
  Aan lager wal 

Aan lager wal kijkt terug op een bijzondere periode! 

Wat begon met het gevoel van het wordt een verloren seizoen kreeg een geheel andere invulling! 

We mogen wel zeggen we hebben een mooi seizoen achter de rug dank zij de corona periode waar 

we nog steeds in zitten. In de periode van corona werd er bij Zeilclub ALW hard gewerkt achter de 

schermen. Zo werd een mini haven aangelegd het clubhuis grondig gerenoveerd en werd het buiten 

terrein aangepakt voor a.0 het sailibility zeilen. En werd onze club skarl voorzien van de naam Bram!  

En toen kwam eindelijk het verlossende antwoord van we mogen weer gaan opstarten! En dat 

hebben we geweten. Met een geweldig team van instructeurs bestaande uit Carlo, Luka, Jens, Julian, 

Rembrandt, Natasja, Mats werd er snel geschakeld om corona proef lessen te gaan geven en dat is 

gelukt zowel in het voor seizoen en najaars lessen mochten wij vele jeugdleden en nieuwe 

jeugdleden verwelkomen! Plus we hebben ze nog een mooie zeildag en zeilweek kunnen aanbieden! 

Plus er heeft nog een opstapdag plaats gevonden waar 8 nieuwe leden uitkwamen 

 

Maar ook is er bij zeilclub ALW een echte Skarl club ontstaan onder de naam BOZ Skarl 685 zeil club. 

En we kunnen melden de meeste Skarls bij elkaar in Nederland liggen bij ALW iets om trots op te zijn! 

Maar zoals gezegd is het clubhuis ook grondig aangepakt door Karl Derksen en is het weer geheel 

opgeknapt van binnen. We hebben er dit jaar ook voor gekozen om de bar te laten draaien door 



Karel en Taapke en de eerste resultaten zijn positief te noemen. Juiste op deze manier kunnen we 

vaker open en hebben we een constante bar bezetting. 

 

ALW maakt een draai van jeugd locatie gaan we steeds meer naar een zeilclub! Waarom omdat we 

merken dat we steeds meer boten erbij krijgen zowel in het water als op de kant. Dat betekend dat 

ook steeds meer volwassen ons weten te vinden. Wij bieden inmiddels ook al zeilessen aan voor 

volwassenen. Kortom een plek voor jong en oud! 

 

 



Maar ook het sailibility zeilen begint van de grond te komen door een groep vrijwilligers is er hard 

gewerkt om achter de schermen alles rolstoel vriendelijk te krijgen. Zo zijn de steigers aan gepast is 

het terrein aangepast en zijn er aanpassingen in en rond het clubhuis gedaan. ALW faciliteert dit en is 

dan ook verheugd dat we nu ook de eerste zeilers hiervoor mogen ontvangen! 

Zeilclub ALW zou niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers en door de inzet van vele vrijwillegers 

hebben wij dit jaar toch nog een mooie seizoen mogen draaien! Dank daarvoor! 

Namens een trotse voorzitter van ALW want samen maken we ALW tot een locatie waar iedereen 

met plezier komt zeilen en na afloop nog even een drankje drinkt in ons gezellige clubhuis! 

Joris Völker 

Voorzitter ALW 

 

 

 

 


