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Jeugdzeillessen: Op 4,5,12, 19 en 28 juni.  
            Het doel is: Leren zeilen met plezier!  
De zeillessen worden dit jaar weer gegeven door plaatselijke zeilscholen De Stipe en De 
Ūlepanne. Er zijn op dit moment al 14 aanmeldingen binnen!  
Het Programma 
-Woensdag 18 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur  
Oefenen in omslaan (en weer overeind komen in het zwembad De Baron in Wijckel. 
-Zaterdag en zondag 4 & 5 juni Zeil/surflessen bij zeilschool De Stipe.  
-Zondag 12,19 en 26 juni Zeillessen in Optimist of Pico bij zeilschool de Ūlepanne. 
Alle lessen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur. 
Verdere bijzonderheden hierover staan op onze website. 

 

Zaterdag 4 en zondag 5 juni, Combi Noord Jeugdzeilwedstrijden.  
Onze vereniging organiseert dit jaar samen de commissie Jeugd Wedstrijdzeilen Noord 
de wedstrijden op de Sleattemermar. 
Het Combi-evenement vindt zijn oorsprong bij de Optimist Club Nederland. Al vele jaren 
worden in alle districten van ons land door clubs Combi’s georganiseerd voor de jongste 
zeiljeugd. De wedstrijden zijn bedoeld voor zowel beginnende zeilers als voor ervaren 
jeugdzeilers tot en met 21 jaar. Sportief plezier staat voorop, maar gezelligheid op en 
rond het water telt zeker mee. Naast de Optimisten wordt er verder gezeild in alle 
jeugdklassen, wat kan resulteren in een deelname van wel honderd bootjes.  
Onze gevorderde jeugdleden zullen ook worden uitgenodigd voor deelname in de C 
klasse om ook met het wedstrijdzeilen kennis te kunnen maken. 
Alle informatie over deze organisatie vindt u verder op www.jeugdwedstrijdzeilen.nl 

 
 

 
 

 

http://www.jeugdwedstrijdzeilen.nl/


Zaterdag 13 augustus, Sleattemermar Zeilwedstrijd (Bungalow) 

Traditiegetrouw vinden deze open wedstrijden weer plaats in het weekend aansluitend 
op de Sneekweek.  
De jeugdwedstrijd begint ’s morgens om 9.00 uur en de volwassenen starten ’s middags 
om 12.30 uur. 
Ter afsluiting is er een borrel met prijsuitreiking in het Theehuis de Buitenplaats 
Sleattemermar. 
Inschrijven: vrijdag 12 augustus tussen 20.00 uur en 22.00 uur of in het uiterste geval 
zaterdag 13 augustus tussen 8.30 uur en 9.00 uur in het Theehuis. 
De contactpersoon voor dit evenement is Sef Brackel telefoon 06-21 52 13 66  
e-mail j.brackel@planet.nl 
 

 

Zaterdag 10 september, Natte Prestatietocht 
Het idee is een zeiltocht op het IJsselmeer te organiseren  vanuit Stavoren of Lemmer 
naar een bestemming die pas duidelijk wordt na het uitvoeren van enkele opdrachten. 
Het goed uitwerken van deze opdrachten levert punten op. Degene met de hoogste 
puntenscore heeft de wedstrijd gewonnen. De prijsuitreiking zal plaats vinden in de 
vertrek haven. Hierdoor is deze dagtocht uitermate geschikt en ook bedoeld als 
opstappersdag. Dus ieder lid (of introducee) met of zonder (zeil)boot kan zich opgeven! 
 Dit, voor onze vereniging, nieuw evenement is nog niet geheel uitgekristalliseerd dus 
aanvullingen en ideeën zijn van harte welkom bij het secretariaat@sleattemermar.nl 
of 06-51124553  
 
 

 

  Verenigingsvlag:  
De nieuwe verenigingsvlaggen zijn binnen! Tegen kostprijs te bekomen tijdens alle 
bovenstaande evenementen. Zien is kopen! 

 
 

 
   

 
    

 
 

 

Vóór je het vergeet: Pak je agenda en noteer direct de betreffende data! 

 
Voor het meest actuele verenigingsnieuws surf je natuurlijk naar: www.sleattemermar.nl 
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