
Eindejaarsbijeenkomst Watersport Vereniging Sleattemermar. 
 
Op 21 december 2019 sloten we het WVS-jaar af met een feestelijke Roefke Rebbel, ditmaal in 
Franse sfeer. De organiserende commissie had zich weer in passend tenue gestoken met chapeau 
claques en onze ”trésorier” zelfs als Napoleon Bonaparte. 
Met uitzicht op de lange, mooi gedekte en door Diet versierde tafel dronken we eerst een 
welkomstdrankje en maakten kennis met nieuwe leden. 
Toen allen een plaats aan tafel hadden ingenomen bracht Boudewijn Kars, uitbater van Restaurant 
De Zeven Wouden te Sloten, het voorgerecht binnen en stelde zich voor sponsor en nieuw lid van 
de WSV Sleattemermar.  
Na het voorgerecht was het tijd voor het traditionele programmaonderdeel “Baas Boppe Baas”. 
Nadat, naar later bleek, het oudst aanwezige lid van de vereniging had verteld van zijn aankoop 
van een Marina 75 volgden meer verhalen zoals die van Lolke zijn kennismaking met de zeilsport. 
Het prijswinnende verhaal werd, naar het oordeel van de deskundige jury, verteld door Frans Stas.   
Hij deed verslag van een zeilwedstrijd in de Caribische wateren rond Curaçao. Met zijn Yngling 
vroeg hij ruimte aan een zijn koers kruisende  tweemaster. Die werd niet gegeven met als gevolg 
dat het want van de Yngling bleef haken achter de giek van de tweemaster.  
Het want bezweek en mast en tuigage kwamen met een smak aan dek echter, zeer fortuinlijk, 
zonder één der opvarenden te raken.  
Frans moest de wedstrijd opgeven, maar won wel het tegen de tweemaster ingediende protest. 
Eeuwige roem en een bloemstukje van tafel was de prijs voor zijn opmerkelijke verhaal.  
Tussen het voor- en het hoofdgerecht  volgde een optreden van de Sleattemermar sjongers met 
Nederlands-, Fries- en Franstalige liedjes. 
Hierna werd van het nagerecht genoten en de zeer geslaagde avond werd besloten met nogmaals 
een meezing optreden van het gelegenheidskoortje en een woord van dank aan allen die de avond 
hadden voorbereid.  
                                                      
 De nieuwe Marina kapitein. 
 

 


