakantie geen spreekuurtjes plaats gevonden op Randwijck. Het bestuur is in plaats hiervan iedere dinsdagavond over het
terrein gegaan en heeft willekeurig contact gezocht met de aanwezigen. Uit de gevoerde gesprekken zijn voorstellen en suggesties naar voren gekomen. Deze suggesties en voorstellen zullen bekeken worden en waar mogelijk opgepakt. In ons clubblad
zullen we hierop terugkomen dan wel zullen de vraagstellers, indieners van voorstellen
of suggesties terugkoppeling ontvangen.
Het bestuur heeft deze vorm van contact met de leden zeer op prijs gesteld en zal ook
volgend jaar deze vorm van contact tijdens de zomervakantie continueren.
►Caravans
Zoals gezegd de herfst is in aantocht en veel leden
zijn bezig hun caravans op te ruimen en voortenten
af te breken. Dit moment is dan ook een goed
moment om weer eens aandacht te vragen
voor het opruimen van de caravanplaatsen.
Denk aan de brief van 5 september vorig
jaar waarin uitdrukkelijk de opmerkingen van Rijkswaterstaat zijn vermeld.
Ruim losliggende spullen op, neem deze
mee naar huis of leg ze in de caravan.
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Niet onder of langs de caravan. Verwijder alles van het terrein dat een gevaar kan
opleveren en beperkend werkt bij het eventueel snel verwijderen van de caravans bij
overstromingen. Denk maar eens aan de laatste storm. Veel spullen zijn kapot gewaaid
en vlogen over het terrein. Hierdoor kan ook schade ontstaan aan andermans spullen.
Dat moeten we niet willen. Dus verwijder alles rondom en onder de caravans.
►Grote parasols
Een ander punt van aandacht is het op veel plaatsen verschijnen van grote parasols.
Grote parasols met een doorsnee van 4, 5 of 6 meter. Dat is uiteraard geen probleem
als het doek van de uitgeklapte parasol niet buiten de aangewezen ruimte van de
caravanplaats komt. De uitgeklapte parasol dient dus binnen de grenzen van de
caravanplaats te blijven. Hier zal komend jaar controle op uitgevoerd worden. U kunt
zelf snel controleren of u aan deze regel voldoet. Neem 10 meter vanaf de elektriciteitspaal en kijk of de uitgeklapte parasol binnen deze 10 meter blijft. Zo ja dan is dat
geen probleem, zo nee, dan is het verstandig reeds dit najaar de parasolvoet zodanig
te verplaatsen zodat de uitgeklapte parasol binnen de lijnen van het toelaatbare komt
te staan. Leden die voornemens zijn volgend jaar een grote parasol te plaatsen kunnen,
om zeker te zijn dat de voorgenomen plaats goed is, contact opnemen met de caravancommissie.

Beste leden,
jarenlang hebben wij, Michel en Jacqueline Wilhelmus, voor veel leden hun caravan of
boot van en naar de winterstalling getransporteerd. Hieraan is nu een einde gekomen.
Wij doen geen transporten meer. U kunt wel nog altijd uw eigendom stallen op hetzelfde adres als voorheen Deze stalling wordt
nu geregeld door de eigenaar zelf:
Dhr. Philip Rutten. Tel.: 0032 477 012
Mocht u nog interesse hebben in de winterstalling kunt u altijd contact met hem
opnemen.
Wij danken u allen voor het vertrouwen dat u in de afgelopen jaren in ons heeft gehad,
en wensen u verder een fijne tijd en dat u allen gezond mag blijven.
M. vr. gr., Michel en Jacqueline Wilhelmus
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GEZOCHT VRIJWILLIGERS
Op zaterdag 24 oktober heb ik vrijwilligers nodig, die helpen
om de douches eens grondig schoon te maken.
De tegels, kranen,
roosters en de vloer rond de pootjes moeten echt eens een
goede beurt hebben, zodat alles er weer blinkendschoon uitziet.
Het is zo jammer als je ziet, hoe het er nú uitziet. Dus ik hoop
dat jullie je opgeven om een hand mee te helpen.
Stuur een mail naar info@wsvrandwijck en geef je op.
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.
Groetjes Riny.
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In het vorige boekje heeft al een kort verslag kunnen lezen van de Nautical Raid
welke op Randwijck gehouden is.
Op zondag 23 augustus hadden de organisatoren een leuke verrassing voor
allen die bij de Nautical Raid mee hadden geholpen. Iedereen kreeg een mooie
fles witte wijn met daarop een kleine groepsfoto van de Randwijck jeugd 2020.
De uitbaters van ons clublokaal kregen een grote groepsfoto van de jeugd
2020, welke vanaf heden ons clublokaal zal sieren.
Al met al weer een heel gezellige middag waarop we nog even terugkeken op
de jeugdactiviteiten 2020.

Radio Controled Zeilen
RC-zeilen wordt steeds populairder. In de afgelopen jaren zijn het aantal modelzeilers
met een radiografische zeilboot flink toegenomen. Varen is mogelijk in 7 zeilklassen.
In juni heb ik in Friesland kennis kunnen maken van deze tak van zeilsport, en ik kan u
verzekeren dat het er sportief aan toe ging. Het heeft totaal niets te maken met grote
jongens die met speelgoedbootjes spelen.
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Er worden vooraf aan het varen boeien uitgelegd en dan worden per avond meerdere
wedstrijden gevaren. Het grote voordeel van RC-zeilen is dat zelfs op de strengste
winterdagen gevaren kan worden.
In Friesland hoorde ik dat er in de grotere havens stukken ijsvrij werden gemaakt, om
toch vooral de wekelijkse wedstrijden door te kunnen laten gaan.
DF95
Voor zeilliefhebbers die zoeken naar een grote RC-zeilboot is de Joysway DragonFlite
95 de ideale boot. De DF95 is een high performance competitieve zeilboot met een
lengte van bijna 1 meter. De DragonFlite 95 behoort tot de K-Klasse.
I.O.M.
De I.O.M. ICA is in 2003 opgericht. In meer dan 20 landen zeilen 10.000 zeilliefhebbers
met zo’n boot. Bij de IOM-klasse (een-meter-klasse) heeft een boot weinig restricties
voor de romp. Daarentegen kent de tuigage weinig vrijheden. Kenmerkend voor een
I.O.M. zijn de zeer goede zeileigenschappen. In deze klasse komen daarom de beste
modelzeilers bovendrijven. Deze boot heeft een lengte van 1 meter en een minimaal
gewicht van 4 kg.
K-Klasse
De K-Klasse is een eenheidsklasse onder het radiografisch zeilen. Deze klasseorganisatie is in 1992 opgericht en de nadruk ligt op het (wedstrijd)zeilen. Het ontwerp is
erop gericht, dat het eenvoudig is op en af te tuigen. Zo zijn het roer en de kiel demonteerbaar. Een K-jacht heeft een zeiloppervlak van bijna 1 meter en een lengte van 1,90
meter. Het totale gewicht is 18,5 kg. Door de omvang van deze boot is het geschikt
voor de meeste weersomstandigheden.
Laser
In de Laser klasse is de RC-laser dé zeilboot. Deze RC-zeilboot is op ¼ grootte ontworpen van de originele Laser-klasse. Wereldwijd varen in deze eenheidsklasse al bijna
10.000 zeilers. Vooral in Engeland, Amerika en Australië is deze RC-klasse razend
populair.
M-Klasse (Marbelhead)
In Nederland wordt de M-Klasse vertegenwoordigd door de KOM (Klasse Organisatie
Marblehead). Een paar honderd modelzeilers zeilen in de M-Klasse. Deze boten zijn
speciaal gemaakt voor wedstrijdzeilen. Zo’n boot heeft een lengte tussen de 1,27 en
1,29 meter, is uitermate wendbaar en loopt zeer hoog aan de wind voor meer snelheid. De zeilen zijn volledig te trimmen en het maximale zeiloppervlak is 0,5161 m2.
Micro Magic
De Micro Magic van Graupner was anno 2007 de meest populaire RC-zeilboot. Het is
een goedkoop, klein en zeilklaar model met een lengte van 53,5 cm. Dit complete
9
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zeilpakket is makkelijk in elkaar gezet. In Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederland en
Spanje beschikken duizenden modelzeilers over een Micro Magic. Een Micro Magic
RTR kost rond de 350 euro.
RG65
In de RG65-klasse zijn de Affinity en Joysway Dragonforce 65 de meest voorkomende
boten. De Joysway Dragonforce 65 is het goedkoopste en populairste instapmodel van
dit moment. Deze RC-zeilboot heeft een lengte van 65 cm. Een DF 65 V6 RTR is verkrijgbaar voor 214,5 euro.
Komende winter willen we op Randwijck
starten met een aantal boten in eenzelfde
klasse, zodat we gelijk wedstrijden tegen
elkaar kunnen varen. In Roermond gingen
ze ons al voor. Onderstaand een stukje
van de RRZV op internet.
De RRZV Maas & Roer is ontstaan aan het
begin van 2019. Tijdens het varen op de
Maas richting onze thuishaven (de Roermondse Roei en Zeil Vereniging) kregen
we het over de invulling van de weekenden na afloop van het zeilseizoen.
Al snel ging het gesprek over radiografisch
bestuurbare zeilbootjes. We gingen op
zoek naar een leuk, goed zeilend, en niet te duur bootje. Het liefst een eenheidsklasse
met duidelijke voorschriften. Na het bekijken van enkele youtube-filmpjes, viel onze
keuze op: DE DRAGON FLITE 95.
Begin februari 2019 kwamen de twee bestelde bootjes met extra zeiltjes binnen.
Na het in elkaar zetten van de bootjes en het optuigen van de zeiltjes, kon er worden
gevaren.
Al snel werden er wedstrijdboeitjes van plastic flessen gemaakt en werd een app met
countdown startklok gedownload. De wedstrijden in de haven konden beginnen.
De belangstelling naar de bootjes en onze activiteiten begon te groeien. Het werd tijd
voor een naam, logo en zelfs een eigen website.
Als naam kwam de Roermondse Radiografische Zeil-Vereniging bovendrijven. Dit als
reactie op een mogelijke naamsverandering van onze "moeder-vereniging".
Van RR&ZV - naar RZV Maas en Roer. De R van Roei zou verdwijnen. Wij hebben die R
omgedoopt tot RADIOGRAFISCHE. De RRZV Maas en Roer werd geboren!
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Hoe een en ander op Randwijck zal gaan is nog volkomen onduidelijk. In ieder geval
gaan we eens praten met de mensen van de RRZV om zodoende het wiel niet nog een
keer uit te hoeven vinden.
Als u belangstelling heeft om mee te varen neem dan a.u.b. contact met mij op, zodat
we in onderling overleg kunnen besluiten met welk type boot we gaan varen.
Ik hoop van ganser harte dat we met een aantal bootjes deze winter voor spektakel in
de haven kunnen gaan zorgen.
Door dat een en ander goed te overzien is, is het voor toeschouwers aantrekkelijk om
te komen kijken (en uiteraard achteraf te komen napraten)
Peter
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Kareltje in de sjaolrevue
Kareltje zaot in gróp 8 en behuurde bij de “groete jonges” vaan de
sjaol. Mèt nog 25 aander kinder, 12 meidskes en 13 jonges zaot
heer bij meister Peter in de klas.
’t Waor haaf jannewarie en de jaorlekse sjaolrevue stoont veur
euver zès weke op ’t program. De revue, e groet fies op de sjaol
mèt netuurlek altied de vraog: “Wee vaan de kinder heet dit jaor
de hoofrol?”, want de revue woort zjus wie eder jaor oetgeveurd
door de eige kinder vaan de sjaol. 25 Kinder woorte veur de revue
oetgezeuk en ’t waor netuurlek ’n ganse ier én de waors inins
érg belangriek este bij dat apaart gezèlsjap mochs hure.
Alle aander kinder waore daan netuurlek hiel erg zjeloes op diech,
umtots diech wél mèt mochs doen. En toen kaom de verrassing.
Op maondagmiddag woort Kareltje mèt nog 3 kinder oet zien klas bij meister Peter
weggerope en móste zie same bij d’n directeur koume. D’n directeur waor “’t hoofd
der school” en heer zeukde de deilnummers aon de revue zelf oet.
Zenewechtig stoonte de 25 geselècteerde kinder inclusief Kareltje bij d’n directeur in
zien kamer en ze huurde tot zie dit jaor ’n rol in de revue zouwe kriege.
Alle kinder kraoge ’n rol aongeweze in ’t speul en es lèste kaom pas Kareltje aon de
beurt. En wat gebäörde: Kareltje kraog “de hoofrol”; heer moch de rol vaan keuning
speule, neet väöl teks meh toch de belangriekste rol in dees revue.
’t Doorde Kareltje te lang veurtot dee sjaoldaag um waor en naotot eindelek de bel
had gekloonke, rende heer in éin vaart nao hoes um ’t groet nuits te kinne vertèlle.
Boete aosem kaom heer binne en kós allein nog mer… “Keuning” zègke. Meh zien mam
begreep gelökkeg wat heer bedoelde, zie gaof häöm e gleeske limmenaad en leet
Kareltje zoe good es ’t góng zie verhaol vertèlle, vaanaof wie heer oet de klas waor
gehaold, bij d’n directeur mós koume en hoort wat ’n belangrieke rol tot heer dit jaor
in de revue had gekrege! KEUNING!
Zien mam waor netuurlek hiel erg gruuts op Kareltje en ’s aovends mós ziene pa ’t
verhaol ouch nog ’ns hure nog veurtot heer ziene jas had kinne oetdoen. De weke die
volgde stoonte netuurlek in ’t teike vaan de rippetities en Kareltje waor same mèt de
aander deilnummers op goonsdag- en zaoterdagmiddag perceis op tied aonwezeg in
de sjaol. Ze oefende ’t speul veur de revue in gedeiltes, zoetot ederein good wis wat
zien rol en zien plaots op ’t toneel waor.
Kareltje woort wel e bitsje zenewechtig devaan en de kinder vaan zien klas wouwe
netuurlek alles weite wie ’t allemaol zow goon. Meh… Kareltje en de aander speulers
mochte netuurlek niks vertèlle. ’t Mós allemaol ’n verrassing blieve, zoewel veur de
kinder es veur de awwers die netuurlek ouch allemaol oetgenudeg waore. Kareltje
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woort ’ne belangrieke persoen in zien klas en heer had noe e geheim veur alle aander
kinder in zien klas.
D’n daag vaan de oetveuring kaom steeds korterbij en naotot ’t Carneval waor ge-wees
doorde ’t nog mer twie weke veurtot de revue-veurstelling zouw plaotsvinde in d’n tot
“toneelzaol” umgebouwde gymzaol vaan de sjaol.
Nog einen daag…
De revue begós, d’n toneelzaol waor prachteg verseerd
en zaot gans vol mèt de kinder veuraon en de achterste rije vol mèt de awwers vaan de kinder.
Kareltje en z’n mètspeulers waore behuurlek zenewechtig meh ouch blij tot ’t eindelek zouw beginne. D’n directeur heel nog
e welkomswoord en… dao kaom de gansen
optoch nao binne. Kareltje netuurlek gans
achteraon mèt neve z’ch Anneke, die waor
gekoze es keuningin.
Gespanne, meh toch hiel staoteg, kaom de stoet
vaan achter oet de zaol nao väöre geloupe, nog e
klein trepke op nao ’t podium. En toen gebäörde ’t…
Bij de veerden trej trejde Kareltje op de zoum
vaan ziene lange keuningsmantel en kieperde
vaan boven aof d’n trap op ziene kop nao oonder…
’ne ramp!
Ze keuningskleid gans gesjäörd, ziene scepter doormidde gebroke, z’n prachtege kroen vloog door de loch en tot euvermaot vaan ramp
veel heer ouch nog zien tan door zien lip wat ouch nog behuurlek pijn doog.
De traone lepe häöm ocherm euver zien wange en ’t ergste waor nog tot de ganse zaol
brölde vaan ’t lache.
Kareltje had ’t geveul tot ederein häöm waor aon ’t oetlache, heer stoont veur gek boe
ederein bij waor!
Kareltje raakde gans in paniek en wis neet mie wat heer mós doen.
En tóén woort heer wakker…
Heer had ’t allemaol mer gedruimp, de sjaolrevue mós vendaog nog beginne.
De veurstèlling waor geweldeg, ederein kós good zien rol en ze kraoge op ’t ind e geweldeg applaus en Kareltje… dee waor de “STER” vaan d’n aovend.
Wat waore zien awwers gruuts op häöm!
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SAME GENETE AON DE MAOS
17 EN 18 JULI 2021
In overleg met het bestuur hebben wij het volgende besloten;
Als op 1 maart 2021 de 1,5 m. coronaregel nóg niet is afgeschaft zal het
jubileum weekend op 17 en 18 juli 2021 niet doorgaan. Wij zijn van
mening dat, indien iedereen zich moet houden aan maatregelingen
zoals de 1,5 m.-regel, je geen optimaal feest kan organiseren zoals wij
gewend zijn. Een alternatief programma zal er dan ook niet komen.
Indien het 75-jarig jubileumfeest volgend jaar niet doorgaat dan zal het
worden uitgesteld naar ons 80-jarig jubileum in 2025. Begin maart 2021
zullen wij iedereen definitief op de hoogte stellen, vooralsnog s.v.p. de
datums 17 en 18 juli 2021 reserveren. Wij hopen dat iedereen het
besluit ondersteund.
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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Zondag 31 augustus was het weer zover. Een 12-tal kanoërs van Randwijck ging weer
een tocht maken. Vanwege de droogte was het niet mogelijk om een tocht over de
grensmaas te maken. Ook het rijden met auto’s richting België zou in verband met het
corona virus geen goede keuze zijn geweest.
Dus hebben we een andere route uitgezet, waarbij we met een aantal auto’s naar Eijsden zouden rijden, om die later op de dag weer op te halen. We vertrokken om precies
tien uur richting de haven van Aqua Viva. Deze is gelegen in de dode Maas arm waar
ook W.S.V. is gelegen. Hier gingen we om half elf via een oude verlaten boten helling
het water in.
Vanaf Aqua Viva voeren we richting de Oude Maas, waar we niet over stuurboord
richting Maastricht maar over bakboord richting Lixhe draaiden. Na verloop van tijd
voelt het dan net of je op een Frans riviertje vaart; ondiep en kristalhelder water. Om
twaalf uur kwamen we aan bij de stuw.
Hier kan je tegenwoordig niet meer verder omdat er naast de stuw geen sluis is gebouwd. (Er zijn trouwens nog steeds enthousiastelingen die zich inzetten voor het
gedeeltelijk uitdiepen van de Oude Maas en de bouw van een sluis voor de pleziervaart.)

Onwillekeurig moet ik denken aan een verhaal dat zich afspeelde in de nacht van 3 op
4 januari 1917. Bij het Bat in Eijsden staat nog een gedenksteen welke hieraan herinnerd.
In de avond van 3 januari 1917 begon de vlucht in Luik. Onder de 103 passagiers waren
slechts twee vrouwen en twee kinderen. Halverwege de tocht werd de boot opgemerkt en gevolgd door een schijnwerper vanuit het Fort Pontisse. De boot werd beschoten en een Duitse motorboot met mitrailleur zette de achtervolging in, maar
kapitein Hentjens slaagde erin de boot te laten kapseizen. Door het hoge water moest
de schoorsteen steeds naar beneden worden gekanteld om onder de bruggen door te
kunnen varen. De doorgang onder de ijzeren spoorbrug (die door de bezetter is ge15
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Kopij voor 't Randwieckbeukske

Het aanleveren van kopij, foto's e.d. voor het eerstvolgend
Randwieckbeukske kan tot:
Mrt.
Apr.
Mei
Juni
Juli

woensdag 11 maart 2020
woensdag 15 april 2020
woensdag 13 mei 2020
woensdag 10 juni 2020
woensdag 15 juli 2020

Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.

woensdag 12 augustus 2020
woensdag 9 september 2020
woensdag 14 oktober 2020
woensdag 11 november 2020
woensdag 9 december 2020

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
0642 633 948 (ná 18:00 u.)

Jubileumcomité 2020
jubileum75jaar@gmail.com

Redactie

Frans Broekhuijsen en Peter Urlings
Layout: Frans Broekhuijsen
foto omslag: Schilderij Clublokaal 1951 door E. Kerckhoﬀs
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bouwd bij Visé) is maar zeven meter breed. De Atlas V (5,5 meter breed) raakte een
van de pijlers en de brug stortte in. Hierna ramde de boot een vlot, waardoor de opvarende militairen met mitrailleurs te water gingen. Ook de laatste hindernissen, de
kabels over de Maas, werden door de sleepboot gebroken. De boot bereikte diep in de
nacht de kade aan het Bat in Eijsden. Het gehele verhaal heb ik jaren geleden in het

clubblad beschreven.
Na een groepsfoto gemaakt te hebben
varen we weer terug naar Randwijck. Hier
komen we om kwart over twee aan. We
hebben dan drie uren en drie kwartieren
gepeddeld. De meeste van ons zijn erg
moe en naar een paar drankjes genieten
we van een gezamenlijke maaltijd. Binnen
de grenzen van de Corona regels lukt het
de uitbaters van ons clubgebouw toch om
er een gezellige middag van te maken.
Later op de middag verovert “onze Max”
nog een podiumplaats, waardoor ook
voor onze automobielsportliefhebbers de
dag niet meer kapot kan.
Dieudonné, José, Joep, Maril, Theo, Marij,
Math, Jef, Harry en Twan en Crétien hopelijk tot volgend jaar.
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In deze “coronazomer” werd voor de jeugd, door onze nieuwe Activiteitencommissie
toch nog de nodige activiteiten voor de jeugd georganiseerd

van links naar rechts: Ron Jansen, Iris Janssen, Frank Lemmens, Jennifer Maes, Kim
Schoenmakers en Nicole Minten
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Kaas
Noten
Wijn
&
Delicatessen

Bourgondisch genieten !
Winkelcentrum Brusselse Poort
tel.: 043-343 03 08

Lange Voer 10
6132 HT Sittard
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

Wijckerbrugstraat 43
tel.: 043-321 77 28

Winkelcentrum de Leim
tel.: 043-343 03 08

de architect van uw 3e huid
architect Dimphy Israel
Dorpstraat 1C 6301BA Valkenburg Lb
T.+31 (0)43 601 36 27 M. _31(0)6 50 93 10 99
d.israel@planet .nl - www.di-versarchitecten.nl

EMILE
coiffeur

Dorpstraat 36a
6227 BN Maastricht
telefoon 043 - 361 08 57

Empathisch Ervaren Eigenzinnig

Informa e

ligplaatsen:
waterskiën:
staanplaatsen:
ledenadma.:
clubblad:
website:

haven@wsvrandwijck.nl
skicie@wsvrandwijck.nl
caravan@wsvrandwijck.nl
info@wsvrandwijck.nl
redactie@wsvrandwijck.nl
www.wsvrandwijck.nl

Info Jubileumcomité
jubileum75jaar@gmail.com
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75 jaar Jong

Watersport
Watersport Vereniging
Vereniging

andwijck
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