
 

 

 
Betreft: Overzicht voor de Junioren en Tuig voor het startende seizoen. 
 

Rotterdam, 12 augustus 2014 
 
 
Beste ouders / verzorgers van (aankomende) Dolfijnen, Junioren en Tuig, 
 
Met het aankomende seizoen in het vooruitzicht willen we u, middels deze brief, op de hoogte 
stellen van de gang van zaken. Daarnaast zullen we een aantal belangrijke data voor het komend jaar 
opsommen zodat u deze brief kunt uitprinten en op de koelkast kan plakken. 
  
Stafbezetting 
De stafbezetting voor komend seizoen kent enkele wijzigingen; De juniorenstaf neemt helaas 
afscheid van: Ashley, zij gaat aankomend seizoen het dolfijnenteam versterken en Melvin gaat samen 
met Duncan het aankomende jaar met vol enthousiasme het Tuig draaien.  
 
Aankomend seizoen ziet de stafbezetting er als volgt uit: 

Dolfijnen 
10.00 - 12.30 

Junioren 
10.30 - 14.00 

Tuig 
12.30 - 16.00 

Algemeen 

Jessica Fiering Kevin van Laak Duncan Onstwedder  Erik Michielsen 

Kevin Esajas Channel Graça  Melvin Galama Ronald  Spek 

Hester Martina Floor van der Bilt  Pieter-Paul de Man 

Ashley Elias   Hans Ackermans 

   Chiel Melsert 

Telefonisch bereikbaar tijdens opkomsten: 
Hester Martina  06-51775567 
Kevin van Laak  06-23568463 
Duncan Onstwedder 06-26286980 
 
 
Aankomende activiteiten: 
Eerste opkomst en overvliegen    6 september 
Op zaterdag 6 september vangt het nieuwe seizoen aan met de eerste opkomst. Op deze dag zullen 
de jeugdleden, die oud genoeg zijn, overvliegen naar de volgende speltak. De Dolfijnen, Junioren en 
Tuig worden om 10:00 uur verwacht. 
 Het overvliegen is altijd erg spannend om te zien dus iedereen is van harte welkom om te komen 
kijken. De overgevlogen jeugdleden zullen bij hun nieuwe speltak meedraaien tot het einde van de 
opkomst. Voor de nieuwe Junioren en Tuig is het dus verstandig om een lunchpakketje mee te 
nemen. Vergeet je zwemkleding + handdoek niet!  
 
De volgende jeugdleden vliegen over: 
van de Dolfijnen naar de Junioren Dylano, Lisa, Nina Dan-Dan, Fay en Jonas 
van de Junioren naar het Tuig  Maarten, Rianne, Ivo, Luke, Gilles en Job 
 
 
 



 
 
 
 
18-uursrace voor de Junioren en Tuig  19 / 20 september 
De 18-uursrace is een zeilrace op de Kralingse Plas voor scoutinggroepen uit Rotterdam 
georganiseerd 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. De race zelf 
duurt van 20.00 tot 14.00 uur en we verzamelen vrijdagavond 18.30 uur op Stella om de boten op te 
tuigen. Het is de bedoeling dat ze dan al hebben gegeten! Zaterdagmiddag rond 14:30 is de 
prijsuitreiking op Stella. Wanneer alles is opgeruimd kan iedereen naar huis.  
Denk aan een regenpak en voldoende warme kleding want het kan heel erg afkoelen ’s nachts! 
Bij de start, de finish en tijdens de race is iedereen die vanaf de zijlijn wilt supporten van harte 
welkom. Gedurende de race zal de staf rondvaren om de kinderen van eten/drinken en een 
versnapering te voorzien.  
 

Kampdata 
De Junioren gaan vier keer per jaar op kamp. De voorlopige kampdata zijn 

 
Let op: De afgelopen 4 jaar duurde het zomerkamp voor de Junioren en Tuig 10 dagen. We hebben 
gemerkt dat 10 dagen eigenlijk te kort is. Veel mooie kamplocaties zijn 2 tot 3 varen vanaf 
Rotterdam en daardoor blijft er maar weinig tijd over voor activiteiten ter plaatse. Daarom hebben 
we besloten om volgend jaar weer, net als vroeger, 2 weken op zomerkamp te gaan. Het plan is om 
naar Friesland te gaan, het belooft (nu al) een mooi kamp te worden, de voorbereidingen lopen al 
 
U ontvangt over elk kamp uiteraard nog een aparte brief. Wij willen u wel verzoeken om met de 
planning van uw eigen vakanties rekening te houden met onze kampdata, omdat wij graag willen dat 
zoveel mogelijk kinderen meegaan op kamp. 
 
Overzicht opkomsten 
za 6 september    Overvliegen  
za 13 september   Normale opkomst, Tuig tot 15.00 uur i.v.m. Stafuitje 
vr 19 / za 20 september   18uurs-race   
27 september    Normale opkomst 
 
Wij hopen u door deze brief een beetje te hebben voorbereid op wat uw kind de komende 
maanden te wachten staat. Wij hebben er in ieder geval super veel zin in! 
 
Als laatst willen we aankomend seizoen graag een ledenlijst uitdelen zodat alle adressen en 
telefoonnummers van alle leden bij iedereen bekend zijn. Heeft u bezwaar dat we uw gegevens op 
de ledenlijst vermelden laat dit dan voor 30 augustus weten per sms of mail. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Staf. 

Herfstkamp vrijdag 17 t/m zondag 20 oktober 2014 

Voorjaarskamp zaterdag 21 t/m dinsdag 24 februari 2014 

Pinksterkamp vrijdag 22 mei t/m maandag 25 mei 2014 

Zomerkamp zaterdag 11 juli t/m zaterdag 25 juli 2014 



 
 
 
 
Opkomst 
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 je boterhammetje te eten. 
We streven ernaar om de opkomst rond 14.00 te sluiten, soms gebeurt het echter dat een activiteit 
iets uitloopt. We maken dan met elkaar het corvee af en sluiten dan met zijn alle 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 
aangegeven. 
 
Junioren en Tuigjes mogen – sterker nog, wij stellen dat erg op prijs – ook buiten de opkomsttijden 
(bijv. doordeweeks of zondag) naar Stella komen. In overleg met de staf is het mogelijk om na de 
opkomst langer te blijven. Let wel: Er zijn dan stafleden aanwezig voor toezicht, maar er is geen 
programma.  
 

 
 


