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Nieuwsbrief september 2016  

 
 

 

 
 

Zaterdag 1 oktober, 9.00 uur: Open Valkendag 

 
De voor onze vereniging inmiddels traditionele zeilwedstrijd, wordt dit jaar voor de 
26ste keer gehouden op 1 oktober.  
Deze Valkendag heeft een meer open karakter gekregen wat betekent dat ook niet 
leden als deelnemer van harte welkom zijn. Nodig dus kennissen, buren of familieleden 
uit, we kunnen beschikken over maar liefst 24 Valken. 
Vanaf 9.00 uur staat de koffie met koek en cake klaar in ’t Roefke waarna om 10.15 uur 
de eerste start kan plaats vinden, gevolgd door een tweede start om 11.00 uur. Daarna 
staan er broodjes klaar in ons clubhuis. 
Na nog twee middag wedstrijden gaan de boten terug naar de verhuurders en zal om 
ongeveer half zes de prijsuitreiking plaats vinden. 
Om ongeveer 18.00 uur kan er deelgenomen worden aan een gezamenlijke maaltijd.  
De Balkster verhuurbedrijven maken deze wedstrijddag opnieuw mogelijk en stellen 
hun Valken tegen een gereduceerd tarief beschikbaar, de kosten per boot bedragen  
€ 25, - ( voor niet leden € 35). De kosten voor de gezamenlijke lunch zijn € 7,50 per 
persoon en voor deelname aan de maaltijd wordt € 10.- in rekening gebracht.  
Opgave vóór 26 september bij Bauke Jager, tel. 06-19025916  
Graag vermelden of je ook van de lunch en/of de maaltijd gebruik wilt maken. 
 
 

                                              
 
 

 
 

                                          

  
 
 



Zondag 25 september, kennis making met wedstrijdzeilen  
 Voor onze jeugdleden, de Q-cup. 

 

                      
 
De Q-cup is een laagdrempelige opleiding waarbij de jeugd de mogelijkheid wordt 
geboden om op speelse wijze wordt ingewijd in het wedstrijdzeilen. Voor alles wordt 
gezorgd alleen een sporttas, een lunchpakket en een goed humeur meenemen is 
voldoende. De Q-cup wordt aangeboden door bovenstaande organisaties in 
samenwerking met een aantal zeilscholen waaronder De Stipe uit Balk. Zie verder op 
www.qcup.nl 

 
 

 Zaterdag 8 oktober 17.00 uur, Roefke Rebbel met nabespreking en 
  Bekendmaking van het winnende team van de Prestatietocht.  

Let op: datum verschoven van 15 oktober naar 8 oktober 
 
Kort verslag: 
Stavoren, 10 september 2016. Onder een stralende zon, een prachtige zeilwind en een 
koers die voornamelijk bezeild was vertrokken er 7 schepen van onze vereniging voor 
de eerste Prestatietocht.  
Het doel was de niet zo actieve leden van onze vereniging als opstapper uit te nodigen 
om ze ook eens te laten genieten van onze mooie sport. Verder moesten er in 
teamverband een aantal opdrachten en vragen opgelost worden. De te leveren 
‘prestatie’ bleek voor een aantal deelnemers een makkie te zijn, voor anderen bezorgde 
dit toch wel wat hoofdbrekens. Het motto ‘ter lering en de vermaeck’ bleek dus hier van 
toepassing. Na het uitzetten van de te varen koersen bleek de tocht een ruim rondje om 
het natuureiland De Kreupel te zijn, eindigend in Stavoren. Hier werd ‘het Vrouwtje’ 
bezocht voor een afsluitend captains dinner. Uit de reacties kan geconcludeerd dat 
worden dat we een prachtige dag hebben beleefd die voor herhaling vatbaar is.  
Tijdens deze Roefke Rebbel zullen de opdrachten worden besproken en door de jury het 
winnende team bekend gemaakt worden. De deelnemers wordt verzocht ook hun 
opstappers mee te nemen, want ook zij zullen ongetwijfeld hun bijdrage hebben 
geleverd! 

http://www.qcup.nl/


     
                   De Kreupel foto Sietske Dijkstra 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 29 oktober 13.30 uur, Jeugdleden maken excursie.  
        

       
 

Voor de jeugdleden wordt er deze middag een rondleiding gehouden bij het Zee Kadet 
ten Korps te Lemmer in hun ex-mijnenveger/clubhuis de “Roermond”. Uitnodiging 
volgt.  

  
 
 

Zaterdag 12 november (i.p.v. 5 november) 17.00 uur, Roefke                
 Rebbel met uitslag fotowedstrijd. 

Wegens afwezigheid van de jury op 5 november is ook deze datum verschoven en wel 
naar 12 november.  
Deze altijd weer spannende bijeenkomst, want wie gaat dit jaar met de eer strijken, 
maak ik zelf een kans? De strenge maar ook humoristische jury en de uitleg hoe de 
kwaliteit van je foto’s te optimaliseren mag je niet missen! 

 
 

 

   

 
    

 
 

 

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 
 

 

 

http://www.sleattemermar.nl/
http://zkklemmer.nl/

