NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020

Van de Bestuurstafel:
Hoewel het best nog mogelijk is dat de winter
zich in februari/maart nog aan kan dienen lijkt
het momenteel al wel voorjaar! Met de steeds
groener wordende graslanden en de sneeuwklokjes en narcissen al weer in bloei is voor velen
de winterslaap voorbij en kijken we al weer uit
naar het komende vaarseizoen!
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari
j.l. kon de organiserende activiteiten-commissie
een groot aantal leden welkom heten in ons eigen clubgebouw “It Roefke”. Onder het genot
van glühwein en de dit jaar door Hans gebakken
oliebollen & appelflappen werd een proost uitgebracht op het nieuwe jaar 2020.
Met een terugblik op het afgelopen verenigingsjaar en een vooruitblik op de te verwachten activiteiten in 2020 sprak onze voorzitter Kaj Valk de
aanwezigen toe. Op de website van onze vereniging heeft onze webmaster, Freerk van der Sluis,
het verslag (met foto’s) geplaatst van deze
Nieuwjaarsbijeenkomst.

Na afloop van de lezing van Jaap de Jong hebben zich een tweetal nieuwe leden aangemeld:
Hartelijk welkom Arie en Nienke van Rhijn.

Van de Commissie Jeugd Wedstrijdzeilen Noord
kreeg ons secretariaat de onderstaande uitnodiging:

Op zaterdag 8 februari a.s. willen wij het zeilseizoen gaan beginnen met een winterworkshop
voor zowel de zeilers als ook ouders. Onderdelen die o.a. aan bod zullen komen zijn: de gelcoat en het polijsten van de boot. Fit zijn voor
het seizoen, lijnen en materialen van de boot.
Zodat ook alle boten weer goed aan het watersport seizoen kunnen beginnen.

De locatie is: It Bûtlan 14 te Heeg
Het programma:
Inloop met koffie en thee
Opening
Workshops
Presentatie JWZ 2020 ouders
en spel voor zeiler
Borrel

13:30 uur
13:45 uur
14:00 uur
15:45 uur
16:00 uur

Opgave kan tot 2 februari a.s. via de agenda op
de website van JWZ:
https://www.jeugdwedstrijdzeilen.nl
Met dank aan sponsoring van o.a.
Jachtwerf Heeg zijn de geen kosten
aan verbonden.
Bezoek aan de Meyer Werft in Papenburg:
Inmiddels hebben zich voldoende leden aangemeld voor een bezoek aan de Meyer Werf in Papenburg. Op zaterdag 28 maart verzamelen de
deelnemers zich om 09.00 uur in “It Roefke” en
vertrekken we, na een kopje koffie, richting het
Duitse Papenburg. Aan het eind van de middag
komen we weer terug in “It Roefke” voor een afsluitende borrel en mogelijk een gezamenlijke
(Chinese) maaltijd als afsluiting van deze excursie. Heeft u (alsnog) interesse om mee te gaan
stuur dan snel een mailtje, met vermelding met
hoeveel mensen u mee wilt, naar
k
hans.vd.meijden@quicknet.nl

Van de Commissie Winteractiviteiten:

Jaap de Jong: "Een bijzondere zeeman".

Komende Roefke Rebbels:

Donderdag 16 jan. 2020 kwamen een dertigtal
bezoekers naar het Roefke om de lezing bij te
wonen van Jaap de Jong. Jaap is geboren in
Balk als één van de zonen van Pier de Jong, die
je rustig kunt typeren als één van de grondleggers van de watersport in Balk. Ook moet de
naam van Badmeester de Jong genoemd worden met zijn verhuurbedrijf vanuit het schiphuis
aan het Slotermeer.

6de Roefke Rebbel is op 15 februari 2020
7de Roefke Rebbel is op 21 maart 2020
8ste Roefke Rebbel is op 18 april 2020
WSV Sleattemermar activiteiten:

Alle activiteiten welke in 2020, voor zover op dit
moment bekend binnen de WSV Sleattemermar,
worden georganiseerd vindt u hieronder.
28 maart

Bezoek Meijer Weft Papenburg

02 april

Algemene Ledenvergadering

15 april

1ste Avondwedstrijd

07 mei

Strat Waddentocht

13 mei

2de Avondwedstrijd

10 juni

3de Avondwedstrijd

27 juni

Wedstrijden Oud Zeilend Hout

28 juni

Wedstrijden Oud Zeilend Hout

11 juli

Cold Cup wedstrijden Olympia Jol

12 juli

Cold Cup wedstrijden Olympia Jol

01 aug

Start Sneekweek (startschip verhuurd)

08 aug

Bungalow zeilwedstijden

14 aug

Ned. Kampioenschap Flitsklasse 2020

15 aug

Ned. Kampioenschap Flitsklasse 2020

16 aug

Ned. Kampioenschap Flitsklasse 2020

19 aug

4de Avondwedstrijd

29 aug

Startschip verhuurd KWV Langweer

30 aug

Startschip verhuurd KWV Langweer

09 sept

5de Avondwedstrijd

03 okt

Open Familie Valkendag

Jaap ging varen. Eerst op de Grote Zeeevisvaart
vanuit IJmuiden en later als stuurman, in dienst
van Damen evenals zijn boers Siemen en Wietze
Ubbo.
Jaap vaart niet alleen, hij schrijft ook en dat is
bijzonder. Zijn laatste boek: Verborgen Zee Aanzichten vormt de basis van zijn inleiding. Tijdens
zijn werk in de visserij werd Jaap al geboeid
door de vogels, de Jan van Genten met hun
spectaculaire duikvluchten en met hun verschillende kleuren van de poten. In zijn boek heeft hij
een hoofdstuk geweid aan de ecologie van dit
vogelgeslacht. Jaap zich verdiepte zich ook in
de kleuren van de zee, van donkerblauw tot
lichtgroen. De kleuren wordt ingedeeld door de
Forel-Ule schaal, die 21 kleurschakkeringen
kent, terwijl een glas water geen kleur heeft.
Ook bestudeerde Jaap de helderheid van het
water. Dit aan de hand de Secchischijf (een witte
schijf van 30 cm. doorsnee, die men laat zakken
in het water. Tegenwoordig gebeurt het met satellietbeelden. Dan komen de verschillende havensteden aan de beurt en Jaap vergelijkt de
haven van Rotterdam met die van Sjanghai. Havens ontwikkelen zich steeds verder van de stad
africhting de zee. Open verbindingen en diep
vaarwater is het belangrijkste. Als laatste gaat
Jaap in op het Internationale Zeerecht; over het
bezit en gebruik van de zee. Door de visserij en
bodemschatten is dit aspect steeds belangrijker
geworden. Afspraken en wetten worden gemaakt maar die moeten ook gecontroleerd worden en daar zijn schepen voor nodig. Dat zijn
o.a. de schepen waar Jaap nu op vaart en die
gemaakt worden door Damen. Hiermee sluit
Jaap zijn lezing af en wordt Jaap bedankt voor
zijn interessant verhaal.
Onder het genot van de drankje wordt er nog
gezellig nagepraat over deze geslaagde avond.
Eling Dijkstra

Boot Holland, zeker weer een bezoekje waard.

Boek: “VERBORGEN ZEE AANZICHTEN”,
beleving en beschouwing van kust, zee en schip.
Uitgeverij: Wijdemeer Leeuwarden.

25ste Friesche Elfstedenweek 2020
Van 20 t/m 25 juli 2020 organiseert Watersportvereniging de Meeuwen de 25ste Friesche Elfstedenweek te Water. Sinds 1946 is W.V. de
Meeuwen 24x alleen verantwoordelijk geweest
voor de Elfstedentocht te water. In 2020 maakt
W.V. de Meeuwen dankbaar gebruik van de extra organisatiekracht van Koninklijke Watersportvereniging Frisia uit Grou. Beide verenigingen
willen van deze 25ste editie de mooiste en
grootste Elfstedentocht te Water maken van de
afgelopen 75 jaar.

U kunt zich aanmelden voor deze unieke jubileumeditie van de Friesche Elfstedenweek via de
website van de Watersportvereniging de Meeuwen (www.wvdemeeuwen.nl). De organiserende
verenigingen begroeten u graag als deelnemer
aan deze bijzondere watersportweek door het
Friese waterland.

Copy
In deze week kunt u genieten van de prachtige
meren, kanalen en vaarten, die de provincie
Fryslân rijk is. De meerdaagse tocht is geschikt
voor motorboten, sloepen, kano’s, SUP’ers en
roeiboten. In deze week doet u uiteraard de
Friese 11 steden aan en in 6 daarvan wordt ook
overnacht, inclusief de start- en finishplaats Leeuwarden.

Op deze open plek had natuurlijk een schitterend verhaal van u als lid kunnen staan. Dus
heeft u wat te melden, een reisverhaal, een technische tip of ander nieuws betreffende de watersport stuur uw verhaal, liefst met een fotootje,
naar secretariaat@sleattemermar.nl. Tekst graag
aanleveren als platte tekst, dus zonder opmaak.
De foto’s als
jpeg of raw
bestanden.

De overnachting in de steden is gratis. Er wordt
gezorgd voor voldoende ligplaatsruimte. Voor
de kanovaarders en roeiers is eveneens gratis
kampeergelegenheid aanwezig. In Leeuwarden
zijn op de dagen 18 en 19 juli ligplaatsen gereserveerd in De Prinsentuin, waar ook de start en
finish plaatsvinden. De 25ste editie van de Friesche Elfstedenweek wordt ondersteund door het
provinciaal bestuur, de besturen van de betreffende gemeenten, plaatselijke VVV’s, en landelijke, regionale en plaatselijke bedrijven. Schepen
met een doorvaarthoogte tot 2.50 meter kunnen
via de Middelsee route.
Voor het meest actuele verenigingsnieuws surf
je naar: www.sleattemermar.nl

