
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Bestuurstafel:  
De Kerstdagen zijn voorbij, het oude jaar 2019 
is uitgeluid en er is een start gemaakt met 2020. 
Het bestuur wenst u allen een prachtig watersportsei-
zoen waarin iedereen weer mag genieten van zon, 
weer, wind en water! Het jaar begint met de Nieuw-
jaarsbijeenkomst op 4 januari a.s. in ons Roefke, waar 
we elkaar vanaf 17.00 uur ontmoeten en gezamenlijk, 
onder het genot van glühwein, oliebollen & appelflap-
pen proosten op het nieuwe jaar. Onze voorzitter zal 
terugblikken op het afgelopen verenigingsjaar en met 
u vooruitkijken naar het watersportseizoen 2020. Een 
overzicht van de, tot op dit moment bekende, activi-
teiten vindt u verderop in deze Nieuwsbrief.  
Los van deze activiteiten wordt ons clubgebouw ook 
dit jaar weer verhuurd aan Zeilschool de Stipe van 26 
april t/m 2 mei en van 4 juli t/m 30 augustus. De Stipe 
maakt echter plaats indien er binnen deze huurperio-
de een bepaald zeilevenement plaatsvindt zodat  onze 
vereniging dan zélf gebruik kan maken van “It Roef-
ke”. De allerlaatste activiteit in 2019 werd binnen de 
WSV Sleattemermar door de Winter Activiteiten Cie 
(WAC) georganiseerd. Zo’n 36 personen kwamen af 
op de door onze hoofdsponsor Boudewijn Kars van 
Restaurant “De Zeven Wouden” uit Sloten perfect 
verzorgde Midwintermaaltijd. Alle lof voor de drie 
leden van deze commissie die, samen met Diet Algra 
die de aankleding van het clubgebouw verzorgde, een 
zeer geslaagde avond organiseerden. De zanggroep 
“De Sleattemer Sjongers” stonden weer garant voor 
een muzikaal intermezzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momenteel wordt door het bestuur gezocht en over-
leg gepleegd hoe het komende voorjaar de “Opening 
van het watersportseizoen” kan worden georgani-
seerd.  
Ten slotte wil het bestuur hierbij alle leden en dona-
teurs bedanken die, op welke manier dan ook, een 
bijdrage hebben geleverd aan het afgelopen sei-
zoen. 
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Per 1 januari 2019 hadden we 60 Leden, 1 Jeugdlid en 
35 Donateurs, een totaal van 96. In 2019 kregen we er 
6 leden en 2 donateurs bij, hebben 3 leden hun lid-
maatschap opgezegd en 1 lid donateur geworden.  
Per 31 december bestaat ons ledenbestand uit 62 
leden, 1 jeugdlid en 38 donateurs, een totaal dus van 
101. 
Per 01-01-2020 heeft er zich echter al een nieuwe  
donateur aangemeld en wordt de stijgende lijn in ons  
leden- en donateurenbestand doorgezet. 
 
Van de Commissie Winteractiviteiten 
 
Komende Roefke Rebbels:   
5de Roefke Rebbel is op 4 januari 2020: Nieuwjaars-  
bijeenkomst met oliebollen en appelflappen. 
6de Roefke Rebbel is op 15 februari 2020  
7de Roefke Rebbel is op 21 maart 2020  
8ste Roefke Rebbel is op 18 april 2020  
 
Let op 
In verband met de verhuur van ons clubhuis aan zeil-
school De Stipe is de 8ste Roefke Rebbel nu op 18 april, 
één week eerder dan vermeld staat in de eerdere 
nieuwsbrieven. 
 
Op donderdag 16 januari vindt een extra ingelaste 
Roefke Rebbel plaats in ons clubgebouw “It Roef-
ke”. Aanvang  20.00 uur. 
Jaap de Jong houdt een lezing over zijn boek: “Verbor-
gen zee-aanzichten”. Het boek van Jaap biedt een zee 
aan informatie, waarin verscheidene thema’s zoals 
“als grote rivieren samenvloeien”, “zeerecht”, “de 
kleur van de zee”, “navigatie”, “scheepstypen”, “ha-
vensteden”,  “zeevogels”, “kustvormen en kwelders” 
aan de orde komen.  
Kortom: het belooft een interessant verhaal  te wor-
den van deze "oud-Balkster" (Meer info kun je op 
internet vinden onder, “Jaap de Jong, schrijver Harlin-
gen”. 

Waddentocht 2020 

Het nieuwe jaar is nog niet eens gestart als we dit 
schrijven, maar het lijntje van de voorbereiding van de 
Waddentocht 2020 hebben we weer opgepakt. De 
Hydrografische kaart 1822 (Waddenzee west) ligt op 
tafel en voor de jachthavens zijn de tabellen met 
“hoog en laagwaterstanden en – tijdstippen” voor  



 
april en mei 2020 gedownload. Met de stroomkaarten 
en geschatte ideale vertrektijden er bij hebben we 
twee routes in gedachten die we echter nog even voor 
ons houden. Wel kunnen we zeggen dat het Wadden-
weekend 2020 plaats zal vinden van donderdag 7 mei 
tot en met zondag 10 mei. 
Deze data kunt u alvast noteren en reserveren. In 
de komende maanden gaan we het verder uitwer-
ken en hoort u meer van ons. Twee factoren blijven 
onzeker één daarvan is het weer, maar …… dat 
heeft niemand in de hand. En de andere factor is 
het aantal deelnemers en daarvan zijn we afhanke-
lijk van u! Wij hopen op veel belangstelling en een 
grote aanmelding 

Nico van Rijk en Tom Plattel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Van de Wedstrijdcommissie: 
De wedstrijdcommissie  zoekt, zoals in de vorige 
Nieuwsbrief al was te lezen, leden en donateurs die 
het leuk vinden om mee te draaien in het wedstrijd-
comité tijdens door onze watersportvereniging te 
organiseren zeilwedstrijden.   
Deze vrijwilligers hoeven echt niet elk zeilevenement 
mee te draaien, maar het is fijn wanneer je als wed-
strijdcommissie weet welke personen benaderd kun-
nen worden om het wedstrijdcomité te assisteren op 
het startschip, in een boeienboot of in een (rescue-) 
rib in de wedstrijdbaan (aanmelden kan per mail via 
wedstrijden@sleattemermar.nl)  
Voor diegenen die belangstelling hebben is er de mo-
gelijkheid om deze winter al vast (gratis) een digitale 
cursus te volgen via 
www.elowatersportverbond.nl. 
 
 
Fotowedstrijd 2019:  
Tijdens de derde Roefke Rebbel 
van zaterdagmiddag 16 november jl. was 
de verkiezing van de mooiste foto van de fotowed-
strijd die als thema “Snelheid” had. Jammer genoeg 
waren er maar zes inzendingen, dus in totaal 12 foto’s. 
In een PowerPoint presentatie werden de ingezonden 
foto’s vertoond en iedereen had voldoende tijd om de 
foto’s goed te beoordelen. Er moesten punten worden 
gegeven voor de compositie, belichting, scherpte en 
originaliteit. Na het optellen van de punten kreeg de 
foto van Hanneke Steensma de meeste punten, zij is 
dus de winnaar van 2019 geworden. Haar foto wordt 
vergroot en komt in het clubgebouw te hagen samen 
met de winnende foto’s uit 2015, 2016, 2017 en 2918. 
In 2020 valt de winnaar van 2015 af en daarvoor in de  

 
plaats komt de winnende foto van dat jaar. Zo hangen 
er altijd de winnaars van de afgelopen vijf jaar. Uiter-
aard krijgt de winnaar zijn foto weer terug. De win-
naar mag dan weer het thema voor de volgende fo-
towedstijd bedenken. Hanneke heeft voor 2020 het 
thema “WSV Sleattemermar” bedacht. U moet probe-
ren om onze vereniging, de gezelligheid, de wedstij-
den e.d. in een mooi beeld vast te leggen. Omdat 
iedereen twee foto’s wel wat weinig vond kan men 
volgend jaar vijf foto’s per persoon insturen. De WAC 
hoopt dan ook op zeer veel deelnemers. Al met al was 
het zeer geslaagde en gezellige avond. 
 
Bezoek aan de Meyer Werft in Papenburg: 
Staat gepland in maart 2020. Hans van der Meijden 
heeft contact met de Meijer Werft, wanneer het de 
beste tijd is voor een rondleiding. Inmiddels hebben 
zich tien mensen aangemeld om mee te gaan, hoewel 
de datum voor het bezoek nog niet is vastgelegd!  
Heeft u interesse, stuur dan een mailtje naar 
hans.vd.meijden@quicknet.nl met de vermelding met 
hoeveel mensen u mee wilt gaan. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle activiteiten welke in 2020, voor zover op dit mo-
ment bekend, binnen de WSV Sleattemermar worden 
georganiseerd vindt u hieronder weergegeven: 
 
Jaarplanner 2020: 
02 april  Algemene Ledenvergadering 
15    april 1ste Avondwedstrijd 
07    mei Start van de Waddentocht 2020 
13    mei 2de Avondwedstrijd 
10    juni 3de Avondwedstrijd 
27    juni Zeilevenement Oud Zeilend Hout 
28    juni Zeilevenement Oud Zeilend Hout 
12    juli Gold Cup: Klassenevenement Olympia Jol 
12    juli Gold Cup: Klassenevenement Olympia Jol 
31 juli Opening Sneekweek 2020 
t/m 9 aug  Startschip verhuurd aan de KWS Sneek 
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 aan de KWV Langweer 
30    aug  Startschip verhuurd aan de KWV Langweer 
09    sept  5de Avondwedstrijd 
03    okt  Open Valkendag 2020 
 
Voor het meest actuele verenigingsnieuws surf je 
naar: www.sleattemermar.nl 
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