
Van de Bestuurstafel:
Deze Nieuwsbrief beslaat de maanden juli èn augus-
tus, de maanden dat de meeste mensen met vakantie 
zijn. Zeker deze zomer zullen weinig mensen op va-
kantie naar het buitenland gaan en zal het in Neder-
land (zeker in Friesland als waterland) wel druk wor-
den op het water. Het blijkt nu al lastig te zijn om in 
Nederland een recreatiewoning te huren en inmid-
dels doen ook de scheepsmakelaars goede zaken. 
Veel recreatiewoningen en tweedehands schepen, 
die voor de uitbraak van het Corona-virus te koop 
stonden of lagen, zijn inmiddels van eigenaar veran-
derd! Ook op het Slotermeer is het nu al veel drukker 
dan andere jaren. 
 
Anderhalve meter watersport? 
Aan boord van de meeste plezierjachten is anderhal-
ve meter afstand houden uitgesloten. En wat als je bij 
een overstagmanoeuvre een mede-opvarende snel te 
hulp moet schieten. Niet te doen dus en het is dan 
ook beter om alleen te gaan varen met de eigen ge-
zinsleden en . . . . .  van elkaar te weten niet besmet te 
zijn. Op het water zelf is er natuurlijk automatisch al 
wel voldoende afstand tot andere schepen, maar bij 
het passeren van sluizen is het natuurlijk wel even op-
letten geblazen. Langszij afmeren is geen vanzelfspre-
kendheid meer en een lijntje voor een ander aanne-
men moeten we misschien ook maar even niet meer 
doen.  Ook in jachthavens zal het lastig zijn. Veel stei-
gers lopen immers dood en dus is éénrichtingsver-
keer niet mogelijk. Het advies is dan ook om goed op 
te letten en op een zijsteiger wachten tot de tegenlig-
ger is gepasseerd. Probeer te allen tijde het gezond 
verstand te blijven gebruiken. Gelukkig zijn de sani-
taire voorzieningen in havens weer geopend. Het be-
stuur wenst u allen een mooie zomer op het water! 
 
Coronavirus en zeilwedstrijden: 
Belemmerende maatregelen vanwege het corona-
virus hebben er voor onze vereniging helaas toe ge-
leid dat er deze zomer geen zeilevenementen plaats 
mochten vinden. In de toespraak van Minister Presi-
dent Rutte op 24 juni meldde hij echter dat er weer 
wat meer mogelijk is en zijn de corona-maatregelen, 
ook voor de watersport, versoepeld. Wedstrijdzeilers 
kunnen hun één- of meermansboten inmiddels klaar 
gaan maken voor gebruik, want vanaf 1 juli mogen zij 
weer met elkaar trainen op het water zonder hierbij 
1,5 meter afstand te moeten houden. Ook wedstrij-
den, zomercompetities en evenementen mogen weer 
plaatsvinden. Aan land blijft de 1,5 meter afstand ech-
ter wel van kracht. 

In het kort mag per 1 juli het volgende:  
Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toege-
staan. Ook clubgebouwen van watersportverenigin-
gen mogen weer open. 
 
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal con-
tact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrij-
den hoeft bij het sporten geen 1,5 meter afstand te 
worden gehouden. 
 
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening 
dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter 
afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleed-
kamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open 
mogen. 
 
Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van 
sportaccommodaties zijn weer open. 
 
Per 1 juli zijn wedstrijden, competities en evenemen-
ten weer toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig 
zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand 
tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er bui-
ten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn (mits de 
gemeente akkoord is). En binnen maximaal 100 per-
sonen. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het 
RIVM natuurlijk wel gevolgd te worden.  
 
Vrijwilligers gevraagd om hulp bij zeilwedstrijden 
Er waren plannen om het NK Flits 2020 
door te schuiven van begin augustus 
naar het weekend van 12 en 13 sep-
tember maar afspraken hierover waren 
nog niet definitief gemaakt. Nu er vanaf 
1 juli meer mogelijk is zou het NK Flits 
toch nog van 14 t/m 16 augustus plaats 
kunnen vinden. Daarover is de Wed-
strijdcommissie met de Flits Klassenor-
ganisatie in overleg. Net als voor veel verenigingen is 
het ook binnen onze vereniging lastig om voldoende 
vrijwilligers te vinden om met elkaar een goed wed-
strijdcomité te vormen. Hierdoor komt het wedstrijd-
zeilen bij veel wedstrijdorganiserende verenigingen 
onder druk te staan. Een belangrijke voorwaarde voor 
een goed functionerend wedstrijdcomité, zijn goed 
opgeleide officials. Onlangs heeft het Watersportver-
bond de opleidingen voor officials volledig gedigitali-
seerd en biedt deze gratis aan via de online Water-
sport Academy, zie op www.watersportacademy.nl. In 
een eerdere Nieuwsbrief is hierover al informatie ge-
deeld. Deze cursussen zijn gemakkelijk te volgen en 
kunnen op elk moment zelfstandig worden gevolgd. 
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 “It Roefke” 
Onze leden hebben in meerdere ALV’s aangegeven 
dat ze meer behoefte hebben aan samenzijn en toe-
gankelijkheid tot het clubgebouw. Als optie is ge-
noemd om het clubgebouw vaker open te stellen. Dit 
is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Er horen 
vragen bij als, wanneer is het clubhuis open, wie be-
mensen het, voor wie is het toegankelijk, welke activi-
teiten ontplooi je als het clubhuis open is etc. Omdat 
je veel antwoorden wel kunt bedenken maar niet 
weet of deze in de praktijk wel werken heeft het be-
stuur besloten om een eerste experiment uit te voe-
ren middels een “pilot openstelling”. Alle leden, do-
nateurs en geïnteresseerden zijn van harte welkom! 
Als deze pilot goed verloopt zullen we in goed over-
leg met de activiteiten commissie in gesprek gaan 
over een vaste inpassing tussen de Roefke Rebbels. 
De pilot zal gehouden worden op de volgende data: 
Zaterdag 05 september van 11.00 – 18.00 uur. 
Zaterdag 12 september van 11.00 – 18.00 uur. 
(onder voorbehoud van NK Flits) 
Zaterdag 19 september van 11.00 – 18.00 uur. 
Zaterdag 26 september van 11.00 – 18.00 uur. 
 

De 
 Activiteiten Commissie heeft 
de bar in ’t Roefke voorzien van  
een corona veilige afscheiding,  
net  zoals u ziet in vele winkels.  
Deze corona bescherming heb- 
ben wij gratis gekregen van onze adverteerder Boy 
van de Steeg van “HUBO Balk”, waarvoor natuurlijk 
onze hartelijke dank. Op donderdag 2 juli a.s. is ons 
Roefke vanaf 17.00 uur open. We zetten tafels buiten 
op het terras, zodat we de 1,5 meter goed kunnen 
handhaven, wat natuurlijk niet geldt voor gezinsle-
den. We kunnen dan even met elkaar kletsen over het 
komende watersportseizoen cq alle voorgenomen 
vakanties. Na het zomerreces zijn de Roefke Rebbels 
op de volgende zaterdagen. Noteer ze in uw agenda. 
12 sept, 10 okt, 7 nov, 19 dec  2020 (de Midwinter 
maaltijd), 9 jan (Nieuwjaarsreceptie), 6 feb, 10 maart, 
10 april  en 15 mei 2021. 
 

Voor het meest actuele verenigingsnieuws surf je 
naar:  www.sleattemermar.nl 

Hierbij vraagt de Wedstrijdcommissie  aan leden en/
of donateurs zich op te geven als vrijwilliger om mee 
te draaien in het wedstrijdcomité. Enige eigen zeil-
wedstrijdervaring is een pré net als het hebben van 
een Vaarbewijs want anders mag je niet in een 
(snelle) comitéboot varen. Graag zet de wedstrijd-
commissie, samen met enthousiaste vrijwilligers, de 
schouders eronder om het wedstrijdzeilen te laten 
groeien en bloeien. Doe je mee? Aanmelding kan via 
wedstrijdcommissie@sleattemermar.nl of door te bel-
len met de secretaris van onze vereniging, Evert 
Steensma (06-22946032).  
 
Verhuur van ons clubhuis “It Roefke” 
Van 4 juli t/m 30 augustus is ons clubgebouw ver-
huurd aan zeilschool “de Stipe”. Deze verhuurperiode 
wordt misschien nog onderbroken door een  “eigen” 
activiteit van onze vereniging wanneer het Neder-
landse Kampioenschappen in de Flitsklasse (van 14 t/
m 16 augustus) tóch nog plaats vindt. De Stipe maakt 
overdag gebruik van It Roefke als slecht weer accom-
modatie en de kinderen, die bij de Stipe zeilessen 
volgen,  kunnen er tussen de middag hun lunch ge-
bruiken en kunnen daar indien nodig worden opge-
vangen. Het is fijn voor de beide Balkster zeilscholen 
dat zij toch weer kunnen starten met hun activiteiten, 
weliswaar met de nodige voorzorgsmaatregelen zo-
als de inmiddels veelbesproken “anderhalve  meter 
maatregel” !

WSV Sleattemermar activiteiten 2020:
Tot 1 september zijn alle geplande activiteiten afge-
last en daarom is de activiteitenlijst heel beperkt.                                                       
9 september 2020   -  Avondwedstrijd.                                                                   
3 oktober 2020  -  Open Familie Valkendag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


