ASCLOA 50 JAAR, EEN BLOEIENDE ONTWIKKELING.

Begin jaren vijftig, de tijd dat de ontgrondingen in Asselt een aanvang hadden gemaakt,
zag men de eerste tekenen van watersportbeoefening in Asselt. Paul Geraedts, Sjra van
Roy en Jan Evers waren de eerste zeilers op de Maas en eerste grindplas te Asselt.
Het waren Paul Gereadts, Sjra van Roy, Harrie Dingelstad, Sef Perriëns, Sjra Hawinkels,
Jo Heynen, Bair Suilen, Coen Gereadts, Charles Hermans, Jo Suilen en R. Fuchs die het
initiatief namen om de Jachtvereniging ASCLOA in 1957 op te richten en de eerste
ligplaatsensteiger lag op het watergebied en terrein van Gravin Wolff

Metternich.
Aan hun pioniersdrift en enthousiasme is de basis gelegd voor het ontstaan en de
ontwikkeling van onze vereniging.
Nu ASCLOA vijftig jaar oud is betekent het ook dat we inmiddels van vele van hen
afscheid hebben moeten nemen maar met respect gedenken wij hen allen.
1957: Het jaar van de officiële oprichting van ASCLOA en een botensteiger op het water
en terrein van de Gravin Wolff Metternich in de zuidwest hoek van Asselt, beschut
liggend aan de zuidwestoever.
1958 - 1959: In 1958 werd de eerste Pinksteroriëntatietocht georganiseerd en in 1959
werden de eerste zeilwedstrijden gehouden en het ledental van ASCLOA groeide maar
verder.
1960: In dit jaar werden er op de Asseltse Plassen door RAF Germany te Brüggen onder
leiding van Brigadegeneraal Woodrooff de kampioenschappen met de Enterprises gezeild
en was dit voor ASCLOA een ware happening.
Het was ook het jaar dat de eerste gesprekken plaats vonden met Rijkswaterstaat voor
verplaatsing van de steigers omdat op het terrein van de Gravin geen ruimte meer
was voor uitbreiding van de ligplaatsen en er inmiddels een wachtlijst was ontstaan.
Tijdens de Carnavalsoptocht in Swalmen was ASCLOA vertegenwoordigd met een
carnavalswagen in Noormannen stijl.
1961: ASCLOA wordt als vereniging lid van het Koninklijk Nederlands Watersport
Verbond wat ook een erkenning was voor de inzet van het toenmalig bestuur. 1962: Na
vijf jaar verstoken te zijn geweest van toiletten en clubhuis werd in dit jaar
verwezenlijkt. Een directiewagen van de Fa. Gereadts uit Swalmen was hiervoor

omgebouwd en werd zo het eerste clubhuis op wielen omdat hij 's-winters en bij hoog
water weggehaald moest worden
In de kleuren, "blauw – wit" geschilderd, was dit een markante en duidelijke herkenning
over het achterliggende landschap.
De binnenwanden waren voorzien van fraaie en opvallende schilderingen van "Jo van
Frien"
Het waren de eerste jaren van onze club waar gezelligheid en samenhang centraal stond
en was het één grote familie.

1963 – 1966: Deze periode is de eerste fase waarbinnen een groei zich aandient en er
omgekeken moet worden naar een andere locatie.
In 1963 kregen de besprekingen met Rijkswaterstaat inhoudelijk resultaat en werd een
verplaatsing van de steigeraccommodatie realistisch.
In dit jaar werd het door de dhr. Dolf Wong ontwikkelde briefpapier van ASCLOA in
gebruik genomen en dat nog steeds met trots gebruikt wordt.
In dit jaar voer in juni een lange slinger boten over de Maas Van Asselt naar Wansum
om er deel te nemen aan de Havenfeesten en wat voor enkele leden nog onvergetelijke
herinneringen oproept.
In 1964 werden op 14-07-1965 onze statuten bij Koninklijk Besluit goedgekeurd en
vanaf die datum werd de officiële naam van de club "Watersportvereniging ASCLOA" In
1965 werd de ligplaatsensteiger verplaatst naar de Eindweg in Asselt nadat we
vergunning hadden gekregen, voor 60 meter oeverlengte, van Rijkswaterstaat en
Domeinen en sinds die datum heeft ASCLOA zich dominant gevestigd in het prachtige
Kerkdorpje aan de Maas te Asselt.
Ook werd van de heer Hawinkels, die gronden in pacht had van Domeinen ca. 60 meter
ten zuiden van de beek gehuurd en totaal hadden we toen 120 meter oeverlengte in
gebruik.
In augustus 1965 werd met de Familie Gereadts – Polmans een huurovereenkomst
gesloten voor een terrein dat was gelegen achter de boerderij van de familie Gereadts
alsmede de verkrijging van een "Pannensjop" (landbouwschuur) dat grensde aan de
Eindweg.
Met enthousiasme en ongelooflijke inzet, met behulp van aannemer Maessen uit de
Boukoul-Swalmen, kosten aannemer fl. 3.500,00, werd de oude "pannensjop"
omgebouwd tot een prachtig clubhuis.
De officiële opening was op 17 september 1966 door de Burgemeester van Swalmen.
Een ontwikkeling die paste bij de groei, ASCLOA had een echt clubhuis met alle
voorzieningen zoals, gescheiden toiletten en douches, bar met eenvoudige keuken en
een vergunning voor het mogen schenken van

-3zwak alcoholische dranken. (wel bier, geen jenever maar dat brachten de leden zelf wel
mee.)
1967: Dit jaar werd een proef gedaan met een stalen proefsteiger om de klassieke
houten steigers op termijn te vervangen.
Ook werd dit jaar voor het eerst voor de mannen de "Bokkentocht" georganiseerd
evenals de "Haantjestocht".
1969: Er werd in dit jaar een huurovereenkomst gesloten met de Gemeente Swalmen
over de grond, eigendom Gemeente Swalmen, gelegen tussen de Eindweg en de rivier
de Maas. Zo kon ook de toegang tot de aanlegsteiger voor het clubhuis gerealiseerd
worden. Dit werd mede mogelijk gemaakt door het feit dat we in 1969 een nieuwe
overeenkomst met Rijkswaterstaat/Domeinen voor een nieuwe huurovereenkomst over
315 meter steigers langs de Eindweg hadden gesloten en dit betekende ook dat we in de
groei voorlopig geen ruimte meer hadden.
1972: Op zaterdag 17 mei 1972 wordt de eerste instructieboot t.b.v. de
jeugdzeilopleiding gedoopt en werd dit de start van een nu nog bloeiende
jeugdopleiding. Dit alles werd vooral gestimuleerd onder het bezielend oog en
begeleiding van ons overleden erelid Sjra Van Roy, een succes waar we nu nog trots op
kunnen

zijn.
1975 - 1982 was een periode waarin de vereniging in rustig vaarwater verkeerde en er
gematigde groei van leden was.
Het clubhuis ging in 1975 gedeeltelijk door brand verloren maar ook dat kon de club
weerstaan en binnen de korstte keren was opbouw en uitbreiding gerealiseerd. In 1977
werd de huurovereenkomst met Domeinen aangepast met een lengte oever van 450
meter, gelegen achter de loswal en moest ca. 120 meter boven de beek verlaten
worden i.v.m. ontgrondingen.
1982: Dit was het jaar van het 25 jarig bestaan van ASCLOA en dit werd gevierd op 14
augustus van dit jaar.
Er was een druk bezochte receptie en 's-avonds was er een gezellige schippersbal in
Herberg de Zwaan te Swalmen en zondag 15 augustus was er een schippersmis in het
Kerkje van Asselt en aansluitend frühshoppen.
Tijdens beide dagen vonden er ook allerlei activiteiten op het water plaats.

Op het schippersbal werden: Harrie Dingelstad, Jan Evers, Paul Gereadts, Jo Heynen,
Sjra Hawinkels en Sjra Van Roy gehuldigd omdat ze 25 jaar lid waren.
1983 - 1984: De leden van "Club Scheepers" die aan de overkant van de Eindweg,
andere zijde van de oude Maasarm, hun ligplaats hadden geïntegreerd met ASCLOA en
hield "Club Scheepers" op te bestaan en voelde deze nieuwe leden zich geheel thuis
binnen onze vereniging.
Het aantal leden steeg in dit jaar van 139 naar 190 leden.
Dit was ook het jaar dat er zich ontwikkelingen aandienden in de Provincie Limburg, door
dat de Provincie alle Grindplassen en aanliggende gronden,
die de Provincie in eigendom had verkregen van de Grindproducenten, wilde gaan
privatiseren en kwam het hele Midden Limburgse Plassengebied in de verkoop.

In deze periode wordt een forse investering gedaan, ca. Hfl. 140.000,00 Doordat de
ontgrondingen achter het kerkje en richting beek afgerond waren kregen we in 1993
vergunning van de Provincie Limburg, om in de ontstane grindplas, een nieuwe steiger
te plaatsen. De totale capaciteit kwam nu op 200 ligplaatsen en ASCLOA had wederom
een nieuwe mijlpaal bereikt.
Mede door de privatisering van de Maasplassen werd een samenwerkings-verband met
alle verenigingen binnen het stuwpand Belfeld opgericht.
Op 9 februari 1984 kregen we te maken met de hoogste waterstand sinds 1926, het
hoogste peil bedroeg 5,70 meter boven stuwpeil. Door een aantal leden werd 2 dagen
wacht gehouden en was er weinig of geen schade.
In het jaar 1984 werd het Infoblad voor het eerst gepresenteerd onder inspirerende
leiding van ons lid Wiel Verlinden en die tot op de dag van vandaag nog lid van de
redactie is.
1985 – 1987: In deze periode vindt veel overleg plaats tussen Watersportverbond,
Verenigingen, Politiek en Gemeenten om de belangen van de watersportverenigingen
veilig te stellen en achteraf kan gesteld worden "met succes"
1988 – 1991: In 1989 wordt door de ASCLOA een perceel grond langs de Eindweg
gekocht waarop een nieuw clubgebouw gebouwd zal worden.
In 1991 aanschaf nieuwe drijvers voor de ligplaatsen voor het oude clubhuis. Ook
is 1991 het jaar dat de plannen voor Asselt m.b.t. de herinrichting definitief en
akkoord zijn bevonden en dit betekent dat ASCLOA haar
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Een aantal mannelijke leden die de zangkunst meester waren richten dit jaar het
inmiddels bekende koor "De Shanty Singers" op

1992 – 1995: In 1992 krijgen de plannen een definitieve status en ASCLOA
presenteert haar steigerplan van de huidige locatie. De totale kosten worden begroot
op fl. 386.000,00 voor de steigers en fl. 62.000,00 voor elektra/water.
Medio 1993 zijn de plannen door de Provincie Limburg voor zowel haven als clubgebouw
goedgekeurd en kan de herinrichting van het gebied achter het Kerkje van Asselt worden
heringericht.
18 januari 1993 wordt de ontwerp bouwvergunning voor de nieuwe jachthaven door de
Gemeente Swalmen verleend echter hiertegen komt
bezwaar maar medio 1995 worden de bezwaarschriften door de Raad van State
vernietigd en is de weg vrij voor de aanleg van onze nieuwe haven.
In 1994 wordt als tijdelijke oplossing een containerunit aangeschaft dat dienst moest
doen als clubhuis tot het nieuwe clubhuis gereed was.
Op 03-11-1995 wordt de begroting voor aankoop jachthaven van Aqua Terra NV voor fl.
500.000,00 door de leden goedgekeurd
1996: In februari 1996 wordt gestart met de bouw van het nieuwe clubhuis en op 22
april 1996 vindt de definitieve overdracht van de nieuwe haven plaats en op 1 juli 1996
is de officiële oplevering van de nieuwe haven door de Provincie Limburg.
Het nieuwe clubhuis wordt op 4 september opgeleverd en ASCLOA heeft bereikt wat
jaren de gemoederen binnen en buiten de vereniging heeft bezig gehouden.
Op zaterdag 4 september wordt door Gedeputeerde J. Schreijen van de Provincie
Limburg de nieuwe jachthaven en het nieuwe clubhuis officieel in gebruik genomen.
Een resultaat dat kon worden bereikt door geduld te bewaren, volharding maar vooral
ook inzet en daarmee is met dit resultaat bereikt dat een lange toekomst voor ASCLOA
veilig gesteld werd en volledig onafhankelijk te zijn van Aqua Terra NV.
Nu ASCLOA eigenaar is van de jachthaven, recreatie en surfstrand voor leden en een
prachtig clubhuis, dit alles gefinancierd door gezond beleid en een financieel gezonde
vereniging moet dit voldoende basis geven voor een bloeiende toekomst.
-61998 – 2006: Een periode waar centraal staat het verenigingsleven te stimuleren en is
dit een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur.
In 2000 wordt met de Hengelsportvereniging Swalmen afspraken gemaakt over
visrechten in de haven.
In 2003 wordt een aanpassing in de haven doorgevoerd om een betere verdeling te
krijgen tussen de open boten en de kajuitboten en motorboten.
De stroomvoorziening op de steigers wordt uitgebreid en door de steeds strengere
milieueisen zullen nog een aantal investeringen gedaan moeten worden. Het
beheer van het clubhuis wordt in exploitatie gegeven aan derden om zo meer
mogelijkheden voor de leden te bieden en risico's te beperken.
In 2005 worden i.v.m. gezondheidseisen aanpassingen gedaan aan het watersysteem in
de douches.
Ook vinden er onderhandelingen plaats met grindproducenten voor de laatste fase van
de ontgronding in Asselt.
De jeugdopleiding is nog steeds een groot succes en is er behoefte aan een speciale
optimistensteiger.
Ook ASCLOA heeft te maken met vergrijzing en daarom een rede te meer te investeren
in de jeugd.
2007: Het 50 jarig bestaan van ASCLOA.
Een mooi moment om stil te staan over de ontwikkelen in de achterliggende periode, het
gezellig bij elkaar zijn en mijmeren over al die mooie momenten die men met elkaar

heeft beleeft maar ook het moment om na te denken over de toekomst en hoe halen we
het 100 jarig bestaan. Dit vraagt visie en moet opgepakt worden als een nieuwe
uitdaging.
Ik spreek dan ook de wens uit dat de komende 50 jaar dat zal brengen wat in de
achterliggende 50 jaar door de vereniging is bereikt.
Een prachtig jubileumfeest mag het eerste grote lustrum op gepaste wijze afsluiten.
2007 Ap Joosten

