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 uitgave 517  (van 929)  
 
Het wordt nog herfstiger…... 
 
Nu straks ook weer de zomertijd voorbij is, wordt het ook op ons  
Randwijck weer eerder donker. Niet alleen de tijd om uw spullen 
op te ruimen, maar zeker ook uw spullen, op het terrein, én in de ha- 
ven winterklaar te maken, maar ook veilig achter te laten. 
Laat niets “waardevols” zichtbaar achter in caravan of boot, zorg voor goede sloten 
voor kisten, buienboordmotoren etc. 
Nu het vroeger donker wordt, zal ook het “nachtgilde” weer actiever gaan worden. 
Verlaat u het terrein, wacht dan wel even totdat de poort achter u gesloten is. Laat dan 
ook geen onbekenden binnen! 
Met volgende week de Ledenvergadering in ’t verschiet, loopt het seizoen langzaam 
ten einden. 
Onze vrijwilligers staan daar niet bij stil, dus zit u zich thuis te vervelen, op Randwijck is 
uw hulp als vrijwilliger altijd welkom. 
 
Namens de redactie, 
wensen wij u tóch nog een mooie en  
zonnige nazomer. 
 
Frans Broekhuijsen & Peter Urlings 
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Zondag     31 okt. 2021 Alg. Ledenvergadering 14:00 u 
Zondag     21 nov. 2021 Bezoek Sinterklaas               14:00 u. 

Beste leden, 
Randwijck gaat de herfst en winterstand in. Veel boten en caravans zijn al voor deze 
perioden in gereedheid gebracht. Maar dit betekent niet dat er gedurende deze peri-
oden niets gedaan wordt. De diverse commissies werken in deze tijd gewoon door. 
Onderhoud aan het terrein en de haven blijft doorlopen. De lopende zaken voor het 
bestuur blijven doordraaien en plannen voor het nieuwe seizoen worden verder uit-
gewerkt.  
Een aantal van deze plannen zullen worden toegelicht in de Algemene Leden Vergade-
ring van zondag 31 oktober 2021 die gehouden wordt in het Gemeenschapshuis in 
Gronsveld. 
Algemene Leden Vergadering zondag 31 oktober 2021 start om 14.00 uur. 
Deze vergadering vindt plaats in het Gemeenschapshuis van Gronsveld, gelegen aan 
de Stationsstraat 23, Gronsveld.  
Bij binnenkomst zal de QR-code worden gecontroleerd dan wel gekeken worden of u 
een recente negatieve coronatest heeft gekregen. Voor deze locatie is met name 
gekozen omdat hier een grotere ruimte beschikbaar is waardoor we toch wat meer 
onderlinge afstand kunnen bewaren.  
De verkoop van consumpties wordt geregeld met munten die u meteen bij binnen-
komst kunt kopen. De munten kosten € 2,25 per stuk. Een halve munt kost € 1,25.  
Parkeren kunt u het beste doen bij de voetbalvelden.  
Graag tot zondag 31 oktober 2021.  
 
Koningsdag 2022 
Koningsdag 2022 wordt gehouden in Maastricht. De eerste communicatie tussen de 
watersportverenigingen heeft al plaatsgevonden met de gemeente Maastricht. De 
werkgroep Koningsdag 2020 zal op korte termijn weer bij elkaar komen om de deel-
name van de watersportverenigingen aan deze dag te regelen. Zodra meer bekend is 
zullen wij u hierover berichten.  
Wij hopen dat u weer wilt meewerken aan een geslaagde dag. 
 



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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Bezoek expert aan onze vereniging 
Inmiddels heeft een expert een bezoek gebracht aan onze vereniging om een beeld te 
krijgen van de schade die onze vereniging heeft opgelopen tijdens het hoge water in 
juli 2021. Het bestuur heeft zo goed als mogelijk een overzicht opgesteld van al deze 
schade. Het is nu afwachten welke tegemoetkoming in de schade we mogen ont-
vangen.   

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering van de WSV Randwijck van 
zondag 31 oktober 2021 om 14.00 uur in de Harmoniezaal van Gronsveld. 
Agenda: 

1. Opening  
2. Ingekomen stukken en afmeldingen. 
3. Notulen van de ledenvergadering van 16 mei 2021 
4. Overzicht van de schade van de overstroming van 15 juli en daarop volgende 

dagen. 
5. Vaststellen conceptbegroting 2022 van de WSV Randwijck. Met daarin 

verwerkt de gevolgen van de schade van de overstroming. 
6. Vaststellen conceptbegroting 2022 van de Stichting exploitatie gebouwen. 
7. Presentatie meerjaren begroting 2022-2027. 
8. Bedanken van Frans Broekhuijsen die stopt met het maken van het 

Randwieckbeukske. 
9. Adagium caravan reglement. Plaatsbepaling tijdelijke vaste parasolvoeten en 

plaatsen kisten en duiding plaatsen van de caravans.  
10. Instellen kiescommissie en aanwijzen leden van de kiescommissie. 
11. Herbenoemen van de bestuursleden : Mevr. Riny Neven en de heren Emile 

Frijns en Jo D’Elfant. 
Voornoemde dame en heren hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te 
stellen. 

12. Herbenoemen Emile Frijns als voorzitter. 
13. Bindende voordracht Ron Jansen voor een periode van 2 jaren, als 

bestuurslid. 
14. Rondvraag. 
15. Sluiting. 

        
 
Aansluitend aan de vergadering de huldiging om 16.00 uur van de jubilarissen 2020 
en 2021, de sluiting van het zomerseizoen en de opening van het winterseizoen. 
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De Trabant Grindgat Race 2021 
Zondag 19 september zou de Trabant grindgat race voor de vierde maal gevaren 
worden. Echter voor de tweede keer laat de wind ons in de steek. Er wordt over en 
weer gebeld met de andere verenigingen, en dan wordt in onderling overleg besloten 
niet te varen. We stellen de race twee weken uit, hopende dat dan meer wind zal zijn. 
En die was er; zondag 3 oktober waait het echt, zo nu en dan stormkracht. Weer wordt 
er met de andere verenigingen getelefoneerd: Wat doen we? 
Er zijn drie bemanningen op Randwijck die het wel aandurven, maar het varen over de 
Maas wordt door eenieder toch wel gevaarlijk gevonden. We besluiten niet te starten 
in de Pietersplas, maar in het grindgat. 

In allerijl varen Jolande en ik langs de reeds uitgelegde boeien, om die in het grindgat 
uit te leggen. 
Er worden twee rondes tegen de klok ingevaren. Start en finish ten zuid-oosten van de 
ingang van het grindgat. Het waait super. De drie deelnemende boten zijn: 
1. Beluga met Emile en Chantal 
2. Chila met John en Leon 
3. Just For Fun met Bart en Fréderique 
Alle drie de boten schieten door de startlijn, en er wordt op het scherpst van de snede 
gevaren. Werkelijk een geweld om te zien! Bij ons in het reddingsbootje worden regel-
matig de handen voor de mond gehouden als de boten voor ons gevoel wel erg scheef 
gaan. Als sloepvaarder ben ik heus niet bang om met flinke wind uit te varen, maar op 
een zeilboot zou ik me toch minder op mijn gemak voelen. In noordelijke richting varen 
de boten als speedboten voor de wind, en ik weet zeker dat hier de snelheidslimiet van 
9 km per uur in het grindgat ruimschoots overschreden wordt. 
Dan tegen de wind in finishen: De boten komen in de volgende volgorde binnen: 
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Beluga, Just For Fun, Chila. 
Ondanks de betere handicap voor Just For Fun wordt de boot van Emile en Chantal 
toch eerste, gevolgd door Bart en Fréderique en dan John en Leon. (Tip voor John: 
volgend jaar motor opklappen tijdens de wedstrijd.) 

Dan mogen de zes deelnemers individueel strijden voor de Trabant wisseltrofee. Ze 
moeten vijf vragen beantwoorden: 

1. Wie was de eerste voorzitter van Randwijck? 
(Verhey) 

2. Met welke boot ging Ketelbinkie voor het eerst naar zee?  
(De Edam een oude schuit) 

3. Hoe heet de nieuwe bewoner van het gouvernement?  
(Emile Roemer) 

4. Waar gaat Stiphout heen als hij een rode vlag op de boeg heeft, en waarvoor 
dient deze? 
(België Luik of sluis en de rode vlag geeft voorrang in de sluis) 

5. Benoem de tien windsnelheden.  
(Windstil……orkaan) 

Leon wist de meeste vragen goed te beantwoorden en hij mag de blauwe Trabant dus 
een jaar mee naar huis nemen. 
Na afloop hebben we in het clubgebouw nog een kom gebonden tomatensoep gegeten 
en een paar pilsjes gedronken. 
Ondanks dat er dit jaar maar drie boten meededen (Volgens Leon mannen van staal in 
boten van hout) was het weer een supergezellige middag. 
Ik hoop volgend jaar op betere wind, meer boten, en dezelfde fijne sfeer. 
Peter 
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Wat krijg je nu nog voor? 
Met andere woorden wat kunnen we nog verwachten voor……? 
 
Een uurtje “googelen” levert ons de volgende info: 

 Een jaarplaats bij Camping Zavelbos per maand € 153,75  
 Een seizoenplaats bij Camping de Bosrand per maand € 110,40 
 Een abonnement bij sauna Dennemarken € 79,95 
 Een telefoonabonnement met iPhone 13 per maand € 60,50  
 Een telefoonabonnement met Cat S52 per maand € 39,50  
 Een caravanstandplaats op Randwijck per maand € 32,00 
 Een maandabonnement op krant (de Limburger) € 29,47 
 Een basicabonnement fitness per maand € 19,95 
 Kosten abonnement de Efteling per maand € 18,00 
 Kosten contributie Randwijck per maand € 13,83 

Bovenstaande bedragen spreken voor zich, op Randwijck kunnen we immers héél 
veel voor héél weinig! 
 
Wat krijgen we op Randwijck hiervoor? 

 Een schitterende haven. 
 Een prachtig gelegen en onderhouden kampeerterrein. 
 Een formidabel gelegen clubgebouw? 
 Prima sanitair. 
 Een eigen hijskraan voor boten te takelen, compleet met bokken en 

botenwagen voor de grotere boten. 
 Een eigen wedstrijd waterskiboot voor het geven van lessen, en voor het 

gelegenheid geven tot waterskiën voor leden zonder boot.  
 Een team van bestuursleden en vrijwilligers, die alles in goede banen 

proberen te leiden. 
 

En nog hoor ik vaak gemopper: 
 Ze moeten dit, en ze moeten dat. 
 Het zwembad is nog niet open of al dicht. 
 Het gras is te hoog. 
 Moeten ze nu net maaien als ik hier rustig zit. 
 Ik heb hier toch voor betaald. 
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Mensen laten we ons toch realiseren hoe rijk we met zijn allen op Randwijck zijn.  
 
Natuurlijk is niet alles perfect. We zouden ook kunnen zorgen voor: 

 Een havenmeester die altijd een lijntje komt aanpakken als u wilt afmeren. 
 Een of meer terreinknechten die op het door u gekozen moment 

grasmaaien, en alle rommel die op het terrein ligt opruimen. 
 Een receptie die 24 uur per dag bemand is om uw klachten aan te horen. 
 Een onderhoudsdienst die binnen tien minuten de zekering weer aanzet als 

u abusievelijk meer dan 10 ampère afgenomen heeft. 
 Een professioneel animatieteam dat uw kids in de vakantie bezighoudt, 

zodat u uw welverdiende rust heeft. 
Dan kan allemaal, maar………………………… 
 

Bezoek Sinterklaas aan de kinderen van Randwijck 
Zondag 21 november komen Sinterklaas en Piet de kinderen van Randwijck een bezoek 
brengen. 
Wij vragen de ouders om weer zelf een cadeau te kopen ter waarde van 10 euro en 
graag een bericht sturen naar: urlings.peter@gmail.com over wat Sinterklaas over het 
kind moet weten. (En dus niet een berichtje dat hij, of zij goed zijn, of haar best doet 
op school!) Dat weet Sinterklaas wel. 
Graag opgeven aan bovenstaand mailadres vóór 14 november. 
Wij hopen op een grote opkomst. 
Wij verwachten U met uw kinderen en/of 
uw kleinkinderen om 14:00 u. op Randwijck. 
Sinterklaas zal dan zijn opwachting maken  
om 14:30 u. 
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"Vaarwater". 
De waterweg die vaartuigen gewoonlijk volgen. Een rivier, kanaal, of afgebakend ge-
bied op ruim water. Er zijn nogal wat uitdrukkingen met het woord vaarwater. 
 - In het vaarwater blijven: volharden in een gedrag. 
 - Uit het vaarwater raken: van het onderwerp afdwalen. 
 - In verkeerd vaarwater zeilen: verkeerd handelen. 
 - Gevaarlijk vaarwater: een netelige zaak. 
 - Dwars in het vaarwater liggen: de voortgang van iets beletten. 
 - Uit iemands vaarwater blijven: iemand niet in de weg lopen. 
 - In elkaars vaarwater zitten: elkaar hinderen. 
 - Iemand uit zijn vaarwater duwen: iemand van zijn apropos halen. 
"Vaarwel". 
Het schip en haar bemanning werd een "vaar wel" toegewenst. Omdat het lang niet 
zeker was dat het schip behouden terugkwam, is "vaarwel" in huidige betekenis vooral 
bedoeld als definitief afscheid. 
"Van Duinkerke ten haring varen". 
Een Vlaams spreekwoord. De Duinkerkse kapers waren gevreesd. Tijdens de tachtig-
jarige oorlog werd Duinkerken dan ook veelvuldig door de Nederlandse vloot geblok-
keerd om de kapers en Vlaamse vissers het uit- en invaren te beletten. 
 - Er slecht van af komen. 
 - Aan een hopeloze zaak beginnen. 
"Van gortschaften tot theewater". 
Marineuitdrukking met dezelfde betekenis als "Van haver tot gort" of  hieronder "Van 
kloot tot zaathout". Gortschaften is ontbijten. Theewater is avondeten. Tussen gort-
schaften en theewater ligt dus alles wat de dienst betreft. 
 - Van alles op de hoogte zijn. 
 - Iemand of iets door en door kennen. 
"Van kloot tot zaathout". 
De kloot is de bolvormige knop op de mast. Het zaathout is de langsverbandbalk in de 
bodem van het schip. Van boven tot onder dus. 
 - Van top tot teen. 
"Van streek zijn" of "Van streek raken"; 
Het tegenovergestelde van op streek zijn. De kompasroos is verdeeld in windstreken. 
Een streek komt overeen met 11¼ graden, dat is een 32e deel van 360°. Een bepaalde 
koers aanhouden heet dan ook een bepaalde streek varen. Van streek zijn betekent 
van de juiste koers af zijn. 



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

Winkelcentrum Brusselse Poort
tel.: 043-343 03 08

Wijckerbrugstraat 43
tel.: 043-321 77 28

Winkelcentrum de Leim
tel.: 043-343 03 08

Aan de Fremme 20a     6269 BE Margraten      +31-43-4589120

Wekelijks de beste kampeeraanbiedingen......

Het adres voor al uw kampeerbenodigdheden.......

www.vakantiewereld.com

De GROOTSTE van de EUREGIO 

Tenten - Voortenten - Wandelsport  
Zwembaden - Caravan en Camper accessoires
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 - In de war zijn. 
 - Beheersing verliezen. 
 - Ziek zijn. 
 Ook wel als "Hij heeft lelijke streken op zijn kompas": 
 - De verkeerde weg ingaan (op het slechte pad). 
 - Iets uithalen dat niet in de haak is. 
Zijn streken thuiskrijgen: het kwaad dat men gedaan heeft vergolden krijgen (boontje 
komt om zijn loontje). 
En over een dronken iemand: "Hij kan geen streek houden". 
"Veel water vuil maken". 
Varen in ondiep water gaat moeizaam en maakt slib los. 
 - Ergens moeite voor doen. 
 - Iets oprakelen (onaangename gebeurtenis). 
"Ver in zee zijn". 
- In zaken: ver gevorderde onderhandelingen, de deal is bijna rond. 
"Verramponeerd zijn" of "Ontramponeerd zijn". 
Een schip dat total loss is. 
 - Aan het eind van je krachten zijn. 
"Vertuid liggen". 
Werd meestal gebezigd als: "Zwaar vertuid liggen" , of gewoon: "Voor anker liggen". 
Als een schip vertuid voor anker ligt, ligt het aan twee (of meer) gespreide ankers. Goed 
vast dus! 
- Een relatie (vaste verkering) hebben. De marineman sprak over zijn meisje ook als 
zijn "aanhangmotor". 
"Voetangels en klemmen". 
De voetangel was een strijdmiddel bestaande uit een smeedijzeren ster waarvan één 
punt altijd omhoog stak, ongeacht de ligging op het dek. Een groot aantal voetangels 
werd op de dekken uitgestrooid wanneer men een enterende, overmachtige vijand 
niet meer kon afslaan. 
- Onzichtbare moeilijkheden, bedrieglijke plaatsen. 
"Volbrassen". 
De zeilen op een vierkant getuigd schip zodanig draaien dat ze de meeste wind vangen, 
waardoor het schip zo snel mogelijk vaart. 
- Ophoepelen. 
"Volhouden". 
Zou best wel kunnen komen van "vol houden". De wind in de zeilen houden zodat ze 
niet klapperen. 
- Doorgaan, niet opgeven. 
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"Voor de mast gevaren/gediend hebben". 
De gewone schepelingen hadden hun verblijf in het foksel vóór de mast. De officieren 
onder het kampanjedek op het achterschip.  
- Onderaan begonnen zijn. 
"Voor de prins varen/dienen". 
De Koninklijke Marine kende nog tot 1916 de rang jongen, onder die van lichtmatroos, 
waar een min. leeftijd van 16 jaar voor gold. De scheepsjongens kwamen in dienst op 
13½-jarige leeftijd, maar hun "toer" van 11 jaar begon pas te tellen als ze 16 jaar 
werden. Tot die tijd dienden zij dus zonder ingaand dienstverband. Men noemde dat 
"voor den prins dienen". 
- Werken zonder dienstverband. 
- Werken zonder vergoeding. 
- Vrijwilligerswerk. 
"Voor het lapje houden". 
Het lapje is het zeil. Voor oude vierkantgetuigde schepen was een wind dwars tot ach-
ter het meest gunstig. Het voer dan voor het lapje. Het verband met de uitdrukking is 
me niet duidelijk, want die duidt juist op "de verkeerde kant op sturen".  
Ton van Schoonhoven geeft in zijn Zeemanstaal de volgende verklaring: "Iemand voor 
het lapje houden deed je oorspronkelijk door iemand ongemerkt zo te sturen (met be-
hulp van een gunstige wind) dat je daarmee je eigen doel bereikte".  
- Voor de gek houden. 
"Voor paal liggen (staan)". 
 In een getijdehaven ligt de boot aan palen. Een typisch voorbeeld van zo'n (droogval-
lende) haven is de kleine haven "Paal" bij het verdronken land van Saeftinge. 
- Zich aan bespotting blootstellen, voor paal staan. 
Eigenlijk dezelfde betekenis als voor schut liggen.  
"Voor plechtanker liggen", ook als "Anker der hoop" 
Het plechtanker was het zwaarste anker aan boord en werd daarom alleen gebruikt als 
het niet anders kon. Normaal gesproken werden een of meer daagse ankers gebruikt. 
Een daags anker was veel lichter. Sommige publicaties spreken over een zesde van het 
gewicht van het plechtanker. 
  



www.interieurontwerpers-maastricht.nl 
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2002, Hoogwater 
Met dank aan de firma Cerfontaine, én Michel Wilhelmus, was het terrein (voor de vrij-
willigers) toch nog bereikbaar. 
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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 2021
jubileum75jaar@gmail.com
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Layout: Frans Broekhuijsen
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Dec. woensdag   9 december 2021
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