
 

 

 

Betreft: nieuw seizoen 2015/2016 

Rotterdam, 24 augustus 2015 

Beste leden, ouders en verzorgers, 

 

Zoals gebruikelijk willen we u middels een brief informeren over de start van ons nieuwe seizoen. 

Daarnaast zullen we een aantal belangrijke data op een rijtje zetten zodat u deze alvast in uw agenda 

kunt noteren, of deze brief op het prikbord kan hangen. 

 

Aankomend seizoen is er een enkele wijziging in de stafbezetting; Floor is zwanger en neemt een 

stapje terug bij de Junioren en dus ook van Stella Maris. Na verloop van tijd zal Floor weer deel gaan 

nemen in de staf-inval-poule. Kevin van Laak moet nog wat vaardagen maken voor school en zal de 

aankomende 5 maanden niet in Nederland zijn. Voor de Junioren zal deze periode elke zaterdag een 

ander staflid meedraaien. Aankomend seizoen ziet de stafbezetting er als volgt uit: 

Dolfijnen   Junioren  Tuig   Algemeen   

10:00/12:30  10:30/14:00  12:30/16:00      

Jessica   Channel  Duncan   Chiel  Ronald 

Hester   Kevin v L  Melvin   Erik  Maurice 

Kevin E   Wisselend  staflid    Floor  Dennis 

         Linda  PP 

         Hans 

 

Eerste opkomst en overvliegen   29 augustus 

Zaterdag 29 augustus is de eerste opkomst! Deze dag staat in het teken van het overvliegen.  

Alle speltakken hebben deze dag opkomst vanaf 12.00 uur. Op deze dag vliegen alleen de 

jeugdleden die oud genoeg zijn over naar de volgende speltak, en draaien meteen de opkomst mee. 

Overvliegen 

Dolfijnen naar de Junioren: Lisa, Clare, Maartje, Rick, Roman en Jasper 

Junioren naar het Tuig:  Ruben en Joris  

Tuig naar de Loodsen:  Laurens 

Iedereen die overvliegt moet zijn zwemkleding en handdoek meenemen! Vanaf 14.00 uur 

mogen alle ouders hun overvliegende kind komen aanmoedigen (vergeet dan vooral uw 

fototoestel niet). 

 

Open dag     12 september 

Om de opening van het nieuw seizoen een feestelijker karakter te geven hebben we een open dag op 

Stella Maris. Deze dag is bedoeld om laten zien hoe leuk Stella is aan vriendjes, vriendinnetjes, opa’s 

oma’s, oud leden, je buren enz. Er zijn de hele dag kraampjes open waar je van alles kan doen, en 

uiteraard ook een BBQ en bar. Dus nodig iedereen uit, en kom gezellig langs op de open dag van 

Stella Maris op 12 september!! 

 

Uitnodiging op de laatste bladzijde.  



18-uursrace     18/19 september  

De 18-uursrace is een zeilrace voor scoutinggroepen georganiseerd op de Kralingse plas door Stella 

Maris en Maasgroep18. Tijdens deze spannende, nachtelijke zeilrace proberen de Junioren en het 

Tuig 18 uur lang zeilend zo veel mogelijk rondes te maken. Vrijdagavond 18 september om 20.00 

vangt de race aan en zal eindigen om 14.00 op zaterdagmiddag 19 september. We verzamelen 

vrijdagavond 18.00 uur op Stella om de boten zeilklaar te maken. Het is de bedoeling dat de 

Junioren en het Tuig dan al hebben gegeten! 

Iedereen die wilt komen aanmoedigen is welkom op de m.s. Avontuur van de Maasgroep die bij de 

uitkijktoren ligt! Tijdens de race zal de staf rondvaren om de zeemannen van eten, drinken en een 

versnapering te voorzien.  

De nieuwe net overgevlogen Junioren kunnen zaterdagochtend om 08:30 uur komen. Zij zeilen alleen 

het laatste deel van de race mee. De finish is om 14.00 en de prijsuitreiking zal om 14:30 zijn. Na de 

prijsuitreiking, als alles opgeruimd is, mag iedereen naar huis en is de 18-uursrace afgelopen. Denk 

aan een regenpak en voldoende warme kleding want het kan heel erg afkoelen ’s nachts! 

Kampdata 

Ook het komend seizoen gaan we weer een aantal keer op kamp. U kunt de volgende data alvast in 

uw agenda noteren: 

Herfstkamp  Junioren en Tuig vr 16 - zo 18 oktober 

Voorjaarskamp Dolfijnen, Junioren en Tuig za 20 - di 23 februari 

Pinksterkamp Juinoren vr 13 - ma 16 mei 

KaagCup Tuig vr 5 - zo 8 mei 

Zomerkamp Dolfijnen za 9 - za 16 juli 

Zomerkamp Junioren/Tuig za 9 - za 23 juli 

Uiteraard ontvangt u over elk kamp nog een aparte brief met meer informatie. 

 

Telefoonnummers en social media 

U kunt ons zaterdag altijd bellen op het telefoonnummer van Stella Maris 010-4522114 

De Dolfijnen zijn te bereiken via Jessica – 0614886616 

De Junioren zijn te bereiken via Channel - 0634095418 

Het Tuig is te bereiken via Duncan – 0626286980 

Verder zijn er nog andere kanalen zoals onze eigen website www.stelmar2.nl, Facebook waar we 

regelmatig foto’s posten www.facebook.com/StellaMaris, op YouTube staan kampfilmpjes 

www.Youtube.com/user/stelmar2nl en www.twitter.com/@StellaMaris010. 

 

Alles op een rij 

Za 29-08 eerste opkomst en overvliegen 

Za 05-09 normale opkomst 

Za 12-09  open dag 

Za 19-09 18-uursrace (dolfijnen normale opkomst) 

 

Wij hebben super veel zin in het aankomende seizoen, jullie ook?! 

 

Met vriendelijke groet, 

De Staf. 

http://www.stelmar2.nl/
http://www.facebook.com/StellaMaris
http://www.youtube.com/user/stelmar2nl
http://www.twitter.com/@StellaMaris010


 

Bijlage voor de ouders van (aankomende) Junioren. 

Bij de Junioren verlopen de opkomsten natuurlijk iets anders dan bij de Dolfijnen, daarom willen wij 

hier een korte toelichting op geven. 

In principe gaan de opkomsten altijd gewoon door tijdens schoolvakanties, met uitzondering van de 

zomervakantie. Mocht een opkomst onverhoopt niet doorgaan, dan laten we dat altijd van tevoren 

schriftelijk via uw kind weten. Tijdens het vaarseizoen is het de bedoeling dat we zo veel mogelijk het 

water opgaan, weer of geen weer. Het is dus belangrijk om altijd een regenpak bij je te hebben! 

Kaplaarzen zijn tijdens het vaarseizoen niet toegestaan. Zwemvesten worden door ons verstrekt, het 

dragen van een zwemvest is op het water altijd verplicht.  

Ook is er tijdens elke opkomst tijd voor een pauze om wat te drinken en een boterhammetje te eten. 

We streven ernaar om de opkomst om 14.00 te sluiten, soms gebeurt het echter dat een activiteit 

iets uitloopt. We maken dan met elkaar het corvee af en sluiten dan gezamenlijk de dag af. Het is niet 

de bedoeling dat Junioren weggaan voordat we met zijn alle hebben afgesloten. Indien uw kind 

onverhoopt eerder weg moet, stellen wij het op prijs als dit aan het begin van de opkomst wordt 

gemeld. 

Junioren en Tuigjes mogen – sterker nog, wij stellen dat erg op prijs – ook buiten de opkomsttijden 

naar Stella komen. In overleg met de staf is het mogelijk om na de opkomst, tot uiterlijk 17.00 uur, 

langer te blijven. Let wel: Er zijn dan stafleden aanwezig voor toezicht, maar er is geen programma. 

Buiten opkomsttijden moeten de kinderen zichzelf dus vermaken. 

  



 


