
 
 

Van de bestuurstafel: 

Nog steeds houdt de Coronacrisis Nederland in 
haar greep en heeft gevolgen voor ons allemaal. 
De economische impact is erg groot en de door 
de overheid ingestelde maatregelen, bedoeld om 
het virus in toom te houden, treffen bedrijven en 
(zorg)instellingen zodanig dat voor een aantal de 
onzekerheid ontstaat over het voortbestaan. Ook   
voor sport-   en recreatieverenigingen komen  de 
getroffen maatregelen hard aan. Op 22 april heeft 
de Nederlandse regering bekendgemaakt dat de 
maatregelen rondom het coronavirus opnieuw 
worden verlengd tot 19 mei en alle evenementen 
en bijeenkomsten met een vergunning- en 
meldingsplicht tot 1 september zijn of worden ver-
boden. Dit heeft als gevolg dat er voorlopig niet 
kan worden gestart met het organiseren en varen 
van (zeil)wedstrijden op het Slotermeer. De lijst 
met activiteiten is, in ieder geval tot 1 september, 
leeg! Toch heeft het bestuur en de wedstrijdcom-
missie een idee om in verenigingsverband iets te 
organiseren op het water. In gezinsverband is de 
geldende 1,5 maatregel niet van toepassing en 
dus kan men wel een tochtje maken in een eigen- 
of gehuurde zeilboot. De vraag aan leden en 
donateurs is dan ook of er belangstelling bestaat 
om mee te varen in een door de WSV 
georganiseerde vaartocht of zeilwedstrijd! Geef 
uw mogelijke belangstelling door via een mail te 
sturen aan wedstrijden@sleattemermar.nl en de 
wedstrijdcommissie gaat bekijken of er zoiets kan 
worden georganiseerd!  

Inmiddels is naar alle leden en donateurs een 
uitnodiging en agenda verstuurd voor deze 
jaarlijkse Ledenvergadering, te houden vrijdag 
15 mei 2020. We kunnen niet bij elkaar komen 
in ons clubgebouw “It Roefke” en daarom wil 
het bestuur proberen om deze ALV m.b.v. een 
digitale applicatie plaats te laten vinden. Voor 
het bestuur is het een uitdaging om op deze 
wijze in de huidige lastige “coronatijd” onze 
ALV te organiseren en het bestuur is dan ook 
benieuwd naar uw reacties en aanmeldingen! 

 

WSV Sleattemermar activiteiten 2020: 
Tot 1 september zijn alle geplande activiteiten 
afgelast en daarom is de activiteitenlijst (voorlopig) 
beperkt tot: 
09 september  1e Avondwedstrijd 
03 oktober Open Familie Valkendag 

 

De (laatste) maatregelen van Premier Rutte: 
Basisscholen gaan 11 mei a.s. weer open, middelbare 
school waarschijnlijk 1 juni a.s. 

Thuis lesgeven is voor velen van ons met kinderen een 
behoorlijke uitdaging. We zouden nog veel kunnen 
leren van ouders die hun kinderen aan boord les geven. 
Maar het einde is in zicht. Tijdens de persconferentie 
op 21 april j.l.  werd door de regering bekend gemaakt 
dat na de meivakantie de scholen langzaam weer zullen 
gaan opstarten. Wat er met de zomervakantie gaat 
gebeuren is nog onduidelijk. Zomervakantie-plannen 
maken blijft dus lastig. Men kan zich voorstellen dat dit 
een vakantie in eigen land gaat worden. Dan zal er 
tegen die tijd wel meer duidelijkheid moeten komen 
over het nieuwe normaal: hoe gaan we de anderhalve 
meter overal toepassen. Bijvoorbeeld op de steiger of 
in het toiletgebouw. Hoe heb je contact met de 
havenmeester en wat doe je als je pech krijgt? 
 
Evenementen gaan tot 1 september niet door, een 
verlenging van drie maanden en heeft veel invloed 
op de nationale zeilagenda. Een zuur bericht voor 
zeilend Nederland, maar er is nu wel duidelijkheid 
voor organisaties die in onzekerheid zaten. Grote, 
en veel kleine, wedstrijden gaan niet door. 
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Wat zijn de plannen? Worden wedstrijden nu ver- 
schoven naar volgend jaar? Of komt er een run om 
een weekend te claimen na 1 september. Het 
spektakel Sail Amsterdam gaat dit jaar niet door, en 
komt pas over vijf jaar weer in ons land. 

 
Kinderen tot 12 jaar weer in teamverband trainen,  
tot 18 jaar op 1,5 meter afstand… 

Individueel sporten kan, het is goed voor iedereen, 
zeker in een tijd dat iedereen meer aan huis gebon-
den is. Binnen de zeilsport zijn hier verschillende 
mogelijkheden in te vinden: stap in een eenmans-
boot, samen met je gezin kun je nog een heerlijk 
rondje op het water doen. Jeugdklassen (tot 12 jaar) 
zouden weer samen op het water kunnen trainen. 
Zonder officiële wedstrijden, die leiden tot meer 
contacten en dus meer besmettingsrisico. Ook 
kinderen tot 18 jaar mogen buiten sporten, maar 
met anderhalve meter afstand. En topsporters 
mogen onder specifieke voorwaarden weer 
individueel trainen. Vooruitlopen in termen van 
mogelijkheden en planning heeft niet zoveel zin, 
volgens het Watersportverbond. De bond is met 
een protocol bezig, wat wordt opgebouwd langs 
verschillende scenario’s. “Watersporters staan te 
popelen en dus krijgen we veel input. Wij willen het 
beste maken van de restricties én we willen mee-
werken aan de bestrijding van het virus. Tegelijker-
tijd zijn we overtuigd dat de watersport in stapjes op 
een verantwoorde manier weer open kan. Uiteraard 
staan RIVM richtlijnen buiten kijf”, aldus Arno van 
Gerven, directeur van het Watersportverbond. 

Geen SNEEKWEEK dit jaar! 
De Sneekweek zou dit jaar zijn 85-jarig jubileum vieren. 
Dit feest gaat begin augustus definitief niet door. 
Voorzitter Karst Doevendans zag deze beslissing al  
enigszins aankomen. “Jammer is het zeker. Niet alleen 
voor de zeilers, maar ook voor heel de stad Sneek. Het 
is één van de belangrijkste weken in het jaar, met 
gemiddeld 300.000 bezoekers die onze stad aandoen 
voor de festiviteiten. Na de persconferentie van Mark 
Rutte hebben wij als bestuur besloten de Sneekweek 
niet te verplaatsen, maar over te slaan. Laten we hopen 
dat we in het najaar nog een aantal mooie weekenden 
kunnen varen. En misschien kunnen we rond de 
sluitingswedstrijden, 26 en 27 september, wat extra’s 
organiseren. Laat dat dan onze openingswedstrijden 
worden van het jaar.” 
 
Wat kan er nog wel? 
Even buiten zijn om een frisse neus te halen, lichaams-
beweging op het water en genieten van de natuur. 
Laten we in deze tijd er samen voor zorgen dat het 
veilig en mogelijk blijft. Naleving van de gedragscode 
voor water recreanten 'draagt daar aan bij! Voor onze 
sponsor "Jachthaven lutsmond" geldt dat de haven 
open is voor boten die zelf voorzienend zijn en voor 
gasten uit de directe omgeving die geen gebruik hoe-
ven te maken van sanitaire voorzieningen. Campers zijn 
op de haven vooralsnog tot 20 mei niet toege-staan. 
Op de haven wordt gekraand onder de richtlij-nen van 
het RIVM met inachtneming van de minimale 1,5 
afstand. Wanneer uw boot nog in de winterber-ging 
staat kan uw boot nog gekraand worden en kunt u 
hiervoor per email een afspraak maken. Maar er zijn 
ook veel havens in het land gesloten voor passanten, 
belangrijk om hier in je tochtplanning rekening mee te 
houden. Het sanitair is in alle havens vooralsnog 
gesloten. De havenmeester bellen en vragen of je 
welkom bent, is raadzaam zo meldt Hiswa-Recron in 
haar protocol maatregelen ter voorkoming coronavirus. 
In Friesland draaien de bruggen vanaf 1 mei weer 
dagelijks van 09:00 tot 19:00 uur! 
 
Voor het meest actuele verenigingsnieuws surf je 
naar: www.sleattemermar.nl. 


