
Van de Bestuurstafel: 
In meerdere algemene ledenvergaderingen (ALV's) 
hebben verschillende leden aangegeven dat ze vin-
den dat de vereniging toegankelijker zou moeten 
worden, open op vaste tijden zodat leden, donateurs 
en geïnteresseerden langs kunnen komen. Om hier 
invulling aan te geven en te ervaren hoe dit in de 
praktijk precies werkt (do's en don'ts) hebben we bij 
wijze van proef gemeend om ons clubhuis alle zater-
dagen in september te openen van 11.00—18.00 uur. 
Hierbij trachten we een gevarieerd programma voor 
jong en oud aan te bieden maar zal er zeker ook 
ruimte zijn om "gewoon" even aan te waaien. Alle le-
den, donateurs en geïnteresseerden zijn van harte 
welkom! We kunnen nog wat handjes gebruiken: 
meldt u aan via: secretariaat@sleattemermar.nl 
 
Aanpassingen aan het clubhuis: 
Er is ons als bestuur gebleken dat er wensen leven 
onder de leden om ons clubgebouw aantrekkelijker 
te maken, met onder andere meer licht, een grotere 
toegankelijkheid en meer sfeer. Na een zorgvuldig 
proces met elkaar doorlopen te hebben heeft de ALV 
ingestemd met een aantal aanpassingen die deze 
winter gerealiseerd zullen worden. Om dit te bewerk-
stelligen hebben we gelukkig verschillende subsidies 
toegewezen gekregen hetgeen ervoor zorgt dat we 
straks een mooier en multifunctioneler clubhuis heb-
ben en nog steeds een gezonde liquide positie als 
vereniging. De constructieve aanpassingen zullen 
uitgevoerd worden door aannemersbedrijf van Caste-
ren uit Balk en het is de bedoeling dat ze dit kalen-
derjaar nog afgerond zullen zijn. 
 
Training vaarbewijs: 
Vorig jaar hebben we voor leden en geïnteresseer-
den een training vaarbewijs gegeven. Deze training 
had tot doel om het veilig en verantwoord varen te 
stimuleren. In een aantal verschillende avonden werd 
stilgestaan bij de belangrijkste onderwerpen voor het 
vaarbewijsexamen (klein vaarbewijs I &II). De training 
werd gegeven door leden met ruime ervaring. De 
avonden werden door betrokkenen als zeer positief 
ervaren. We zijn voornemens om bij voldoende be-
langstelling deze training te herhalen dit voorjaar. 
Interesse kunt u kenbaar maken via:  
secretariaat@sleattemermar.nl 
 
 
 
 
 

Ledenmutaties: 
We hebben drie nieuwe leden 
mogen verwelkomen. We ho-
pen dat zij zich snel bij ons 
thuis voelen. 
Mw. J. Hofstra (donateur) 
Dhr. P. Vroklage (lid) 
Dhr. Z. Voorintholt (lid) 

 
Vrijwilligers gevraagd hulp onderhoud startschip: 

Op 5 oktober a.s. gaat ons startschip voor groot on-
derhoud naar de werf “Ten Woude” in IJlst. Enige za-
ken zullen worden uitbesteed aan de werf maar voor 
het overgrote deel moeten we zelf aan het werk. Zo-
als u weet, maken vele handen licht werk. De GSM 
Cie is op zoek naar enthousiaste helpers voor het 
schoonmaken, schuren, verven en het aanbrengen 
van de  antifouling. Wilt u ons een handje helpen, 
meldt u zich dan aan bij Dominicus Ketelaar.  
06 - 526 947 43 of ketelaar2000@zonnet.nl  
 

Van de Jeugd Cie: 
Zaterdagmiddag 5 september a.s. van 14.00 -16.00 
uur gezelligheid bij het Roefke en op het strandje bij 
Balk. Wedstrijdjes suppen, kanotrekken en heel stoer, 
je kunt een rondje meevaren met een echte speed-
boot!! Ouders: het Roefke is ook open. Kom naar het 
strandje, misschien zelfs met je eigen boot! Dan  
wordt het een super gezellige watersportmiddag. 
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alsnog een Gold cup te houden doorgegaan. De 
Goldcup is een reeks van korte wedstrijden (circa 30 
minuten) verspreid over twee dagen. De wedstrijdlei-
ding lag in handen van de Olympiajol organisatie. 
Onze betrokkenheid was: 
 * het vooroverleg door onze secretaris 
 * onze betrokkenheid bij de wedstrijd d.m.v. 
     ons startschip en rescueboot 
 * de bemanning van startschip en rescueboot. 
 
Voor ons begon het al op vrijdag 21 augustus door 
het startschip naar Balk te varen, schoon te maken  en 
de voorbereidingen wat betreft boeien, vlaggen etc. 
op het startschip te regelen. Zaterdagmorgen is dan 
eerst een palaver voor het wedstrijdcomité, dit om 
kennis te maken met wedstrijdleider, comité en crew 
van de bijboten en daarna een palaver voor de zei-
lers. Rond half tien vertrokken we richting Slotermeer 
om de wedstrijdbaan uit te leggen en klokslag 10.30 
uur kon de eerste start plaatsvinden. Voorafgaand 
hadden we als Razende Roelands  ons volledig in de 
zeilpakken moeten hijsen omdat een dikke hoosbui 
naderde en gestart werd onder absurde omstandig-
heden met een windkracht 6 en striemende slagre-
gen. Mijn taak was de tijd bij te houden, maar door 
de wind, de regen en meer dan 30 klapperende zeil-
tjes mag je wel een toeter gebruiken om je medeco-
mitéleden duidelijk te maken wanneer een vlag om-
hoog, gestreken en er gestart moet worden.  Geluk-
kig mogen we achteraf constateren dat dit tijdens alle 
starts met deze lawaaihandicap perfect is verlopen. 
Omdat de eerste wedstrijd al veel van de zeilers verg-
de is er die ochtend slechts één wedstrijd gezeild en 
ook ’s middags bleef het maar bij één wedstrijd. 
Zondags vroeg op om klaar te zijn voor de eerste 
start om 09.30 uur. Het leek erop dat we veel betere 
omstandigheden zouden hebben, maar dat was 
slechts schijn. Ook nu weer, vlak voor de eerste start, 
moesten we onze zeilpakken aantrekken en zo is dit 
ook de gehele zondag, hoewel met wat meer zon, zo 
gebleven. Ook nu weer een zeer strakke en pittige 
wind met wederom veel buitelingen van de boten. 
Voor de lunch werden er drie wedstrijden gevaren en 
na de lunch nog twee, met als resultaat dat alle boten 
ruim voor de eindtijd van 15.00 uur in de haven wa-
ren. Voor ons betekende dit, de materialen weer op-
ruimen en ervoor zorg dragen dat alles weer terecht 
komt waar het hoort.  

Skûtsjesilen - Sprinttrainig vanuit Sloten: 

Op het Slotermeer worden op zaterdag en zondag 19 
en 20 september a.s. sprinttrainingen gehouden. De-
ze starten om 10.00 uur en duren tot circa 16.00 uur. 
Het doel is het trainen van het starten om daarna in 
onderlinge strijd zo snel mogelijk via de bovenste ton 
over de finish lijn te komen. Er doen 12 Skûtsjes aan 
mee en de trainingen worden begeleid vanaf ons 
startschip.  
 
Olympia-jol Goldcup Wedstrijden Sleattemermar: 

Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus 2020 is op 
het Sleattemermar vanaf het strand bij ons clubhuis 
de jaarlijkse Goldcup wedstrijd voor de Olympiajol-
zeilers georganiseerd. Een zeer uitgebreid verslag 
van deze Goldcup wedstrijd  staat op de website van 
de O-jol organisatie. Dit verslag heeft als titel: “Over 
hoosbuien, buitelingen en andere badmeesters”. Een 
titel die in zes woorden aangeeft onder welke om-
standigheden deze wedstrijden hebben plaatsgevon-
den. Het is de moeite waard dit uitgebreide verslag 
eens te lezen en de ervaringen van de zeilers te proe-
ven. Ik wil als schipper van het startschip en als lid van 
het wedstrijdcomité de aandacht in dit verslag op dit 
aspect leggen. 
 
Door het vervelende Coronavirus konden er dit jaar 
geen evenementen plaatsvinden. Ook geen zeilwed-
strijden. Verzoeken van organisaties om als Water-
sportvereniging betrokken te zijn bij eventuele zeil-
wedstrijden zijn door het bestuur terecht afgewezen. 
Een kentering vond plaats toen alsnog per 1 juli de 
richtlijnen wijzigden. Er kwamen toch mogelijkheden 
een wedstrijd te houden. Daardoor is het verzoek van 
de Olympiajol organisatie om met onze medewerking 



WSV Sleattemermar activiteiten 2021:  
09 januari - Roefke Rebbel (Nieuwjaarsborrel) 
06 februari - Roefke Rebbel 
10 maart - Roefke Rebbel 
10 april - Roefke Rebbel 
15 mei - Roefke Rebbel 
 
 
OPROEP - 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 
 
 
 
Groeps WhatsApp WSV1933: 
Nog maar zeer weinig leden/donateurs 
hebben zich aangemeld voor onze 
groeps-WhatsApp, WSVS1933. Wilt u 
snel nieuws ontvangen en niet wachten op de maan-
delijkse nieuwsbrief, meldt u dan snel aan bij de app 
host, Hans van der Meijden via een app-je naar 06 - 
174 174 79. 

 
Kopy: 
Op deze open plaats had natuurlijk ook een schitte-
rend verhaal van u kunnen staan. Dus heeft u wat te 
melden, een prachtig reisverhaal, een technische tip 
of ander watersportnieuws, stuur dan uw bijdrage, 
liefst met een fotootje, naar onze secretaris via een e-
mail naar secretariaat@sleattemermar.nl. Graag de 
tekst aanleveren als platte tekst in MS Word, dus zon-
der tabs en/of andere opmaak. Foto’s graag aanleve-
ren als jpg (jpeg) of raw bestand. 
 
 
 
ZEEKAARTEN TE KOOP 

 
 
Info bij Hans van der Meijden, 06 - 174 174 49 
10% van de verkoop gaat in de verenigingskas. 
 
 
 
 
 
 
Voor het meest actuele verenigingsnieuws surf je 

naar:  www.sleattemermar.nl 

Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagd weekend. 
Onze vereniging heeft op een perfecte wijze laten 
zien bij een dergelijke organisatie betrokken te kun-
nen zijn. Op elkaar moeten inspelen speelt hierbij 
altijd een rol, maar via overleg komt dat goed. Ik ben 
als comitélid bij tientallen wedstrijden betrokken ge-
weest en sta er wel steeds weer versteld van dat wed-
strijdregels op zoveel verschillende manieren worden 
toegepast.  Al bij de indeling van de vlaggen op het 
startschip en de wijze van tijdwaarneming is merkbaar 
hoe verschillend de regels worden uitgevoerd. Eén 
voorval wil ik jullie niet onthouden. Het gehele pelo-
ton (ruim 25 boten) komt de laatste wedstrijd voor de 
wind planerend richting  finish. Vanaf stuurboord na-
dert boven de finishlijn een huurvalk. Ze doen ver-
woede pogingen de motor te starten, maar dat lukt 
niet. Vanaf het startschip proberen wij de bemanning 
erop te wijzen dat zij ruimte moeten houden. Geen 
enkele actie. Ze proberen de fok uit te rollen, maar 
weten niet dat dit lukt als je aan de schoot trekt.  On-
ze rescue schiet te hulp maar dat weigeren ze. Klaas 
Pieter (stuurman rescue) wenst hun vervolgens luid en 
duidelijk een prettige zondag.  Op enkele meters af-
stand konden ze net buiten de finishlijn blijven. Sorry 
dat ik het zeg, dit waren nog geen echte zeilers.  
 
Wilt u het verslag van de Goldcup op de site van de 
Olympia klasse lezen ga dan naar 
http://www.olympiajol.nl/nw-31474-7-3800306/
nieuws/verslag_en_uitslag_goldcup_2020.html 
 
              Lolke Kroes 
 

WSV Sleattemermar activiteiten 2020:  
05 september - Afsluiting Jeugdzeilen  
 - Pilot openstelling clubhuis                                                    
09 september  - Avondwedstrijd  
12 september - Pilot openstelling clubhuis 
19 september - Pilot openstelling clubhuis 
 - Sprinttrainig Skûtsjes Sloten 
20 september - Sprinttrainig Skûtsjes Sloten 
23 september  - Avondwedstrijd  
26 september - Pilot openstelling clubhuis                                                                                                     
03 oktober  - Open Familie Valkendag 
10 oktober - Roefke Rebbel 
07 november - Roefke Rebbel 
19 december - Roefke Rebbel (Midwintermaaltijd) 
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