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Combi Noord Wedstrijden op het Slotermeer 4-5 juni 2016 

 

1. ALGEMENE INFORMATIE  

1.1. Het Watersportcentrum van Watersportvereniging  Sleattemermar,  is gesitueerd ten noordoosten 

van Passantenhaven Marswal en Restaurant Badmeester Keimpe aan het Tjamkedykje 9, 8561HA Balk.  

1.2. Bij de haven is een trailerhelling aanwezig voor resque- en begeleidingsboten en rond het 

wedstrijdcentrum is een strandlocatie.  

1.3. Wedstrijd-, comité- en rescueboten kunnen tijdens het evenement gratis gebruik maken van de 

wachthaven naast Badmeester Keimpe.  

1.4. Moederschepen kunnen afmeren in de wacht en passantenhaven, daarvoor geldt het normale 

haventarief.  

1.5. Het stallen van trailers op de haven is mogelijk in overleg met de Havenmeester. Aanwijzingen 

van de Havenmeester en Beachmaster dienen strikt te worden opgevolgd.  

1.6. Parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen direct buiten 

de haven. 

 1.7. Op het terrein van de Passantenhaven zijn een aantal Camperplaatsen beschikbaar waar in 

overleg met de havenmeester tegen het normaal geldende tarief kan worden overnacht.  
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2. LOCATIE VAN HET WEDSTRIJDCENTRUM  

2.1. Het wedstrijdcentrum is gevestigd in het clubgebouw WSV Sleattemermar Tjamkedykje 9 Balk. 

Het is gesitueerd ten noordoosten van Passantenhaven Marswal ;http://marswal.nl/Plattegrond-en-

luchtfoto  en Restaurant Badmeester Keimpe, Tsjamkedykje 10 

Overzicht en locatie van WSV Sleattemermar en link Google Maps voor route naar wedstrijdterrein; 

https://goo.gl/maps/JKLoxYpqSUy   (mocht de link niet werken kun je hem kopiëren naar een 

webbrowser)  

     Staanplaats aanhangers Ribs 

Camping Marswal parkeren aanhangers voor kleine 

bootjes 

 

Restaurant Badmeester  Keimpe  Boten te water 

Sliphelling   Clubhuis WSV “Sleattemermar”   

 

 

3. MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS EN SEINEN OP DE WAL  

3.1. Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is 

geplaatst in het wedstrijdcentrum.  

3.2. Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast nabij het wedstrijdcentrum.  

 

 

 

http://marswal.nl/Plattegrond-en-luchtfoto
http://marswal.nl/Plattegrond-en-luchtfoto
https://goo.gl/maps/JKLoxYpqSUy
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4. WEDSTRIJDCOMITÉ  

Wedstrijdleider: Gosse Haga  

Ass. Wedstrijdleider: Jan Spijkerman  

Protestcomité: L.P.Stoel E. Mehlbaum  

Arbitrage: A. de Vries.  

Comité leden: diverse vrijwilligers van de WSV Sleattemermar en JWZ  

 

5. WEDSTRIJDGEBIEDEN  

5.1. Het wedstrijdgebied voor de Jeugdcombi A en B bevindt zich tussen de betonde geulen van    

Balk - Woudsend en Balk - Sloten. 

 5.2. Het wedstrijdgebied voor de Jeugdcombi C bevindt zich ten zuiden van de betonde vaargeul in 

het Slotermeer van Balk – Sloten.   

 5.3. Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in 

de betonde vaargeul door het Slotermeer. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt aan 

de lijn gevormd door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de Definities RvW. 5.4. Bij 

het passeren van de vaargeul moeten aanwijzingen van comité- en begeleidingsboten strikt worden 

opgevolgd. 

 


