
Van de Bestuurstafel 
Op vrijdagavond 19 maart jl. hebben 16 leden en 4 
donateurs de digitaal georganiseerde Algemene Le-
denvergadering bijgewoond. Tijdens deze, via het 
platform “TEAMS” gehouden ALV, hebben de deel-
nemers unaniem de voordracht tot benoeming van 
Frans Stas uit Sloten als bestuurslid goedgekeurd. Er 
is helaas nog geen opvolger gevonden voor de ver-
trekkende secretaris Evert Steensma en dus doet het 
bestuur hierbij nogmaals een dringend beroep op 
leden om zich aan te melden of namen door te geven 
van mogelijke kandidaten! 
 

Tijdens deze vergadering werden  de plannen voor 
het komende watersportseizoen vanuit de verschillen-
de commissies toegelicht. Zo is de jeugdcommissie 
van plan om op 24 april a.s. via allerlei activiteiten de 
opening van het watersportseizoen 2021 te organise-
ren, zo mogelijk tegelijk met de (her)opening van het 
verbouwde clubgebouw “It Roefke”,  
 

Na een verhelderende PowerPointpresentatie door 
onze penningmeester kon  aan hem décharge wor-
den verleend. De vaststelling van de contributie en 
donatie voor het verenigingsjaar 2021 vindt u in een 
overzichtelijk schema dat elders in deze Nieuwsbrief 
is opgenomen. Een uitgebreid verslag van deze ALV 
kunt u overigens tegemoetzien in het binnenkort uit-
komende clubblad D’Oare Wei en u kunt, zodra u 
een gebruikersnaam en een wachtwoord van onze  
penningmeester hebt ontvangen, het verslag lezen in 
het voor leden en donateurs benaderbare “besloten 
gedeelte” op onze website www.sleattemermar.nl 
 
Contributie opbouw 2021 
De contributie voor 2021 wordt niet verhoogd en 
blijft dus € 23,00 per kalenderjaar. Wel is de afdracht 
aan het Watersportverbond (KNWV) verhoogd. De 
afdracht voor 2021 is als volgt: 
 

- Leden >21 jaar   was € 21,10 wordt € 21,20 
- Leden <21 jaar   was € 10,55 wordt € 10,60 
- Gezinsleden >21 jaar  was € 10,55 wordt € 10,60  
- Gezinsleden <21 jaar  was € 10,55 wordt € 10,60 
 
Onze contributie-opbouw ziet er als volgt uit; 
 

     WSV          KNWV 
- Leden >21 jaar  € 23,00  +  € 21,20 =  € 44,20 
- Leden <21 jaar  € 11,50  +  € 10,60 =  € 22,10 
- Gezinsleden >21 jaar € 23,00  +  € 10,60 =  € 33,60 
- Gezinsleden <21 jaar € 11,50  +  € 10,60 =  € 22,10 
- Donateurs >21 jaar  € 23,00  +  € 10,60 =  € 23,00  
- Donateurs <21 jaar  € 11,50  +  € 10,60 =  € 11,50 

Nieuwe (gezins)contributie 
Om meer leden, donateurs en/of 
jeugd te werven, geven we als 
proef voor de komende twee jaar 
een gezinskorting van 20%. De 
gezinsleden van het hoofdlid of 
donateur ontvangen een korting 
van 20% op de contributie van WSV Sleattemermar, 
dus NIET op de afdracht aan het KNWV. Uiteraard 
moeten de gezinsleden wel op hetzelfde adres wo-
nen als het hoofdlid. 
 

  - Gezinslid >21 jaar   € 23,00  –20%  =  € 18,40 
  - Gezinslid <21 jaar   € 11,50  –20%  =  € 09,20 
  - Gezinsdonateur >21 jaar  € 23,00  –20%  =  € 18,40 
  - Gezinsdonateur <21 jaar € 11,50  –20%  =  € 09,20 
 
 
Ledenmutaties 
Minkje Kroes heeft zich aange-
meld als donateur. Als lid 
heeft Jikke Zijlstra zich aange-
meld. Haar echtgenoot 
Wilfred Joustra met de kin-
deren Mats en Isis Joustra 
hebben zich als donateurs 
aangemeld. Jikke is ook met-
een toegetreden als lid van onze Jeugdcommissie. 
Het bestuur is erg blij met deze ledenuitbreiding en 
vooral met de versterking van de jeugdcommissie en 
heet iedereen van harte  welkom. 
 

 
 
 Automatische incasso 

Om de administratie- en bankkosten zoveel als moge-
lijk te beperken zijn we overgegaan naar automati-
sche incasso van onze jaarcontributie. Inmiddels heeft 
zich reeds de helft van onze leden aangemeld voor 
automatische incasso van de jaarcontributie. Uiter-
aard bent u niet verplicht om een machtiging af te 
geven, maar het heeft voor u ook wel voordelen: 
    - U vergeet nooit te betalen. 
    - U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds te 
    - moeten regelen van de betaling. 
    - U kunt het altijd binnen acht weken storneren. 
 Graag ontvangt uw penningmeester de S€PA machti-
ging voor 20 april a.s. retour, dit om een en ander te 
kunnen regelen met de RABO bank. De incasso zal 
plaatsvinden op vrijdag 28 mei a.s. Vooraf ontvangt u 
per e-mail de contributiefactuur. Het ingevulde S€PA 
formulier graag zo spoedig mogelijk scannen of mai-
len naar penningmeester@sleattemermar.nl  
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Geplande activiteiten 
Indien mogelijk met betrekking tot de op dat moment 
geldende Corona maatregelen hebben we de onder-
staande activiteiten gepland. 
 
24 april Opening watersportseizoen 
15 mei  Roefke Rebbel 
19 mei 1ste Avondwedstrijd 
16 juni 2de Avondwedstrijd 
14 aug Bungalow-wedstrijden 
20 aug Ned. Kampioenschap Flits 
21 aug Ned. Kampioenschap Flits 
22 aug Ned. Kampioenschap Flits 
25 aug 3de Avondwedstrijd 
02 sept Ned. Kampioenschap Olympiajol 
03 sept Ned. Kampioenschap Olympiajol 
04 sept Ned. Kampioenschap Olympiajol 
05 sept Ned. Kampioenschap Olympiajol 
11 sept Roefke Rebel 
?? sept Waddentocht 
23 sept 4de Avondwedstrijd 
13 okt 5de Avondwedstrijd 
16 okt  Open Valken dag 
23 okt  Roefke Rebel 
27 nov  Roefke Rebel 
18 dec  Roefke Rebel (Midwintermaaltijd) 
 
 
De WSV Fotowedstrijd 

Jammer genoeg heeft vorig jaar onze fotowedstrijd 
geen doorgang kunnen vinden, maar dit seizoen gaat 
de Activiteiten Cie deze weer organiseren. In 2019 
heeft Hanneke Steensma  met bovenstaande foto de 
wedstrijd, met als thema “snelheid”, gewonnen, en zij 
mocht als winnares het thema bepalen voor het vol-
gende jaar. Het thema voor 2021 is “HET WEER”. 
Hiermee kunnen we heel veel kanten op, foto’s van 
het weer, wolkenluchten e.d., maar ook foto’s van de 
gevolgen van het weer. Ons aller bekende weerman 
en WSV lid Gerrit Hiemstra hebben we bereid gevon-
den om zitting te nemen in de vakjury. Dus neem de-
ze zomer altijd uw camera of smartphone mee en 
probeer natuurlijk deze wedstrijd te winnen. Per per-
soon mag u maximaal vier foto’s insturen, zowel in jpg 
of raw formaat naar fotowedstrijdwsvs@gmail.com. 
De activiteiten Cie wenst u veel inspiratie en succes 
en hoopt op vele inzendingen. 
 
 

Besloten ledenpagina op onze website 
Onze website is nu voorzien van een afgeschermde 
ledenpagina, die alleen toegankelijk is voor leden en 
donateurs. Voorafgaand aan deze Nieuwsbrief heeft 
u allemaal uw inlogcode met wachtwoord ontvangen. 
De inlogcode is uw lidmaatschapsnummer, voor le-
den begint dat met de letter K, voor donateurs met 
de letter D. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord 
kunt u op deze afgeschermde pagina inloggen en 
verschillende rubrieken inzien, zoals mededelingen 
van het bestuur, verslagen, archief, foto’s, nieuwsbrie-
ven, ledenlijst en het toekomstige, in wording zijnde, 
scheepsregister. 
 
 
WSV Scheepsregister 
Het is altijd leuk te weten 
met wat voor schip ande-
re leden varen. Als je bij-
voorbeeld iets heel spe-
cifieks wilt weten over je 
eigen schip is het best 
handig om even in het 
scheepsregister van de 
vereniging te kijken of er 
leden zijn met een gelijk 
soort schip. Het scheepsregister omvat de scheeps-
naam, scheepstype, afmeting, zeil- of motorboot, lig-
plaats en uw naam, adres en tel.nr volgens de leden-
lijst. Kijk even op onze nieuwe ledenpagina om een 
indruk te krijgen van een proef-scheepsregister. Wilt 
u hierin worden opgenomen stuur dan een e-mail 
met alle gegevens van uw schip naar  
penningmeester@sleattemermar.nl 
 
 
Kennisregister 
Analoog aan het scheepsregister denkt het bestuur 
om een kennisregister op te zetten. Hierin kunnen 
leden en donateurs kenbaar maken wat hun specifie-
ke watersport gerelateerd kennis is die ze met andere 
leden willen delen. Motorkennis, winterklaar maken 
van motoren, elektronica, plotters etc. etc. Voorbeeld: 
U heeft veel op zee gezeild en weet veel van getijde-
berekeningen en navigatie en u staat als zodanig in 
ons register bekend. Als wij, de Watersportvereni-
ging, dan weer een training vaarbewijs gaan geven 
kunnen we uit dit register mensen benaderen om 
specifieke kennis over te dragen. Het ultieme vereni-
gingsgevoel, “door leden voor leden”. 

 
 
Onze clubvlag 
hoort natuurlijk op alle schepen 
van onze leden en donateurs 
fris te wapperen. De clubvlag is 
te koop voor € 10,00 en is te 

verkrijgen bij de bestuursleden. Waar hoort de club-
vlag? In de top van de mast of aan bakboord onder 
de zaling of het want, bij motorboten zonder mast op 
de voorsteven. Bij meerdere lidmaatschappen voert 
men geen tweede clubvlag onder de eerste. Ook de 
clubvlag voert u vanaf 08.00 uur (’s zondags 09.00) tot 
zonsondergang, echter nooit later dan 21.00 uur 
(zomertijd 22.00 uur).  
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Van de Jeugdcommissie 
De lente is begonnen en dus kunnen we weer het 
water op. De jeugdcommissie – die is uitgebreid met 
enkele jonge en oudere leden - heeft in de afgelopen 
wintermaanden al wat activiteiten bedacht voor de 
jeugdige watersporters van WSV Sleattemermar. He-
laas kan Corona nog roet in het eten gooien waar-
door alle activiteiten op het laatste moment moeten 
worden afgelast. We hopen daarom op een flinke 
portie geluk, mooi weer, minder besmettingen.  Hier 
ons voorlopige plan met activiteiten. 
 
Zaterdag 24 april 2021 Skjin Wetter 
Alle kinderen in Balk en omstreken worden uitgeno-
digd om mee te helpen de Luts schoon te maken. We 
gaan er weer met kano’s, vuilniszakken en schepnet-
ten op uit. Wellicht kunnen we onderweg een tussen-
stop maken bij de IJskoning voor iets lekkers. 
 

Hoe laat we starten en waar we verzamelen, laten we 
jullie nog weten via de website, Instagram en Face-
book. Alles onder voorbehoud van de corona-
maatregelen! 
 
Zaterdag 12 en 13 & zondag 20 en 27 juni 2021 
Zeillesen en surfen 
Dankzij zeilscholen de Stipe en de Ulepanne kunnen 
we ieder jaar zeil- en surflessen organiseren voor jon-
geren tussen de 8 en 18 jaar. Ze kunnen kiezen voor 
een Optimist, Laser Pico of surfplank. De kosten be-
dragen € 95,00. Meestal gaan we voorafgaand aan de 
zeillessen op een zaterdagmiddag het omslaan in een 
Optimist oefenen in het zwembad in Wijckel, maar 
daar hebben we nu nog geen datum voor. Mocht die 
nog komen, dan horen jullie dat! Informatie over bij-
voorbeeld begin en einde van de lessen volgt t.z.t. 
Op de volgende dagen staan de lessen gepland: 
 

Zaterdag 12 juni en zondag 13 juni – surf- en zeilles-
sen, gegeven door de zeilschool De Stipe. 
Zondag 20 juni en zondag 27 juni – zeillessen gege-
ven door zeilschool De Ulepanne. 
 
3 juli 2021 
Vlotbouwen en drijvend luchtkussen 
Op zaterdagmiddag 3 juli willen we diverse leuke din-
gen gaan doen. Niets staat nog vast, maar we denken 
aan het bouwen van vlotten. Kijken of ze blijven drij-
ven en wie weet is er een prijs voor het mooiste, crea-
tiefste, stevigste of grappigste vlot. Ook willen we een 
drijvend luchtkussen huren, waarop je een klim- en 
glijparcours kan afleggen. Zwemdiploma verplicht! 
Natuurlijk staat er tijdens en na afloop wat lekkers 
voor de deelnemers klaar.  
 

 
Andere activiteiten en plannen 
Voor de rest van het jaar hebben we nog veel meer 
ideeën, zoals avondzeilen en daarna chillen bij een 
kampvuur. Zodra de plannen concreet zijn, horen jul-
lie van ons via ons nieuwe Instagram-account (in de 
maak), Facebook, de site of de nieuwsbrief. Sugges-
ties zijn altijd welkom! 
 
Nieuwe commissieleden 
De jeugdcommissie telt nu dit jaar vier nieuwe leden, 
namelijk de jeugdleden Tom Rusman en Luke Ron-
deel, en volwassenleden Eric Schilstra en Jikke Zijl-
stra. Zij stellen zich de volgende keer aan jullie voor!  
 

Hopelijk zien we jullie bij een van de activiteiten op 
en rond het water!  Groetjes van de Jeugdcommissie  
Hinse Koning, Marten de Vreeze, Luke Rondeel, Tom 
Rusman, Eric Schilstra en Jikke Zijlstra. 
jeugdzeilen@sleattemermar.nl 
 
 
Kies de juiste antifouling 

De vaarkriebels zijn begonnen en her der zie je men-
sen druk bezig met het onderwaterschip in de anti-
fouling te zetten. Wat moet je kiezen en wat mag je 
als particulier gebruiken. Er zijn antifoulings die wel 
door de beroepsvaart gebruikt mogen worden, maar 
die wij als recreant niet mogen gebruiken. Er zijn ver-
schillende antifoulings te koop. Het belangrijkste ver-
schil is of deze “hard” of “zelf slijpend” zijn en of er 
wel of geen giftige stoffen in zitten. Vooral of je op 
zoet of zout water vaart, bepaalt de keuze. In zout wa-
ter is er sprake van meer aangroei dan in zoet water.  
 

Enig snuffelen op internet en bij “varen doe je samen” 
kwam ik het volgende tegen.  
 
Milieu-inspecteurs van het Wetterskip Fryslân contro-
leren ook dit jaar weer bij werven, verkooppunten en 
particuliere bootbezitters op de aanwezigheid van 
illegale antifouling. 
 
Veel van deze verven bevatten stoffen die organis-
men doden en metalen als koper en zink bevatten die 
het open water verontreinigen. Er worden nog steeds 
verboden antifoulings verkocht en gebruikt. Dit komt  
omdat nog steeds veel verboden middelen gewoon 
via internet te koop zijn. Wat zijn nu VERBODEN anti-
foulings? 
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beetje aangroei 
 
Verboden antifoulings zijn alle onderwaterverven die 
in Nederland niet zijn toegelaten door het CTGB 
(College voor de toelating van gewasbeschermings-
middelen en biociden) en alle middelen die alleen 
zijn toegestaan voor de zeegaande beroeps- en mari-
neschepen. In Nederland zijn alleen de onderstaande 
antifoulings door het CTGB toegestaan. 
 
CTGB  Productnaam                          Toegestaan tot 
13536N Boere Bartolomeo Cupron Plus 01-12-2021  
14301N Epifanes Copper Cruise       01-12-2021 
14388N Boere Bartolomeo Guardia 01-12-2021 
14532N   International Cruiser one    01-08-2021 
14533N  International Interspeed Extra  01-08-2021 
14646N  International Nautical       01-08-2021 
15006N  Chugoku Paints Seajet 023  01-10-2021 
15010N  Hempel Classic 71220  01-08-2021 
15027N  Boere Bartolomeo Sirocco  01-12-2021 
15525N  Hempel Mille Xtra 7166C  01-09-2021 
15528N  Hempel Mille NCT 7173C  01-08-2021 
15529N  Hempel Hard Racing Xtra 7666C 01-08-2021 
15534N  Hempel Mille NCT 7175C  01-08-2021 
15606N  International Antifouling Plus  01-08-2021 
15401N  International Micron LZ  01-08-2021 
15568N  International Uni Pro 225  01-08-2021 
 
De komende maanden vindt er weer controle plaats 
bij verkooppunten en scheepswerven in Friesland en 
een deel van het Groninger Westerkwartier. Als er bij 
de verkopers verboden onderwaterverven worden 
aangetroffen, moeten ze deze middelen uit de schap-
pen verwijderen, ook krijgen ze een boete. Ook de 
werven krijgen bij een overtreding een boete opge-
legd als er geconstateerd wordt dat er verkeerde an-
tifouling wordt gebruikt. De reden dat de pleziervaar-
ders de antifouling voor de beroepsvaart NIET mo-
gen gebruiken is dat onze boten vaak een langere tijd 
op dezelfde ligplaats in de haven liggen, waardoor 
het lokale water sterk verontreinigd wordt. Als de mi-
lieu-inspecteurs verboden middelen aantreffen, moe-
ten de bootbezitters stoppen met het aanbrengen 
van de verf en moeten ze de aangebrachte laag of 
lagen direct  verwijderen. Doe je dit niet dan loop je, 
bij een tweede inspectieronde, het risico op een boe-
te van € 2.500,00. Er zijn genoeg onderwaterverven 
te koop die goed werken en beter zijn voor de water-
kwaliteit.  

Op het etiket van het verfblik staat of het middel in 
Nederland is toegelaten en of het middel voor niet-
professioneel gebruik is. Bij het aanbrengen van de 
verf is het voor de waterkwaliteit, maar ook voor de 
gezondheid van de gebruiker zelf van belang de 
voorschriften te volgen. 
 
Tips voor het kiezen van de juiste antifouling 
Bepaal je vaargebied, zoet of op zout water. Wanneer 
je antifouling met giftige stoffen (biociden) koopt, let 
op het toelatingsnummer. Bij het aanbrengen van 
antifouling moet de ondergrond waarop je dit aan-
brengt geschikt zijn. Laat daarom bij aanschaf weten 
op welke ondergrond je de antifouling wilt aanbren-
gen. Als je niet-giftige antifouling koopt let er dan 
goed op hoe het systeem aangebracht moet worden. 
Bescherm jezelf bij het smeren of verwijderen van 
antifoulings.  

Voor u gelezen door Hans van der Meijden 
 
https://www.ctgb.nl 
 
 
 
Te koop 19 Admiralty Leisure folio zeekaarten en 
19 Admiralty Tidel & Stream Atlases 

In verband met ons rondje om Engeland hebben we 
alle Admiralty zeekaarten en de bijbehorende getij-
den boeken aangeschaft. Nu we gestopt zijn met zee-
zeilen bieden we dit te koop aan.  
 
19 Admiralty Folio zeekaarten met totaal 368 detail-
kaarten, alleen de SC5605 is niet aanwezig.  
Prijs alle 19 kaarten € 280,00. 
Prijs alle 19 Admiralty Tidel Stream Atlases  € 140,00 

Alles bij elkaar slechts € 420,00, waarvan 10% naar de 
vereniging gaat. Neem hiervoor contact op met Hans 
van der Meijden, 06 - 174 174 79. 
 
 
Voor het meest actuele verenigingsnieuws surf je 

naar:  www.sleattemermar.nl 
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