
Onlangs hebben wij vernomen dat onze oud-voorzitter 
en erelid Jetze Schat is overleden. 

 
Wij zijn hem dank verschuldigd voor alles wat hij 

voor de Watersport heeft betekend en in het 
bijzonder voor onze watersportvereniging. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkin-
deren sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 
 
In memoriam Jetze Schat 
Ik leerde Jetze ergens in de loop van de zeventiger 
jaren kennen en maakte als afgevaardigde van Balk 
reeds een aantal jaren deel uit van het vijfkoppige be-
stuur. Jetze was in onze ogen eerst een nieuwkomer, 
maar dat veranderde spoedig. In het begin kwam ik 
wel eens bij hem thuis om kopij voor het clubblad d-
Oare Wei door te nemen of over zeil-technische zaken 
te praten. Bij een van die gelegenheden liet hij mij, in 
z’n garage, zijn Waarschip in aanbouw zien. Goh, 
dacht ik, dus toch niet zo’n boekenwurm, maar een 
echte werker! 
 
Voorzitter Veldman en secretaris de Vreeze hadden al 
eens aangegeven dat zij op korte termijn wel wilden 
stoppen met hun werkzaamheden voor de Watesport-
vereniging. Het zou een goede zaak voor de vereni-
ging zijn om t.z.t. een opvolger uit Sloten te kiezen en 
dat diegene bij voorkeur verbonden zou zijn aan de 
Veevoederfabriek. En zo werd Jetze Schat weldra se-
cretaris van onze vereniging. Bovendien hadden de 
fabriek en een aantal personeelsleden grote affiniteit 
met de Watersportvereniging. Toen er (noodgedwon-
gen) in 1980 een startschip in gebruik werd genomen, 
kwam er regelmatig ‘know how’ en techniek uit de fa-
briek, waar Jetze al spoedig een leidinggevende func-
tie bekleedde. 
 
Jetze begreep als geen ander dat de vereniging met 
een eigen startschip nu meer in z’n mars had dan al-
leen maar zo’n vier keer per jaar een onderlinge zeil-
wedstrijd te organiseren en de jaarlijkse de Ronde- en 
Platbodem jachten. Mede door zijn inzet gaf dit de 
vereniging een boost. Er werden weer meer wedstrij-
den georganiseerd.  Jetze had kunde binnen de Ne-
derlandse Cadet organisatie en zo geschiedde dat 
o.a. met zijn inzet van 9 - 16 augustus 1981, voor het 
eerst, de open Europese kampioenschappen in de 
Cadet klasse (als co-organisator) door de vereniging 
werden georganiseerd, met gevolg dat de Water-
sportvereniging werd overstelpt met verzoeken om 
open wedstrijden in diverse klassen te organiseren. 

Het hoogtepunt waren de wedstrijden i.v.m. het 50-
jarig bestaan, met een deelnemersveld van ruim 80 
zeilboten. Vele onderlinge- en open wedstrijden zou-
den de jaren daarna nog volgen. Dat niet alle leden 
deze vooruitgang en het aantal open wedstrijden 
konden waarderen, moge duidelijk zijn. Zij wilden de 
gemoedelijke sfeer van de onderlinge wedstrijden 
van destijds voortzetten en niet elk weekend komen 
opdraven om zich in te zetten voor “andermans zeil-
vermaak”. Die tweestrijd is jarenlang een heet hangij-
zer gebleven en zelfs Jetze kon dat uiteindelijk niet 
oplossen. Vele jaren is Jetze Schat van grote beteke-
nis geweest voor de W.S.V. Sleattemermar. 
             
            Hans Schilstra 

 
 
 
 

Van de Bestuurstafel 
In de nacht van 24 op 25 oktober j.l. is de klok weer 
een uur achteruit gezet en zitten we in de wintertijd. 
De herfst kleurt de bomen en struiken en de meeste 
watersporters maken hun  schepen weer klaar voor 
de winter. Zeil- en motorboten gaan op de kant of 
blijven in het water. Motoren worden winterklaar ge-
maakt door het water af te tappen, motorolie te ver-
versen en olie- en brandstoffilters te vervangen en 
waar nodig worden motoren voorzien van antivries 
om in de winter de vorst te kunnen weerstaan.  
 
Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u een verslag van 
de onderhoudsbeurt welke ons startschip heeft on-
dergaan. Op de scheepswerf van Piet ten Woude in 
IJlst heeft het schip een metamorfose ondergaan. 
Daar waar nodig zijn delen van verroestte- en daar-
door lekkende raamprofielen vervangen door er 
nieuwe stukken staalplaat in te lassen en zijn bij alle 
ramen nieuwe raamrubbers geplaatst. De dekken en 
de opbouw van het startschip zijn geschuurd en op-
nieuw in de verf gezet en het onderwaterschip is in de 
primer en daarna in de antifouling gespoten. Inmid-
dels ligt het startschip in Balk waar de laatste 
(technische) aanpassingen worden aangebracht 
waarna het haar winterligplaats in de Jachthaven “de 
Lemsterpoort” in Sloten weer in zal kunnen nemen.  
 
Binnenkort start bouwbedrijf van Casteren met een 
interne verbouwing  van ons clubgebouw “It Roefke”.  
Het bestuur zoekt gegadigden die het leuk vinden 
om zich te buigen over een aanpassing van het club-
gebouw interieur.   
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klein, doch select gezelschap begonnen met het op-
knappen van het paradepaardje van onze club, het 
Startschip. Want er zijn dus wel stemmen geweest om 
het schip te verkopen (slopen?) vanwege de toene-
mende kosten, maar wat dan? 
 
Het schip verdedigt onze kleuren op talrijke zeilwed-
strijden in Friesland, geeft onze club een grote 
naamsbekendheid en is voor onszelf eigenlijk ook 
onmisbaar met de avondwedstrijden, de Valkendag 
etc. etc. Zaterdag 5 oktober was het dan zover. Door 
de nieuwe coronamaatregelen kon de geplande Val-
kendag niet gezeild worden en zijn we begonnen met 
het leeghalen van het startschip. Nooit geweten dat 
er zoveel boeien en skippyballen in dat boeienruim 
konden. En aan de stoflaag op veel van deze boeitjes 
te zien, lagen die ook al jaren ongebruikt in de nissen 
van het ruim. Alle spullen konden opgeslagen wor-
den in het grote schiphuis van Jaap Schildstra. Daar-
na werd de boot door Evert en Hans naar IJlst geva-
ren. Daar had Evert een plaats besproken in de loods 
op de Scheepswerf van Piet ten Woude. Maandag-
ochtend er dus heen. Daar aangekomen hing het 
startschip al boven water en werd het boven de vloer 
verreden, zodat we direct konden beginnen met het 
schoonspuiten van de romp. Het moet gezegd dat 
het onderwaterschip er nog best goed uitzag, ook de 
anodes zagen er nog als nieuw uit. Wel ontdekten we 
enige beschadigingen aan de schroef, dus die heb-
ben we er ook af laten halen. Deze zat zo vast dat er 
even gestookt moest worden. Schroef naar Bakker en 
die zit er inmiddels alweer op, als nieuw. Daarna de 
boot in een hoek van de loods gezet.  

Fokke Klijnsma last nieuwe strippen en  
bochten voor de onderkanten van de ramen  

Verderop in deze Nieuwsbrief kunt u lezen bij wie u 
zich kunt melden voor deze creatieve taak!  
 
De Olympiajollen Klassenorganisatie heeft het be-
stuur verzocht de organisatie op zich te nemen van 
het Open Nederlands Kampioenschap dat van 2 t/m 
5 september op het Slotermeer vanuit Balk zal  wor-
den gehouden.  De positieve ervaringen van de deel-
nemers aan de in augustus j.l. gehouden “Gold Cup” 
wedstrijden waren de aanleiding om dit verzoek in te 
dienen bij onze wedstrijd commissie. Wij zijn dan ook 
blij dat we ook in 2021 een dergelijk groot evene-
ment op het Slotermeer te kunnen organiseren. In de 
komende periode zal de organisatie worden opge-
pakt en verder uitgewerkt. Voor dit evenement zoekt 
de wedstrijdcommissie uitbreiding van het wedstrijd-
comité en vraagt aan leden om zich als vrijwilligers 
aan te melden om op de genoemde wedstrijddagen 
mee te draaien in het wedstrijdcomité.  
 
Naar het zich laat aanzien zijn we in Nederland nog 
niet verlost van de beperkingen welke ons als gevolg 
van het Coronavirus worden opgelegd. Voor onze 
watersportvereniging waren die beperkingen aanlei-
ding om een aantal evenementen af te blazen. Ook 
de geplande “Roefke Rebbels” gingen niet door en 
het is zeer waarschijnlijk dat onze jaarlijkse “Midwin-
termaaltijd” in december niet door kan gaan. We zul-
len er mee moeten leven en hopen dat we volgend 
jaar onze activiteiten weer op kunnen pakken. In de 
tussentijd wenst het bestuur u allen sterkte om deze 
moeilijke periode door te komen. Blijf gezond!  
 
 
Euro incasso contributie 
Het bestuur denkt er aan om met 
ingang van 2021 de contributie per 
automatische SEPA machtiging te 
incasseren. De afkorting SEPA bete-
kent, Single Euro Payments Area, 
één uniforme Europese betaal-
markt. Dit automatisch incasseren 
scheelt onze penningmeester veel extra werk en ver-
kleint de kans op eventuele fouten. In de nieuwsbrief 
van december 2020 informeren wij u nader.  
 
 
Training vaarbewijs 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we vermeld dat we 
weer een training vaarbewijs willen organiseren. Of 
dit doorgang kan vinden hangt af van de Corona ont-
wikkelingen en overheidsmaatregelen. Heeft u inte-
resse, opgeven kan via secretariaat@sleattemermar.nl 
en vermeldt of u vaarbewijs I of II wilt volgen. 
 
 
Refit van het startschip 
Loop of Sloop? 
Het heeft enige voeten in de aarde gehad maar de 
“volledige” refit van ons startschip is dan toch begon-
nen. Onder de bezielende leiding van onze secreta-
ris, Evert Steensma (die heel streng is, hij staat ‘s och-
tends om 08.00 uur al voor je raam om te vertrekken, 
dat is toch geen tijd voor ons pensionado's) is een 
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er komt geen einde aan 

alles wordt vakkundig gerepareerd 
 
Woensdag 14 oktober waren we daarmee klaar en 
het zag er allemaal goed uit en werd ook de nieuwe 
antifouling erop gespoten. Donderdag zouden Evert 
en ik de ramen erin zetten. Hiervoor waren nieuwe 
rubbers en pezen aangeschaft, die net afgeleverd 
waren, dus meteen aan de slag. Dit werd dus een 
zeer frustrerende dag voor ons beiden. Van 09.00 tot 
14.00 uur ploeteren, steunen, soms een beetje vloe-
ken, maar de ramen, op twee na, kregen we er niet in.  
Terwijl we ons nog zo goed hadden voorbereid met 
info van deskundigen en bestuderen van filmpjes op 
internet. Het leek toch echt wel zelf te doen, dus niet. 
Zelfs niet toen we uiteindelijk de zoon van de werf-
baas erbij haalden. Ook hij kreeg het niet voor elkaar, 
we zaten op een gegeven moment met drie man aan 
een raam te sjorren.  

met de pneumatische naald-bik-hamer aan het werk 

schuren en nog eens schuren 

 
De maandag verder besteed met het losmaken, de-
monteren van alle onderdelen die het schuren en het 
schilderen in de weg zitten. Ook de ramen eruit ge-
haald, want de roestige lijsten aan de onderkant ga-
ven veel lekkage. De lasser in ons gezelschap, Fokke 
Klijnsma, kon direct zijn hart ophalen. Hij kon hier zijn 
kunsten laten zien met het maken van nieuwe strip-
pen en bochtstukken voor de onderkanten. Dat het 
goed is dat er een ervaren lasser in ons ploegje zit 
bleek ook de volgende dag toen we aan het werkelij-
ke schuren en bikken begonnen. Met de pneumati-
sche naald-bik-hamer ging ik toch op verschillende 
plaatsen door het achter- en voordek heen. Deze 
plekken waren door vele dikke teerlagen lang gemas-
keerd. Maar nu geheel kaal en straks weer mooi 
dichtgelast. Ook de woensdag bestond uit veel schu-
ren en lassen. Ondanks het dragen van mond- en 
neuskapjes hebben de schuurders aan het eind van 
de dag alle kleuren van de club, geel, blauw en grijs. 
Het is afgesproken met de werf dat zij de romp weer 
zwart spuiten, daar dit relatief weinig werk voor hun is 
en het resultaat het beste is. Donderdag dus inder-
daad begonnen met schilderen. De twee kleine dek-
jes voor en achter hebben we door de werf zwart la-
ten spuiten, na het zelf in de primer te hebben gezet. 
Met dit spuiten kom je toch nog beter in de verbor-
gen hoekjes. Het ziet er dan ook weer als nieuw uit. 
Daarna de vele andere kleuren. De reling blauw, mast 
wit, opbouw geel (dekte niet in één keer, toch die 
lichte grondverf moeten gebruiken), binnenkant op-
bouw wit, en als toetje de dekken in glimmergrijs. 
  



Inrichting clubgebouw 
Gezocht, creatieve leden/donateurs dames en/of he-
ren die mee willen denken of een bijdrage willen le-
veren betreffende de herinrichting van ons clubge-
bouw na de verbouwing dit najaar. Te denken valt 
aan kleurstelling, betere gordijnen, wandbekleding, 
inrichting bar en keuken. U kunt zich opgeven bij het  
secretariaat via,  secretariaat@sleattemermar.nl 
 
 
Kopij: 
We zijn altijd verlegen om kopij, dus stuur uw bijdra-
ge, liefst met een fotootje, naar onze secretaris via 
een e-mail naar secretariaat@sleattemermar.nl. Tekst 
aanleveren als platte tekst in MS Word, dus zonder 
tabs en/of andere opmaak. Foto’s graag aanleveren 
als jpg of raw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het meest actuele verenigingsnieuws surf je 

naar:  www.sleattemermar.nl 

De nieuwe rubbers had ik er dus wel goed in gekre-
gen. Ook nog een keer de rubbers vergeleken met 
de oude, ze leken toch echt hetzelfde. Thuis nog eens 
met de experts gepraat, het zullen dan toch wel ver-
keerde rubbers zijn. De werfbaas, Piet, geïnformeerd 
en gevraagd of hij er nog even naar wilde kijken en 
eventueel, als dat nodig mocht zijn, dan maar nieuwe 
rubbers bestellen. Vrijdagmiddag 12.30 uur kreeg ik 
een belletje van Piet,  “DE RAMEN ZITTEN ERIN”.  
 
Ik weet niet wat er bij mij overheerste, blij dat het ge-
lukt was, of gefrustreerd dat het ons niet gelukt was. 
En Piet vertelde ons ook niet hoe hij het wel gedaan 
had. Afijn, blijdschap kreeg toch de overhand, dus 
vrijwilligers opgebeld om het schip op te halen. 

het startschip wordt weer te water gelaten 

 
Hans en Dominicus moesten nog wel een uurtje of 
twee wachten want de nieuwe staalkabel voor de stut-
paal moest nog gehaald worden en gemonteerd, 
maar om 17.00 uur voer het oogverblindende start-
schip de Luts weer op om de laatste puntjes van on-
derhoud te ondergaan. Ikzelf heb het boeienruim 
nog even in de lijnolie gezet en er moet nog een 
vlondertje in het boeienruim gemaakt worden. Domi-
nicus neemt de elektrische installatie nog verder on-
der handen. Eind goed, al goed.  

 het oogverblindende startschip de Luts  

 
Namens de vrijwilligers, Evert Steensma, Lolke Kroes, 
Fokke Klijnsma, Jan Feenstra en Dominicus Ketelaar. 
 

           Siemen de Jong 
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