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“Vrijwilligers, 
verenigt u!”
En dan ben je ‘ineens’ clubcommissaris. Allerlei vragen 
komen in me op: wat houdt de rol in en wat verwachten 
de leden en betrokken partijen bij onze vereniging? 
Vragen die weer vragen oproepen en langzaam maar 
zeker een aantal antwoorden krijgen. In juni komt er een 
nieuwe vraag bij. De reactie van Over & Weer vraagt mij 
het voorwoord te schrijven voor de volgende editie in 
september. Of ik iets over de plannen voor de komende 
jaren kan roepen met flitsende foto’s erbij. En dat in 
maximaal één pagina en graag vóór 1 september. Leuk, 
spannend, onverwacht…. Het gaat me lukken. Ik heb 
nu al 112 woorden, dat schiet op! Nog ongeveer 240 te 
gaan! Oké, daar gaan we.

Onze vereniging heeft een aantal tradities en evenemen-
ten in en rond ons mooie clubhuis en op het water.
Wat denk je van “Rond en Plat”, Bestuursbeker, Combi, 
de Opening en Sluiting van het seizoen, steiger-
mopperen, ALV’s, jeugdtrainingen, avondwedstrijden, 
Jazz, Midzomerfeest, Puzzeltocht, voorjaarstochten 
door motorboten, sloepen en zeilboten, viswedstrijd, 
nachtzeilwedstrijd (broodje bal), Eredivisie, Kunstroute, 
Clubavonden, Sinterklaasviering…. en ik vergeet vast 
een aantal mooie tradities.
Wat mij de afgelopen maanden opvalt, is dat een aantal 
tradities standhouden of na jaren weer ‘van stal’ worden 
gehaald maar ook dat enkele hun glans verliezen.
Gaan we deze tradities nieuw leven inblazen of juist 
nieuwe tradities maken? En ga jij dat samen met mij en 
andere leden bedenken?

Onze vereniging wordt gevormd door honderden leden 
en kent een aantal doelgroepen met verschillende 
(soms uiteenlopende) wensen. Deze leden maken een 
vereniging krachtig. De puzzelflottielje van 2017 is een 
prachtig voorbeeld van verenigen en toont aan dat we 
door het husselen van groepjes onze doelen kunnen 
behalen. Denk jij dat het mogelijk is om de diverse 
doelgroepen (nog) dichter bij elkaar te brengen? En hoe 
gaan we dat dan doen?

Ik ben dus op zoek naar de constructieve kracht van 
leden: MEMBER POWER!!

Wil je met me meedenken, heb jij ideeën of denk jij dat 
iets beter kan? Wil je de komende winter samen met 
mij en andere leden de activiteiten van het seizoen 2018 
invullen? Laat je stem dan horen en stuur mij een mail 
(clubcommissaris@wvnieuwemeer.nl) zodat ik je kan uit-
nodigen voor een eerste verkenning.
Alvast dank en tot snel!

Groeten van uw clubcommissaris, Nicolette van Rutten

Dé zeilschool voor plezier en kwaliteit!

Kudelstaartseweg 64
1433 GK Aalsmeer
0297 320122
info@zeilschoolaalsmeer.nl

Zeil- windsurf- en catamaranlessen
CWO/VDWS erkende instructeuropleiding
Cursussen Vaarbewijs 1 en 2
Unieke feest- en vergaderlocatie

www.zeilschoolaalsmeer.nl
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SNOWBALL	MATCHRACE	SERIES	2017-2018	

Ook komende winter organiseert 
Westeinderzeilwedstrijden i.s.m. WV Aalsmeer 
weer deze wedstrijdserie. 

WANNEER: elke derde zondag van de maand 
vanaf oktober tot en met maart. 

VOOR WIE: de Snowball Winterserie 2017-
2018 is bedoeld voor teams met enige 
wedstrijdervaring. Er worden per evenement 
maximaal 7 teams toegelaten. Er zal rond de 

matches veel aandacht worden besteed aan terugkoppeling naar de zeilers om hen in de gelegenheid te 
stellen zo veel mogelijk te leren van dat wat ze zijn tegengekomen tijdens hun match. Daarnaast zal er 
na ieder evenement een debriefing worden georganiseerd waarin situaties kunnen worden besproken. 

BOOTTYPE: er wordt gevaren in boten van het type J22. Deze worden door de organisatie ter 
beschikking gesteld. 

PROGRAMMA: het programma van een evenement bestaat uit het varen van een volledige Round 
Robin, eventueel gevolgd door een finale. Voor en na het zeilen zal via een briefing en debriefing veel 
aandacht worden besteed aan de tactiek en de regels van het Matchracen. Aan de zeilers kan worden 
gevraagd bij te dragen aan de organisatie door te helpen bij de voorbereidingen (boten optuigen) en het 
opruimen na afloop. Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te varen met een umpire om de 
wedstrijden eens mee te maken vanuit het gezichtspunt van de umpire. 

KOSTEN: het inschrijfgeld is € 75,= per team per dag. Schrijf je in voor de hele serie dan krijg je een 
korting van 10%. Een lunch is inbegrepen in het inschrijfgeld. 

PRIJZEN: natuurlijk is er elke maand een dagprijs voor het winnende team. En aan het einde op de 
laatste wedstrijddag is er een prijs voor het beste team van het hele seizoen. (Het team met procentueel 
de meeste overwinningen) 
Ook wordt op de laatste dag gestreden om de jaarlijkse wisselbokaal. 

INSCHRIJVEN: dat kan vanaf heden via https://westeinderzeilwedstrijden.nl 
Ga naar het evenement en vul het 
inschrijfformulier in. 

MEER WETEN: na naar 
https://westeinderzeilwedstrijden.nl	

	

	

	

Herman	van	der	Meyden,	
wedstrijdcommissaris	WZW	

	

Het bestuur van Nieuwe Meer heeft in het voorjaar van 
2017 besloten dat er een gedragscode gewenst is, gericht 
op de vrijwilligers die actief zijn bij het jeugdzeilen.
Deze gedragscode is ingepast in een beleidsplan, gericht 
op het voorkomen van ongewenst (seksueel) gedrag bin-
nen onze vereniging.
Het bestuur van WV Nieuwe Meer vindt het bieden van 
een veilige sportomgeving aan onze leden, met name 
aan minderjarigen, van groot belang. Het voorkomen van 
ongewenst gedrag in de relatie tussen sporter en vrijwilliger 
staat hierbij voorop.
In dit verband heeft het bestuur een aantal maatregelen 
doorgevoerd in het beleid ten aanzien van de vrijwilligers 
die actief zijn bij het jeugdzeilen in onze vereniging.

Dit beleid steunt op vier pijlers, te weten:
1. Een Gedragscode t.a.v. ongewenst seksueel gedrag
2. Het expliciteren van het Aannamebeleid
3. Het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon
4. Het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Het is belangrijk dat wij als WV Nieuwe Meer over dit on-
derwerp gedragsregels hebben. In het contact tussen 
vrijwilligers en jeugdige sporters zijn grenzen niet altijd 
gemakkelijk te trekken; soms kan het moeilijk zijn iets uit 
te leggen zonder lichamelijk contact te hebben. En als het 
even tegenzit heeft het ene kind misschien behoefte aan 
een aai over de bol of een knuffel, terwijl het andere kind 
het helemaal niet prettig vindt om te worden aangeraakt.

Gedragscode en Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Er is echter wel een heel duidelijke  grens, namelijk dat 
seksuele contacten en handelingen tussen begeleiders en 
jeugdige deelnemers absoluut niet toelaatbaar zijn.
In het Wetboek van Strafrecht is iedere seksuele toe-
nadering naar jeugdigen onder de 16 jaar strafbaar gesteld.
NOC*NSF heeft samen met haar leden (de sportbonden) 
gedragsregels voor vrijwilligers opgesteld.
Die gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in 
de relatie sporter en trainer/instructeur/vrijwilliger zoveel 
mogelijk te verkleinen. Daarnaast kan de code fungeren 
als toetssteen voor het gedrag van die groep vrijwilligers 
in concrete situaties. Het is belangrijk dat zij op de hoogte 
zijn van deze gedragsregels.

Van elke vrijwilliger die als instructeur en/of coach dan 
wel anderszins minderjarige sporters begeleidt, wordt 
gevraagd dat hij/zij zich in kennis stelt van de opgestelde 
gedragscode en dat hij/zij akkoord gaat met deze 
gedragsregels door middel van het ondertekenen van een 
verklaring t.a.v. deze code.
Details zijn te vinden in  het document ‘Beleidsnotitie ten 
aanzien van ongewenst seksueel gedrag bij WV Nieuwe 
Meer’, dat u aantreft op:
http://wvnieuwemeer.nl/wordpress/gedragscode/ 
Onze trainers zijn hiervan op de hoogte en al druk in de 
weer met het aanvragen van hun VOG!

Wim Rietveld, secretaris WV Nieuwe Meer

• Zomerstalling
• Winterstalling
• Botenhuizen
• Rekreatielandjes
• Eilandjes op de Westeinderplas
• Trekkershutten

Uiterweg 214, 303, 317 
Havenkantoor: Uiterweg 317 1431 AJ Aalsmeer
Tel. 0297 - 322 113 
Havenmeester 06 - 543 057 22
info@rekreatieparkaalsmeer.nl
www.rekreatieparkaalsmeer.nl

Profiteer nu van onze unieke
kennismakings aanbieding!



We zijn met 600, in alle leeftijdscategorieën.
In allerlei verschillende soorten activiteiten die de ver-
eniging te bieden heeft en mede daardoor in allerlei ver-
schillende, elkaar overlappende, groepen en groepjes. 
Maar we hebben wél een gemeenschappelijke noemer 
die bepaalt of we dit een leuke vereniging vinden, waar we 
graag naar toe gaan en waar we actief aan deelnemen. 
De algemene waardering is behoorlijk positief en hangt 
uiteraard af van wat je doel is, met wie je contact hebt 
en in welke mate er een gemeenschapsgevoel is.
De laatste paar jaren gebeurt er iets opmerkelijks en 
dat heeft te maken met de huidige jeugd en hun ouders. 

De nieuwste leden

54

Al in het begin van onze, ruim honderdjarige, club was 
de jeugd een belangrijk element. Families waren zes 
vakantieweken per jaar én alle zomerweekends op de 
haven te vinden; aten samen, speelden samen, groeiden 
samen op en leerden samen varen. Toen de maatschappij 
steeds meer andere mogelijkheden ging bieden en ge-
zinnen een heel andere tijdsbesteding kregen, werd “de 
jeugd” binnen de watersportverenigingen een nogal 
specifieke eigen groep met relatief veel verloop.
Onze huidige commissaris jeugd, Mariken Koole, heeft 
in de laatste O&W helder aangegeven hoe belangrijk het 
is voor ons voortbestaan dat wij de jeugd van 0-18 jaar 
als lid moeten behouden.

Opvallend is de geweldige toename van het aantal  
jeugdleden en het aantal activiteiten van deze jongeren 
en hun ouders. Een tijd geleden werd er alleen op 
zaterdagmiddag met 8 kinderen aan jeugdzeilen 
gedaan en deed men eenmaal per jaar mee aan de 
Combiwedstrijden WVA.
Vergelijk daarmee het volgende citaat uit het jaarverlag 
over 2016: ”Er is druk getraind van de allerkleinsten 
tot onze jongvolwassenen in de Optimist, de Laser of 
de RS Feva. In totaal zo’n 40 kinderen hebben op 10 
zondagen de haven en de Westeinderplassen in beslag 
genomen… Zo’n 15 kinderen hebben regelmatig mee-
gedaan aan de Combi-wedstrijden in onze regio. Zeven 
deelnemers behaalden de finale in Hoorn. En bij de 
Jeugddivisie Eredivisie Zeilen 2016 in Almere behaalden 
onze zeilers in RSFeva de eerste plaats”.
Het gaat niet alleen om wedstrijden: in de winter wordt 
gezamenlijk geschaatst, midgetgolf gespeeld en het 
Scheepvaartmuseum bezocht. Dit alles om elkaar niet 
een half jaar uit het oog te verliezen.

De kinderen hebben overigens ook digitaal veel meer 
contact dan vroeger. En dat geldt eveneens voor hun 
ouders. Ook tijdens het seizoen is er nu veel meer con-
tact. Er is het Jeugdevenement en al vroeg in seizoen 
vijf Combi’s in de regio waar iedereen aan meedoet. 
Tien tot twintig kinderen in de leeftijd van 12 – 15 jaar 
zijn dan de hele dag actief bezig. Hele gezinnen reizen 
er heen. Als het dichtbij is (Braassem) gaat dat per 
boot en voor verder weg gaan de boten op de trailer. 
Allemaal tegelijk. Een heel circus dat vrijdagavond 
komt opladen, 15 boten en 30 tot 40 mensen volgepropt 
op de pont. Andere gasten hebben geluk als ze ook nog 
mee kunnen! Zondagavond komt het hele circus weer 
terug. Er wordt gezamenlijk gekampeerd, gebarbecued, 
gespeeld….
Met 35 zeilertjes moet er enorm veel georganiseerd 
worden. Dat alleen al leidt tot heel veel contacten ook 
onder de ouders. Die zijn afhankelijk van elkaar waar 
het gaat om op de kinderen letten, het delen van de 
trekhaak enz. 
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Voor de anderen binnen de vereniging is dat tamelijk 
onzichtbaar, behalve als dezelfde groep zich inzet voor 
de organisatie van de Puzzeltocht en de Aquaspelen. 
En natuurlijk als het clubhuis volledig bezet is door 
80 kinderen en hun ouders voor het openings- en 
sluitingsdiner.
Ook bij deze groep gaan er uiteraard mensen weg 
en komen er nieuwe bij. De kinderen hebben elkaar 
gevonden. Ouders zitten met een biertje op de steiger. 
Over 20 of 30 jaar komen die kinderen van toen elkaar 
weer tegen bij heel andere gelegenheden. Dankzij 
het digitale tijdperk blijft er veel meer contact. Die 
contacten zetten zich voort, ook buiten de haven. Veel 
(nieuwe) ouders hebben (grote) zeilboten en treffen 
elkaar onderweg. De familie Pier ging naar Dene-
marken en ontmoette onderweg de familie van der 
Vliet op Terschelling.
Nog niet zo lang geleden was de jeugdzeilgroep een 
nogal gesloten geheel. Als de leidende personen uit 
zo’n groep vertrokken, stortte de club in elkaar inclusief 
de spirit. Nu worden nieuwkomers de commissies in 
getrokken en vervolgens ook verder de vereniging in. 
Of ze worden ter assistentie gevraagd bij bijvoorbeeld 
het pannenkoeken bakken.
De belangrijkste en uitstekende motoren achter dit 
alles zijn: de jeugdzeilcommissie, de jeugdcommissaris 
én de havenmeester. Er wordt bewust gerouleerd: zo 
wordt het jeugdweekend georganiseerd met 20 à 30 
kinderen en 10 ouderstellen.
Je groeit er op die manier als ouders vanzelf in.

De blik wordt tegenwoordig naar buiten gericht. Tot voor 
kort lagen de Optimistjes achter op het haventerrein. 
Onzichtbaar voor iedereen.
Nu zijn ze bewust langs de Brandewijnsloot gelegd, 
zodat ouders die langsvaren zien dat daar iets gebeurt.
Aan het toenemend aantal leden uit Aalsmeer blijkt dat 
het zo werkt.
Enthousiasme werkt aanstekelijk. Er wordt geprobeerd 
dit door te geven aan nieuwe leden. Uiteraard is de groep 
in de eerste plaats gericht op de jeugd en de ouders, 
maar er staat geen muur omheen. Wil en Wim Maat 
stelden met groot genoegen vast hoe ze als grootouders 
enthousiast werden uitgenodigd om gezamenlijk met 
buur-ouders een vakantietocht te gaan maken.
De lol en de saamhorigheid druipt van deze jongste 
en nieuw(st)e leden af, zowel in hun opgeknapte eigen 
honk als daarbuiten. Bijzonder inspirerend en leuk voor 
henzelf, maar ook voor de vereniging als geheel.
Kijk alleen maar eens naar de originele en sprankelende 
manier waarop de ouders vorig jaar de puzzeltocht 
wonnen en die van dit jaar in elkaar hebben gezet.

Onze nieuwste leden: een impuls van kwaliteit!

Paul Hamelynck

Graag maak ik ook van de gelegenheid gebruik een beknopte update te geven over het Nieuwe Meer Faciliteiten 
Plan. Tijdens de ALV van december 2016 heeft Koen de Boo een geweldige presentatie gegeven over de plannen en 
ideeën voor noodzakelijke renovaties aan o.a. het gebouw, jeugdhonk, en sanitaire voorzieningen om te komen tot 
een W.V. Nieuwe Meer 2.0 gericht op de toekomst. Tijdens de ALV van april dit jaar hebben de leden het bestuur een 
akkoord gegeven voor een zgn. VO (voorlopig onderzoek) De faciliteiten commissie heeft voor dit VO 2 architecten 
uitgenodigd een prijsopgave te doen. De keuze is gemaakt voor Architectenbureau R.J. Pannekoek uit Aalsmeer.  
Inmiddels heeft de heer Richard Pannekoek een aantal ontwerpen gemaakt die bij de faciliteiten commissie en het 
bestuur zeer in de smaak zijn gevallen. In september volgt een volgende bijeenkomst met de architect over verdere 
details en indelingen ter voorbereiding op een DO. (definitief ontwerp) Vervolgens is de procedure dat het bestuur 
de leden zo snel mogelijk, in ieder geval nog dit jaar, bijeen roept om tijdens een speciale ledenvergadering in te 
stemmen met een DO (definitief plan) en de daarmee gepaard gaande financiële verplichtingen.
Tot zover deze update. 

Ernst Germann - Voorzitter W.V. Nieuwe Meer
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Schoonheidssalon Aalsmeer 
Iets extra's voor uw huid nodig na de zomermaanden?
Boek nu een behandeling
Kijk op de website voor 
de mogelijkheden. 
(behandeling vanaf 30,00) 

www.schoonheidssalonaalsmeer.com 
Trees Albers             Tel. 06-53766872 
Uiterweg 282E            info@schoonheidssalonaalsmeer.com 
1431 AW Aalsmeer

Fa c i l i t e i t e n  P l a n

Een reactie van Mariken Koole op dit verhaal: “Ik vind het wel grappig om het zo te 
lezen, als van een afstand van leden die het zien gebeuren, maar niet precies weten 
wat er gebeurt…”.
Inderdaad: we zijn met 600!!!!!
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Waarom voorzitter?
Wij nestelen ons met een verse cappuccino op ons 
comfortabele clubterras. De zomerzon doet er nog een 
schepje bovenop. Eerst gaan we toch even terug in de 
tijd met de vraag waarom Ernst zich geroepen voelde om 
het voorzitterschap op zich te nemen? “Ik werd benaderd 
o.a. door Jan Nijstad (onze penningmeester - Red.) die mij 
probeerde te enthousiasmeren. Aanvankelijk voelde ik er 
niet veel voor. De reden was dat ik in ons bedrijf “DOM 
Security” nog een nieuwe job had aanvaard als Area 
Director Noord-Europa. Een behoorlijke taakverzwaring.
In 2018 zal de rust weer meer terug keren. Maar de aan-
dringer wint en ik ging wat ze noemen overstag. Gevraagd 
worden streelt natuurlijk altijd je ego en dat is dan ook voor 
een belangrijk deel de reden om het toch te doen.”

Van het bedrijfs- naar het verenigingsleven
Ernst Germann heeft altijd belangrijke bestuurlijke functies 
gehad. En die heeft hij nog, dus we vragen ons af wat hij 
zal toepassen aan beleid en visie zoals dat hij kent vanuit 
zijn werkende posities. “Er zijn zeker overeenkomsten uit 
het bedrijfsleven. Onze vereniging heeft een duidelijk en 
zichtbaar beleid nodig om de toekomst aan te kunnen. 
Wat je daar als onmisbaar onderdeel in moet hebben zijn 
gemotiveerde mensen. In je ‘’uppie’’ je functie uitoefenen in 
de veronderstelling dat het wel lukt is een utopie. Mensen 
met loyaliteit voor de club en verantwoordelijkheidsgevoel 
zijn een essentieel onderdeel. En dat is er hier zeker. Dat is 
er altijd geweest en daarom doen we het zo goed.
Je vindt dit niet alleen terug in het bestuur maar ook in de 
diverse commissies in grotere en kleinere vorm. En allen 
waardevol. Daar moet je als voorzitter gebruik van ma-
ken. Saamhorigheid versterkt elkaar en haalt het beste in 
mensen naar boven. Als je dat als voorzitter niet begrijpt 
en dat niet oppakt ga je het op termijn verliezen. Ik ben op 
een rijdende trein gesprongen en middels frequent overleg, 
meer dan ik dacht dat nodig was, ben ik erachter gekomen 
dat we in een geoliede trein rijden met veel expertise aan 
boord. Zo werkt het in het bedrijfsleven dus ook.”

Terugblik
Veranderend tij
Ja, het tij verandert. Dat is al lang aan de gang en we zien 
de veranderingen in de watersport om ons heen. Maar 
het tij mag zich niet tegen ons keren en we zullen daarop 
moeten anticiperen. Ernst zegt daarover. ”De plannen zijn 
er om de faciliteiten op ons terrein aan te pakken. De eerste 
ideeën hebben we kunnen zien aan de hand van visuals en 
toelichtingen daarop tijdens de ledenvergaderingen.
Daar zijn we nu druk mee bezig. Het zal van groot belang zijn 
om in te zien dat er meer geboden moet worden aan leden 
en passanten dan nu het geval is. Wat ik nu al bijvoorbeeld 
zie, is dat er een groeiend aantal jonge mensen met hun 
kinderen het weekend overblijven op hun schip. Dat is een 
goede ontwikkeling. Gedurende die tijd zal de club echter 
meer moeten kunnen bieden dan een ligplaats. Dat vraagt 
een behoorlijke investering maar naar mijn idee kunnen we 
dat verantwoord aan. En gelet op de ontwikkeling in de 
watersport laat het ons dat  geen andere keuze.”

Eters van de overkant
Onze club is inmiddels opengesteld voor niet-leden die 
gebruik willen maken van ons restaurant. Wat heeft ons dat 
gebracht vraag ik aan Ernst. “Nou dat is een zeer goede 
beslissing geweest en het levert ons ook wat op.
Niet alleen financieel voor Inge, onze pachtster, maar ook 
voor onze clubkas. Het biedt ons daarnaast de mogelijkheid 
om eens verder te denken. Bijvoorbeeld: op welke manier 
kunnen we die nieuwe gast overhalen om lid te worden? 
En stel dat we dat zouden oppakken, om een clubsloep 
te gaan verhuren? Of en dat is misschien nog belangrijker: 
hoe kunnen we meer jeugd aantrekken om de vergrijzing/
verandering het hoofd te bieden?”

Een sloepentocht twee keer per jaar
Tijdens de tweede cappuccino bomen Ernst en ik verder 
over wat er nog meer aangepast of veranderd zou kunnen 
worden en hij wijst daarbij o.a. op de jaarlijkse sloepentocht. 
“Ook dit jaar was de sloepentocht weer een succes. Maar 
het hoeft toch niet bij één tocht te blijven. Waarom niet nog 
een keer tegen het einde van het seizoen. Ik weet zeker dat 
daar belangstelling voor is.

De zeilwedstrijden zouden ook wat meer mogen worden en 
wellicht is het leuk om daarbij te denken aan een speciaal 
wedstrijdmenu wat Inge kan samenstellen tegen een leuke 
ledenprijs.
Voeg nieuwe items toe aan een evenement waardoor het 
aantrekkelijker wordt. Iedere maandag is er steigerkoffie in 
het clubhuis en als je merkt hoe geanimeerd dit verloopt zie 
je het resultaat van een goed genomen initiatief. Dát geeft 
clubgevoel.’’

Henny ging en Ernst kwam. Onze vereniging heeft dit jaar een nieuwe voorzitter gekregen. Henny nam waardig 
afscheid maar gelukkig voor ons allen zijn er nog zaken die Henny voor ons op de been houdt zoals o.a. de digitale 
nieuwsbrief als zeer waardevolle bijdrage. Na enkele maanden in  de functie van voorzitter willen wij toch wel graag 
weten hoe Ernst Germann zijn verworven functie ervaart: hoe hij erin zit, waar zijn ambities en wensen liggen en hoe 
zijn beleid eruit zal zien?

Ernst en ondergetekende zouden hier nog veel langer over 
kunnen praten en komen erachter dat er veel mogelijkheden 
en ideeën zijn ter voorkoming van het uitdrogen van onze 
vereniging. Als ik Ernst zo beluister krijgt die dreiging geen 
kans bij ons. Nu niet en zeker niet voor de toekomst van de 
Nieuwe Meer.
Ik kwam tijdens ons gesprek ook nog achter iets anders. 
Ank, dat is de vrouw van Ernst, vertegenwoordigt de één-
mans commissie “Lief en Leed”. Zij zorgt voor een kaartje, 
bloemetje of een andere attentie bij klein en groot verdriet 
op de haven. Mooi he?
En tot slot: heerlijke cappuccino daar op het terras van Inge 
en haar team.

Luite Koopmans 



Hoii!
Dit seizoen zijn er weer een aantal combi’s geweest. 
Dit zijn regionale wedstrijden in verschillende klasses 
zoals de Optimisten, de RS Feva’s en de Lasers. 
Voor de zomervakantie waren er vijf wedstrijden. 
Eerst een weekend in Loosdrecht, daarna bij de 
Vlietlanden, een weekend daarna in Haarlem, toen de 
combi Westeinder (eigen water!!) en ten slotte combi 
Muiden. Meestal waren we met 10 tot 15 zeilers 
aanwezig tijdens zo’n wedstrijdweekend. Natuurlijk 
zeilden we dan heerlijk maar ook op de kant was 
het steeds erg gezellig met zo’n grote groep. Op de 
vrijdagavond of zondagmiddag heeft u onze groep 
vast wel eens gezien als we met alle Optimisten over 
de pont gingen. De combi in Muiden was voor ons 
ook bijzonder omdat het in dat weekend hard waaide 
en de golven op het Markermeer toch hoger zijn 
dan op onze Westeinderplas. We moesten hier heel 
erg ons best doen ook al omdat we diverse keren 
moesten hozen om de bovenboei te halen.
Na de vijf combi’s begon de zomervakantie. In het 
weekend van 16/17 september gaan we voor de 
landelijke combi-finale met een aantal Optimisten 
naar Hoorn toe. Als je bij de eerste 20 hoorde van de 
totaaluitslag van de gevaren wedstrijden van voor de 
zomervakantie, dan mag je daar meedoen. Van onze 
vereniging gaan er acht kinderen naar deze finale: 
drie kinderen in de optimist-A, vier in de optimist-B 
en één in de optimist-C. We hopen op goede wind, 
mooie resultaten en vooral weer veel gezelligheid!!
Groetjes, Hester
PS En inmiddels is het finaleweekend in Hoorn weer 
voorbij. Op zaterdag was er een hele leerzame clinic 
van de Opimist Club Nederland en op zondag zijn de 
wedstrijden gevaren. 
Dit zijn de uitslagen. 
A-klasse: Hester 20, Mila 23 en Tom 24
B-klasse: Dena 22, Nienke 35, Bouwe 48 en Marijn 
57
C-klasse: Willem 10
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In de ALV van december 2016 heb ik de organisatie van 
de Hemelvaarttocht 2017 op mij genomen, omdat ik de 
traditie van dit evenement voor onze vereniging graag wil 
behouden. Zowel tijdens de ALV van december 2016 als 
diverse andere gelegenheden heb ik gelobbyd om de door 
mij gestelde ondergrens van 10 deelnemende boten op de 
deelnemerslijst te krijgen.
Uiteindelijk zijn we op woensdagavond 24 mei met 7 boten 
richting “De Koenen” vertrokken. Geen 10 boten helaas 
maar we gaan toch. De sfeer en het weer zijn perfect en we 
hebben er zin in.
Bij “De Koenen” wordt gezellig de Europese finalewedstrijd 
Ajax tegen Manchester United gekeken. jammer genoeg 
geen winst voor Ajax, maar wel weer lekkere hapjes en 
drankjes. Na een lange nacht meert een aantal deelnemers 
af bij de Amsterdam Marina, anderen varen door naar WV 
Zuiderzee.
De volgende ochtend worden we wakker met zon in de 
kuip. De wind is minimaal, dat wordt motoren. Pas ter 
hoogte van Hoorn rollen we de zeilen uit en zeilen we het 
laatste stuk tot de invaart naar de sluis bij Enkhuizen.
In de Buijshaven in Enkhuizen liggen we gezellig bij elkaar 
en maken we gebruik van de Koepel (mini clubhuis) op de 
dijk of beter spreken we hier over de dijkborrel. Onder het 
genot van een drankje, nootje, toastje en komkommer zien 
we de Mathilde binnen komen. De Mathilde heeft de gehele 
dag gezeild. Dat verklaart hun latere aankomst. Even later 
komt Bernard met bemanning aanvaren. Ook zij hebben 
alles gezeild. Chapeau! 

Hemelvaarttocht 2017
’s-Avonds worden in verschillende groepjes de culinaire 
hoogstandjes van de horeca van Enkhuizen getest.  
Iedereen is tevreden over de keuze en gaat tevreden en 
voldaan te kooi.
De volgende ochtend vertrekken Paul en Helene van der 
Zande richting Waddenzee en Manon en Marcel Ketelaar 
blijven in Enkhuizen. De anderen vertrekken richting sluizen 
om vervolgens een wedstrijdje te varen naar Lelystad wat de 
eindbestemming is. We zeilen met een flauw windje boven 
de ‘Marker Wadden in aanleg’ langs richting Lelystad. 
Naast weinig wind hebben we veel last van vliegjes. 
Gelukkig komt er later meer wind en zijn we van de vliegjes 
verlost. De Indigo ligt als eerste in de Bataviahaven. Als 
alle deelnemers binnen zijn, gaat Bernard nog een rondje 
Marker Wadden doen.
Voor het gezamenlijke diner gaan we naar de Cantine. 
Een beproefde eetgelegenheid waar we al eerder met een 
Hemelvaarttocht gegeten hebben. We proosten met een 
Prosecco op een geslaagde Hemelvaarttocht 2017. Na het 
hoofdgerecht wordt de Neptunes uitgereikt aan Robert 
Vens. Hij heeft met zijn bemanning als snelste de wedstrijd 
gevaren. Tijdens het nagerecht wordt nog uitgebreid 
gediscussieerd over de SW-rating. Als we niet naar de boot 
waren gegaan hadden Fokke Dijkstra en Kees Hofman nu 
nóg gepraat over de vaststelling van de SW-rating. Op 
zaterdagochtend vertrekken we weer richting Amsterdam 
en kijken we terug op een zeer geslaagde Hemelvaarttocht 
onder fantastische weersomstandigheden. Kortom reden 
genoeg om volgend jaar mee te gaan!
Hou de berichtgeving op de verschillende media in de gaten!
Tot volgend jaar.

Edwin Fennema
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De afgelopen acht jaar is het Nieuwe Meer jeugdzeilen 
sterk gegroeid. De NM lijkt wel een heuse zeilschool op 
de zondagen! Topjaar was 2015 (2016?), zo’n 54 zeilers! 
Gelukkig was de eigen vloot uitgebreid met goede zeilboten 
en begeleidingsboten van de vereniging, waaronder een 
aantal wedstrijd uitgevoerde Optimisten, twee RS Feva’s 
en enkele Lasers. En de vloot wordt (onder andere) door 
de jeugd en trainers goed gebruikt.
Zo’n zeven à acht jaar geleden, toen mijn zoon Pieter-
Olaf ging zeilen bij de NM, werd ik gevraagd in te vallen 
als trainer omdat er te weinig trainers waren die dag. Een 
soort luxe-probleem voor de Nieuwe Meer en een valkuil 
voor mij: ik ben (er) al die jaren (in) blijven (in-)vallen.... 
maar het is gewoon leuk om te doen.
Eind van het liedje is, dat ik vanaf 2017 als hoofdtrainer 
verder ben gegaan. Het is tijd om de basis van het jeugd-
zeilen weer sterker te maken door met name meer en 
CWO gerelateerde aandacht aan de trainers te geven. 
Ons jeugdzeilen is zonder meer succesvol maar je moet 
vinger aan de kwaliteitspols blijven houden om succesvol 
te blijven. 
De Nieuwe Meer heeft zich destijds gecommitteerd 
aan het CWO, de Commissie Watersport Opleidingen. 
Het CWO is een samenwerkingsverband tussen het 
Watersportverbond, de ANWB en de HISWA en kent een 
(Europees erkend) zeil opleidings- en diplomasysteem. Dit 

zowel voor mensen die willen leren zeilen als voor zeilers 
die instructeur of trainer willen worden of dat al zijn. Veruit 
de meeste Nederlandse zeilopleidingsinstituten zoals 
zeilscholen, scouting en watersportverenigingen, hebben 
zich bij het CWO aangesloten. Het CWO is in deze dan 
ook de standaard. Zo ook onze vereniging en ieder jaar 
knokken onze zeilertjes op het water om aan het einde 
van het seizoen een CWO diploma of -vorderingenstaat te 
mogen ontvangen. En als CWO erkend instituut mogen wij 
deze diploma’s zelf uitgeven. Puntje is dat wij momenteel 
als CWO club te weinig actieve trainers hebben die een 
CWO trainers/instructeursdiploma hebben.
Intern is er de laatste jaren relatief weinig aandacht ge-
geven aan de CWO eisen. Los van het feit of je de CWO 
systematiek wel of niet goed vindt: als je A zegt, moet je 
ook B zeggen. Wat in dit geval zoveel wil zeggen dat je je 
dús ook moet confirmeren aan (de eisen van) het CWO.
Momenteel hebben we een kleine groep trainers en een 
tweetal toekomstige trainers (2018).
Allemaal ‘eigen kweek’. Dus zeiltrainers afkomstig uit 
onze eigen jeugdopleiding, mooier kan niet! Twee van hen 
hebben inmiddels een zeilinstructeurs diploma gehaald (I-2) 
en een drietal wordt intern opgeleid en kunnen hun proeve 
van bekwaamheid aan het einde van het seizoen afleggen. 

Best spannend dus!

Jeugdzeilen. . . . . .
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Hoe gaat het met het Jeugdzeilen   anno 2017?
Bekijkt het CWO ons dan niet?... Ja zeker!
Het CWO bezoekt de zeilopleidingen met enige regelmaat 
en wij stonden voor 2016 op de rol. Om de een of andere 
reden is dat niet gebeurd dus ik verwacht eerdaags weer een 
bezoekje van hen. De laatste keer dateert van zo’n vier jaar 
geleden. Een opleider van het CWO is toen met ons mee 
het water opgegaan en heeft ons in ieder geval een positieve 
beoordeling gegeven. Hun conclusie was: een goede sfeer 
en een actieve ‘les-spirit’ maar aan de CWO kwalificaties van 
de trainers schortte het een en ander. Mede door het feit dat 
(goede) trainers schaars zijn - enkele ouders hebben zelfs af 
en toe geholpen met trainen in de afgelopen jaren - is de 
aandacht van het CWO aan trainers een ondergeschoven 
kindje geweest. Dat ligt nu anders: onze groep jonge trainers 
wil leren, is enthousiast, begrijpt onze clubcultuur, blijft een 
aantal jaren en ondersteunt het (leer-)motto: “eerst plezier 
maken, dan gaat het leren vanzelf!” En dat plezier maken 
geldt overigens ook voor hen.

En de resultaten van onze jeugd? De zeilertjes hebben 
het erg naar hun zin, pret voor tien en leren snel! Verder 
mogen we stellen dat ondanks de schaarste aan trainers 
van de afgelopen jaren, een te laag CWO- en gemiddeld 
wedstrijdgehalte maar wel met veel ‘fun’ en enthousiasme, 
we als watersportvereniging een goed “product” en 
daarmee goede zeilers, afleveren. Kijk maar naar de 
resultaten tijdens de Combiwedstrijden van de afgelopen 
jaren. Dit mede dankzij de groep actief begeleidende 
ouders en de goede zeil- en watersportvaardigheid van 
onze trainersgroep!

Hoe ziet de toekomst eruit?
Allereerst op het ingeslagen pad doorgaan met de 
zeiltrainingen. Daarnaast wordt ook gedacht over nieuwe 
initiatieven voor zeilertjes, trainers en andere jeugd(-
leden). Dit zou toegevoegd kunnen worden aan het 
opleidingsprogramma of misschien een plek krijgen aan de 
zijlijn ervan. Denk hierbij aan het inzetten van andere boten 
van de eigen vloot, de spectaculaire MaxFun bijvoorbeeld, 
al dan niet in een soort matchrace circuitje of anderszins.
Ook spelen er nog een aantal vragen. Hoe kun je een 
impuls geven aan de toestroom van nieuwe (jonge) 
jeugdleden want ondanks onze enthousiasmerende 
zeilopleiding hebben we dit jaar iets minder zeilertjes dan 
in het eerder genoemde topjaar. En… hoe zouden we de 
oudere jeugdleden (vanaf 16-17 jaar) na de zeilopleiding 
kunnen behouden binnen de vereniging?
Nu spelen dergelijke vragen op veel watersportverenigingen 
en over oplossingen wordt druk nagedacht. Pasklare 
antwoorden zijn er helaas (nog) niet, dus ideeën zijn meer 
dan welkom.

Kortom: er zijn faciliteiten en kansen, maar ook vragen 
waar we te zijner tijd antwoorden op willen hebben. Dat we 
er nu bij stilstaan is goed: per saldo is regeren vooruit zien.

Geert Bakker
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…. We halen haar op in jachthaven Blinckvliet, 
aan het Spui. Een Spirit 28 van 1976, genaamd 
Oepibol. Die naam veranderen we snel in 
Amah (er zit iets Oosters in nietwaar…). 
De boot is 8,50m lang en steekt 1.45m diep. 
Wat een vooruitgang ten opzichte van de 
Etap 22 Orangel: we kunnen rechtop staan, 
we hoeven niet elke avond het dwarsbed meer 
op te zetten en de volgende ochtend weer af 
te breken, er is een flinke watertank met 
voetpomp, een keukentje, een koelbox. En niet 
te vergeten een dieselmotor, in plaats van 
een luidruchtige, stinkende, onbetrouwbare 
buitenboordmotor. Wat een luxe! Het comfort 
neemt nog toe als ik een petroleumkachel 
monteer. Het eerste vaarseizoen is koud, 
vochtig en stormachtig, dus die kachel, met 
uitblaasopeningen in kajuit en voorpiek, 
komt al vaak goed van pas om de temperatuur 
van 10 naar 20 graden te brengen. Bovendien 
hangt de kachel zelf in de kledingkast, 
zodat alles daar lekker droogt.
De eerste twee seizoenen varen we het 
IJsselmeer rond en maken tochten op de 
Waddenzee. Steeds met de bijboot op sleper. 
Een Rakker 250 van ABS met een emmertuigje. 
Roeit goed en zeilen gaat ook prima. Wat 
hebben de vier kinderen, tussen 8 en 12 
jaar oud, daar een plezier van! Op de 
Grevelingen ankeren we in de vakantie, dan 
zeilen of roeien we met z’n vijven naar de 
wal en na wandelen, rennen en een ijsje weer 
terug naar de Amah. En zwemmen natuurlijk. 
We duiken mosselen, oesters, zeesterren en 
zelfs een heuse schatkist op.

uit de logboeken van Anjo Veerman

deel 3 - de AMAH

 van 1983
 tot 1993

Later, op een oversteek naar Texel, wordt 
er gevist en zowaar worden er een paar 
mooie makrelen aan de haak geslagen. Dan 
fietsen huren, op naar het strand. En als het 
regent spelletjes aan de kajuittafel. Mee 
doen aan onderlinge zeilwedstrijden op de 
Westeinder, met wisselende bemanningen en 
eveneens wisselende resultaten.
In de zomer van 1985 maken we onze eerste 
Noordzee oversteek. Van IJmuiden naar 
Lowestoft. Er staat veel wind, we blijven 
een nacht over in IJmuiden, dan is de 
voorspelling West 5 Bf. Moet kunnen. Dus 
schipper Anjo vaart uit met bemanning: 
broers Bert en Theo. In de buitenhaven 
zetten we het eerste rif en de werkfok. 
Er staat nog een fikse zee, Bert voert de 
vissen het eerst en ook de schipper wordt 
wat zeeziek. Desondanks houden we keurig 
het gegiste bestek bij, rekening houdend 
met koers, drift, stroom en het feit dat 
het log over SB 10% te hoog wijst en over 
BB 10% te laag. De nacht is stikdonker, 
bewolkt, zo nu en dan een bui met veel wind 
en een vlaag regen. Midden in de nacht: 
een geel lichtje, vooruit, vrij dichtbij. 
We schijnen met ons zoeklicht in het zeil. 
Even later dendert een Thames barge voor de 
wind aan stuurboord voorbij. De zee licht 
fraai in het kielzog. Het schuim spat rood 
en groen voorbij de navigatielantaarn. De 
volgende ochtend is grauw en guur. We vragen 
ons af waar we zitten. We hebben weliswaar 
een gegist bestek, maar na 100 mijl varen 
rekenen we met een potentiële fout van 15%. 
Dat is een cirkel om onze gegiste positie 
van 15 mijl en dat is wel een heel groot 
gebied. Vissers antwoorden niet op een 
marifoon oproep. Dan zien we op de horizon 
aan SB een wit cruiseschip naderen dat 
we op marifoonkanaal 16 oproepen: “Hello 
white passengership with yellow funnel, the 
white sailing yacht on your starboard bow 
is calling. Over.” Direct komt antwoord: 
De Sea Princess. Die meldt ons even later: 
“At 09:26 GMT your position was 52.31,5N, 
2.37,6E. I am sorry to inform you that the 
wind will be increasing to W7.” Achteraf 
blijkt in Lowestoft een waarschuwing voor 
W8 te zijn uit gegaan. Surprise: we zitten 
maar anderhalve mijl Zuidwest van onze gis. 
De navigator is tevreden. Tja, de GPS die 
je positie op een meter nauwkeurig geeft 
was nog niet uitgevonden. Moe en zeiknat 
bereiken we Lowestoft. Ook binnen zijn 
de kussens doorweekt. Dan is ook nog de 
haven van de R.N.S.Y.C. vol voor de Round 
Britain race, dus we mogen er niet in en 
varen verder de brug door naar de Lowestoft 
Cruising Club (aanrader, gezellig en niet 
zo posh als de Royal). Q-vlag in stuurboord 
want. Captains dinner aan de wal. Slapen. 
We worden gewekt door twee douane beambten 
die ons streng toespreken: we hadden onder 
geen beding de wal op gemogen voor ze ons 
gevisiteerd hadden.

G r e v e l i n g e n 
‘ T R E A S U R E ’
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ZIE OOK BIJGAANDE LINKS NAAR YOUTUBE
https://youtu.be/yT-KNQlru4M

https://youtu.be/mjTFOOGYPc8

Helaas. Ze keren het hele schip om en voe-
len zelfs of we niets in de voering van 
de gordijnen hebben verstopt. Gelukkig: 
we worden clean verklaard en we mogen nu 
officieel de wal op. Dat doen we. We gaan 
met de trein naar Londen, mooiste warme dag 
van het jaar, om broer Jan Pieter die daar 
woont op te halen. Met zijn vieren varen we 
met de volgende depressie mee voor de wind 
terug naar IJmuiden. Onderweg neemt de wind 
toe tot SW8. We varen met twee reven in het 
grootzeil, de bulle talie op de giek en de 
stormfok nog mooi 6-8 knopen. Ook nu zijn 
we niet zo zeker van onze positie, dus als 
we een visser en een coaster op een wat 
noordelijker koers zien varen gaan we daar 
achteraan. Die gaan vast naar IJmuiden. 
Denken we. Pas als we later de hoogovens 
aan stuurboord zien beseffen we dat zij, en 
dus wij ook, op den Helder aan liggen. Domme 
navigator: nooit meer zo doen! Hoog aan de 
wind met twee reven en de stormfok op moeten 
we terug zeilen. De deining is zo hoog dat 
we in een golfdal de zon door de top van 
de golven zien schijnen. Om de pieren, die 
verder dan we dachten in zee steken, te halen 
zetten we de motor bij. Die wil niet lekker 
draaien en stopt. Niet meer aan de praat te 
krijgen…  Hoog aan de wind klauwend redden 
we het net om de pieren binnen te zeilen. 
Havendienst op marifoon gewaarschuwd. Dat 
hoort ook een collega zeiler die net binnen 
komt en ons opzij meeneemt de sluis door. 

Op de zeilen bereiken we in zijkanaal C de 
WV IJmond. Daar helpt ons een machinist 
van de grote vaart met het motorprobleem. 
De door het stampen losgewoelde drab uit 
de dieseltank heeft het dieselfilter en 
zelfs de leidingen verstopt. Nieuw filter, 
leidingen doorblazen en de vieze diesel uit 
de tank verwijderen, helpt. We varen weer. 
Hoewel later toch weer vaak drab en water 
in het dieselvoorfilter zitten. Op de motor 
varen we een week later door Haarlem en de 
Ringvaart terug naar Aalsmeer. We hebben er 
313 mijl op zitten als we in onze eigen box 
op WV Nieuwe Meer terug zijn.
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Het thema van de puzzeltocht 2017 was Vexillatio, het 
Latijnse woord voor ‘Verenigd onder één vlag’. Het motto 
‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ verklaarde de 
Olympische ringen in het logo.
De 9 deelnemende boten vormden met elkaar een Puzzel-
Flottielje. Zij bezochten met elkaar drie landen op één 
middag. In ieder land werden een of meerdere spellen, 
opdrachten of puzzels gedaan. Voor het bezoeken van 
ieder land moest een douaneformulier worden ingevuld, 
om schip en bemanning in te klaren bij de douane van het 
te bezoeken land.  Op dit formulier moesten allereerst zes 
functies worden toegewezen aan de bemanningsleden.

Wie werd het meest geschikt geacht voor welke posi-
tie aan boord?
 Schipper:  de kapitein van het schip
 Puzzelaar:  spreekt voor zich
 Bottelier:  verantwoordelijk voor het eten en drinken 
  aan boord
 Technicus:  een slim en vingervlug persoon
 Meteoroloog:  degene met de beste kennis van wind en 
  water 
Zeilmaker:  een creatief en handig iemand
Eventuele overige bemanningsleden waren de lichtmatrozen, 
de assistenten op een boot. 

Al direct na het eerste spel bleek het niet alleen een 
puzzeltocht maar vooral een husseltocht. De puzzelaars en 
de zeilmakers werden nog vóór vertrek ingedeeld op een 
andere boot. Dat was wel even slikken; deze puzzeltocht 
vroeg - meer dan ooit - om lenige hersens én een flexibele 
instelling. Het leuke van een reis is echter dat je andere 
landen ziet, nieuwe inzichten en kennis opdoet en nieuwe 
mensen leert kennen. Dus al snel maakte iedereen gebruik 
van elkaars kennis en expertise. Het werd al snel duidelijk: 
de puzzeltocht kon alleen gewonnen worden door samen 
te opereren, verenigd onder één vlag!
Het team van zeilmakers pakte het thema direct op en 
was al snel – letterlijk! – verenigd onder één vlag. Met 
elkaar puzzelden zij de vlagstukken bij elkaar en kwamen 
tot een creatief kleurenpalet.
Op Forte-land (Fort Kudelstaart) speelden Meteorologen 
en Technici een spel waarna ook zij wisselden van boot. 
Vervolgens vervulden de Botteliers en de Schippers op 
Haagland (W.S.V. De Residentie/de Stormvogel) een 
opdracht. In de fotokiosk konden nautische groepsfoto’s 
gemaakt worden.
De puntentelling is op zeer ingenieuze wijze tot stand 
gekomen. Ieder bemanningslid puzzelde punten bij elkaar 
voor zijn of haar mede-bemanning van dat moment, maar 
nam deze punten ook mee naar de totaaltelling voor zijn 
of haar oorspronkelijke boot.

Dus hoe beter de opdracht werd vervuld, hoe meer 
punten er verdiend werden voor de oorspronkelijke boot 
maar ook voor de gelegenheids-bemanning.
Je zou bijna denken dat dat de reden is dat de Visotter, die 
door hun score per opdracht (echt niet gemanipuleerd!), 
geen enkele keer van bemanning is gewisseld, laatste is 
geworden. Husselen loonde!
Het Organisatieteam wil graag alle deelnemers aan het 
Puzzelflottielje 2017 van harte bedanken voor hun flexibele 
instelling, hun enthousiasme en de vele complimenten. 
Het was een mooie reis!
Peter en Angelique Korbee, Eric en Dominique Wijs, Inge 
van Dam, Nico en Mirjam Stokman, Arent Muller, Mariken 
Koole, Remko en Monique Rietveld

Uitslag: 
1.  Watergeus  – Hans van den Hooff
2.  Kabbel & Babbel  –  Kees Hoffman
3.  Wieke   –  Herman Ratterman
4.  Kaatje   –  Ernst Germann
5.  Swannie   –  Jasper Akkermans
6.  Verenigingsvlet  –  Geert Bakker
7.  Aristo   –  Ton Swieb
8.  Reinofke   –  Peter Bom
9.  Visotter   –  Hans Tol

Het ideale team voor de Puzzeltocht van 2018
(de beste uitvoerders van hun functie):

 Schipper:  Hans (mét Luciënne) van den Hooff
 Puzzelaar:  Manon van den Hooff
 Bottelier:  Matty Tol
 Technicus:  Ger van de Peppel
 Meteoroloog: Marcel Ketelaar
 Zeilmaker:  Pieta Swieb

Puzzelflottielje 2017: 
verenigd onder 1 vlag
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Gespecialiseerd in:
Roestvrijstaaldraad, 
verstagingen en zeerailing, 
alles op maat gemaakt.

Alle reparaties:
Stiksels, ritsen, ramen, 
zeilhuiken, rolfokhoezen, 
spatzeilen etc.
Reinigen Bootkappen - Zeilen

       Ligplaatsen:
            Zomer-, winterstalling
               en recreatielandjes

Openingstijden:www.furian.nlOpeningstijden:www.furian.nl

Uiterweg 417a, 1431 AM AALSMEER

tel. 0297-32 50 81, info@jachthavenstenhuis.nl     

www.jachthavenstenhuis.nl      Waypoint: 52º.14.095’ N 4º.42.177’ E

Ontdek de mogelijkheden van de Westeinder  

Jachthaven Stenhuis is gelegen op de mooiste 
plek van de Westeinderplassen, aan het eind 
van de Uiterweg. Dit familiebedrijf heeft de 
watersport al meer dan 65 jaar hoog  in het 
vaandel staan. In de zomermaanden bieden 
wij aan 265 schepen ligplaatsen.
En in de wintermaanden kunt u uw boot bij ons 
stallen in de winterstalling, ook overdekt.
Verkoop van gasflessen. Wij kunnen alle werk-
zaamheden voor u uitvoeren!
 
Nieuw bij ons is dat u diesel kunt tanken in de 
Ringvaart. Onze diesel heeft de toevoeging 
van XMILE, waardoor de diesel krachtiger, 
schoner en zuiniger is.
 
Dit zij de mogelijkheden bij ons:
• Zomer-/winterstalling;
• Verwarmd, binnen, buiten en in het water;
• Alle werkzaamheden;
• Verhuur Polyvalken;
• Verhuur roeiboot, met buitenboordmotor;
• Verkoop diesel, met toevoeging;
• Verkoop gasfl essen, meerdere merken.

Ontdek de mogelijkheden van de Westeinder  

Elektronische motorbediening 
een nieuwe dimensie  

OPM advertentie Flexball def.indd   1 29-07-14   12:53

Koopmans Yachtservice - 06 22743351

Een weekend lang swingde het als een gek op jachthaven 
WV Nieuwe Meer. Een groot Latijns-Amerikaans jazzfeest 
werd verwacht en een groot feest is het geworden.
De bands leken totaal niet op elkaar en hadden toch veel 
dingen gemeen: de virtuoze muzikaliteit, het speelplezier, 
de elkaar inspirerende improvisaties en de voortstuwende, 
vooral op de Braziliaanse muziek geïnspireerde ritmiek.
Het begon vrijdagavond meteen al met het kwintet 
Okaku, dat werd voortgejaagd door de opzwepende, 
onvermoeibare drummer Olaf Keus. Het kwintet had 
de ‘klassieke’ samenstelling van trompet, saxofoon en 
ritmesectie. Maar het ging op een heel bijzondere wijze 
op avontuur. De superieure techniek van trompettist Loet 
van der Lee ging letterlijk geen zee te hoog en daagde 
saxofonist Fernando Sanchez uit naar de toppen van zijn 
kunnen te gaan.

Spetterend tot het einde
‘Jazz is proberen te spelen wat je niet kunt’ zei Miles Davis 
ooit en Fernando bracht dat in praktijk. Het opmerkelijke 
was, dat hij op altsax heel anders soleerde dan op 
tenorsax. Op alt waren nog steeds ‘licks’ van het genie 
Charlie Parker te horen en op tenor waren invloeden van 
Dexter Gordon merkbaar. Trompet en sax wisten elkaar op 
te jagen tot het uiterste. Het was in één woord spetterend 
tot het einde – het regende toen we tegen twaalven het 
pontje naar huis namen!

Voetjes van de vloer
Hoe anders klonken de Braziliaanse liedjes van de zanger/
gitaristen Breno Viricimo en Nate Dizco. (Zie de foto’s bij 
dit artikel) Breno’s zangstem leek op die van João Gilberto, 
de ‘uitvinder’ van de bossanova.

En de hele avond ademde een sfeer die onmiskenbaar de 
Braziliaanse ‘roots’ van de beide leadzangers kenmerkte. 
Het was bossanova, maar feller en dwingender.
De geluidseffecten van de elektrische piano en de 
inspirerende achtergrondjes en solo’s van de fluitist/
saxofonist droegen ertoe bij dat het onmogelijk was stil te 
blijven zitten. De band slaagde er zelfs in om de voetjes 
van de vloer te krijgen! ‘I saw a man who danced with his 
wife’ – bij De Nieuwe Meer, op zaterdagavond.

Een band uit de Jordaan
Op zondagmiddag was de helft van het clubhuis van 
WV Nieuwe Meer bigband, de andere helft was gevuld 
met publiek. Er was de achttienmans band Kosmosis 
aangekondigd, maar als je het na telde, waren het negentien 
musici – met de bandleider Joost Dieho meegerekend, 
twintig. Het waren amateurs – maar zo klonken zij niet! 
De Amsterdammers repeteren elke week in een ruimte in 
de Jordaan en hun noeste arbeid blijkt zijn vruchten af te 
werpen. De muziek van een bigband staat of valt met de 
discipline: het perfect getimede, gelijktijdig geschetter van 
de vier trompetten, de harmonieuze samenklanken van de 
vijf saxen en vier trombones, de drie percussionisten, de 
gitaren en de piano, het moet perfect op elkaar afgestemd 
zijn. Orkestleider Joos Dieho was verantwoordelijk voor 
alle, hoogst originele, arrangementen.
En, wat het belangrijkste is, hij heeft de band tot een 
geoliede machine weten te maken. Het dak ging eraf, bij 
de Nieuwe Meer, de zon brak door en ook op het terras en 
tot ver daarbuiten was van de fantastische bigbandsound 
te genieten.
Volgend jaar weer zo’n Jazzfeest, aan het slot van de 
Westeinder Waterweek.

Tekst Pierre Tuning,
Foto’s Arjen Vos, Aalsmeervandaag.nl

Jazzfeest ging geen zee te hoog
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Veilig varen? 
Varen doe je Sa men! 

www.varendoejesamen.nl 

'Varen doe je Sa men!' heeft tot doe I de verkeersveiligheid op de Nederlandse vaarwegen te vergroten. 
Als beroeps- en recreatieschippers meer kennis hebben van elkaars gezichtspunten, mogelijkheden en 
beperkingen als verkeersdeelnemer, en daar rekening mee houden, draagt dat bij aan de veiligheid op 
onze drukke vaarwegen. 

'Varen doe je Sam en!' biedt kennis, informatie en voorlichting over veilig vaargedrag. Speerpunten zijn 
de technische reisvoorbereiding en veiligheid op het water. Door zich meer bewust te zijn van veiligheids
aspecten en daaruit voortvloeiend veiliger gedrag, meer oplettendheid en anticipatie kunnen recreatie
vaart- en beroepsvaart veel ongevallen voorkomen. 

Is technisch gezien a/Jes in orde? 
Uit onderzoek blijkt dat de techniek vaak de 
oorzaak is van ongevallen. Voorbeelden zijn 
motorstoring, onbetrouwbare of onveilig 
gebruik van een gasinstallatie, ondeugdelijke 
tuigage, onjuist gebruik van trailers en onveilig 
hijsen. 'Varen doe je Sa men!' geeft voorlich
ting over de technische voorbereiding van 
varen en het belang daarvan. 

Goed voorbereid op reis 
De actuele toestand op het water verandert 
continue, 'Varen doe je Sa men!' houdt de 
knooppunten waar beroeps- en recreatievaart 
elkaar passeren actueel en inzichtelijk. Hoe 
kan men elkaar en kunstwerken veilig pas
seren? 

Scan de QR-code om naar www.varendoejesamen.nl te gaan

Veiligheid op het water 
Bewustwording als verkeersdeelnemer. Weet 
wat je positie is op de vaarweg, kijk regelmatig 
achterom en wees je bewust van de grootte 
van de dode hoek van een binnenvaartschip, 
zowel aan de zijkant als voor het schip. Kennis 
van de vaarregels, bewust veilig vaargedrag 
vergroten de veiligheid op het water. 'Varen 
doe je Sa men!' geeft informatie over veilig 
varen, en helpt vaarscholen, verhuurders en 
opleidingsinstituten bij hun informatievoorzie
ning en opleidingen. 

Op www.varendoejesamen.nl vindt u digitale 
knooppunten boekjes, folders en nieuwsberich
ten. Die geven aanwijzingen en tips voor een 
veilige vaart. Oak kunt u de app downloaden 
waarmee alle knooppunten makkelijk te raad
plegen zijn. 

2123

Herfst...

Bij van der Schilden 
Lingerie zijn we er 

klaar voor!
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De hardhout expert !!!

Amsterdamse Fijnhouthandel
Minervahavenweg 14  T. 020 - 688 21 00

E-mail: afh@fijnhout.nl    internetsite: www.fijnhout.nl

• 80 soorten op voorraad
• Teak (o.a. dekdeeltjes)
• Fineer

• Multiplex gefineerd
• Bladen (aanrecht / tafel)
• Eigen zagerij

Voor bedrijf en particulier

10% korting
Leden van deze watersportvereniging krijgen bij 

inlevering van deze advertentie 10% afhaalkorting, 
op de Daveco accu’s van 120, 150 en 200 A/h.

Prijzen: zie website!
Oude accu’s zijn geld waard 

- bezOrgen mOgelijk -

accu’s

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag : 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag : 8.00 - 13.00 uur

Tingietersweg 72
2031 ES Haarlem

Tel. :023-5401797
Mob. :06-54246249

info@tiekstra-scheepselektra.nl

www.tiekstra-scheepselektra.nl

Elektrotechnische installaties 
voor jachtbouwers en 
particulieren

OPM adv Tiekstra 90x185.indd   1 06-02-15   09:22

Het blijft altijd een dingetje. Is het nou aangemeerd of afgemeerd.
Wij vinden aangemeerd aardiger klinken. Afmeren zou kunnen 
klinken als afgeschreven, afscheid nemen, afschaffen, afnemen.
Dus we houden het op aanmeren. Dat klinkt als, aanmoedigen, 
aantrekkelijk, aandachtig etc. Die term gebruiken we dus 
niet alleen als we het over een schip hebben maar ook 
voor de berichtgeving van nieuwe leden die bij ons hebben 
“aangemeerd”. De redactie ontving de volgende berichten 
inzake nieuwe en vertrokken leden en diegene die ons zijn 
ontvallen.

De AURUM heeft de laatste 20 jaren 10 maal de winter 
in het water, of zo je wilt, in het ijs door gebracht. 
Ooit liet ik haar op de wal met de mast omhoog 
overwinteren. Het stormde, de boot schudde op 
haar steunen. Dat kon toch nooit goed zijn. Voor een 
reparatie stonden we ook eens op de kant. Vakantie. 
We sliepen aan boord. Het woei niet eens zo hard, 
maar we verbaasden ons erover hoe het schip stond 
te schudden. In het water is veel veiliger. 
Natuurlijk moet je zorgen voor goede vorstbescherming, 
maar dat moet ook op de wal. Ik laat dat professioneel 
doen en bewaar de rekening. Mocht er toch vorstscha-
de optreden dan keert de verzekering uit. Als je het zelf 
doet is het moeilijk te bewijzen dat je zelf adequaat 

aan vorst preventie deed. Voordeel in het water: veiliger, 
goedkoper, minder gedoe. Je kunt langer zeilen in het 
najaar en eerder in het voorjaar. Het blijft binnen droger 
omdat het water nog warmer is in het najaar.
Zeker omdat ik een radiatorkacheltje op walstroom 
voor vorstbescherming aan laat staan. Het slaat aan als 
de temperatuur binnen beneden de 4 graden komt. Zo 
krijgt schimmel geen kans.
Waarom eigenlijk eens in de twee jaar een winter op de 
wal? Wel, om de mast er af te laten halen en zo alles 
goed te kunnen inspecteren, schoonmaken, smeren 
en repareren waar nodig. En voor een polyester romp 
schijnt het beter te zijn als die zo nu en dan goed kan 
drogen.

Anjo Veerman

Overwinteren in het water 25

Nieuwe Leden
Joost Meijer – Voorburg
Kaushilya Budhu Lall – Voorburg
Amancio Kolompar – Kaag
Katja van Hoever – Kaag
Camiel Kolompar, jeugdlid  - Kaag
Felix Kolompar, jeugdlid – Kaag
Guido van der Heijden – Amsterdam
Pieter Scholten - Aalsmeer

Opzeggingen
Wim Kniep 
Michiel Bredius 
Caya van Scheijndel
Arie van der Meijden
Marijke van der Meijden
Jan Dirk Piet 
Adri Piet-Cuiper 
Nathalie de Vries 
Jan Piet Baars 

Overleden
Jos van der Wal 
Tjapko van Bruggen, Erelid
Hendrik-Jan van den Berge
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Alle betrokkenen blijven enthousiast, de reacties van de 
leden zijn positief maar het animo van onze jongeren blijft 
achter.
Het EDZ-wedstrijdniveau is hoog. Onze tegenstanders 
investeren veel uren in trainen. Halen trainers binnen, mo-
tiveren jongeren tussen de 15 en 35 jaar om mee te doen.
Wat leren zij?
Wedstrijdzeilen in een snelle viermans-boot, waarin elke 
positie belangrijk is voor het resultaat. Leren wat een 
fok betekent voor het grootzeil, voor de gennaker. Wat 
de gennaker betekent voor het grootzeil. Maar ook goed 
starten, strategie bepalen, razendsnel keuzes maken maar 
bovenal communiceren over wat je ziet en wat je doet. 
Dit betekent “uren maken”. Niemand is ooit uitgeleerd. 
Hoe lichter de wind hoe moeilijker. Krachtige wind kent 
andere wetten: de boot “rechtop varen”, “golven nemen” 
en “controle houden”. Al deze ervaring doe je niet op in 
je eenmansboot, maar wel in een J70 of Maxfun. Wij zien 
ook dat de meeste verenigingen deze “jongere doelgroep” 
wel weet te motiveren maar vooralsnog staan ze niet te 
dringen om mee te doen.
In het Zeilteam Westeinder maken Danique, Yannick, 
Selwyn, Hugo, Ernst en Feike stappen. We missen node de 
ervaren 30+ jongeren maar deze groep mist op hun beurt 
ook veel, waaronder het op een hoger niveau leren zeilen.
Trainingsfaciliteiten hebben wij nu op de NM en de WVA. 
De twee Maxfuns zijn perfect voor opleiding. Zeer gevoelig 
voor trim en de positie van de bemanning, meer nog dan 
in de J70. Wij hebben ook de beschikking over RIB’s. 
Alleen het animo van onze 15 tot 45-jarigen moet omhoog. 
Slechts een enkeling uit deze leeftijdscategorie vaart de 
woensdagavond wedstrijd in de MX25.

Update Zeilteam Westeinder 
en Eredivisie Zeilen

We missen jeugd die gedisciplineerd wil trainen en tijd 
wil vrijmaken voor hun sport. Als je mee wilt doen op het 
hoogste niveau dan moet je, met je team, uren maken het 
liefst in verschillende type boten. Je moet veel ervaring 
opbouwen om met z’n vieren goed te kunnen varen met 
een snelle sportboot. De juiste schakelmomenten vinden 
is moeilijk. Eén zeil is al complex, laat staan drie zeilen op 
elkaar afstemmen en continue bijtrimmen. 
In Veere werd dat ons nogmaals duidelijk. Dag 1 en 3 
zeilden wij bij de top. Dag 2 ging minder ondanks slechts 
2-4 knopen meer wind. We konden de toppers niet 
bijhouden totdat Robert de fok er totaal anders op zette 
bij diezelfde windsterkte. Dat kan je alleen als je heel veel 
ervaring hebt. We kregen meteen weer snelheid, soms 
zelfs sneller dan de toppers en scoorden weer.
Het team van Giesbeek is een mooi voorbeeld hoe het 
ook kan. Zij draaien met een team van 12 man mee in de 
top. Slechts één ervaren 55-plusser en de rest rond de 25. 
Zij wisselen, behalve de stuurman, steeds tijdens de serie. 
Trainen minimaal 2 keer per week in hun twee J70’s.
Deze hele groep heeft beter leren zeilen en iedere zeiler 
geniet daarvan. Zij zitten met de laptop alle “SAP-
trackingdata” te analyseren van wat het team op het 
water doet. Geven elkaar positieve kritiek en houden 
elkaar scherp.

We hadden het plan opgevat om onze jeugd extra te gaan 
trainen. Tijdens de open dagen kwam er niemand. Ook 
tijdens de jeugddagen was er weinig animo. Hoe dat kan 
is voor ons een vraag. Of en hoe wij mee gaan doen aan 
EDZ 2018 is nog onbekend. 
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We blijven er als Operationeel Comité wel aan trekken 
en los van de EDZ ontwikkelingen ligt er al een concept 
plan op tafel om naast de woensdagavond wedstrijden 
samen met de Braassem met vier tot zes eigen Maxfuns 
korte wedstrijden te gaan organiseren op zowel de 
Westeinder als op de Braassem. Laagdrempelig voor 
onze wedstrijdzeilers, korte up en down wedstrijden, ‘s 
zomers en misschien ook in de winter, door de week en 
in het weekend en met een gezellige ”derde” helft in het 
clubhuis! 

Deze wedstrijden zullen speciaal bedoeld zijn voor alle 
jongeren onder de 45. Zodra we een concreter plan 
hebben horen jullie hier meer van via de Nieuwsbrief of 
mail. In ieder geval zijn wij als Operationeel Comité, WZW 
en de Braassem-organisatie positief gestemd.  

 
Joop en Robert van Werkhoven

Service
Winter en zomer stalling

Jachtschilderwerk

Scheepstimmerwerk

Overig onderhoud in 
overleg mogelijk

Overdekte mogelijkheden zowel s’winters als zomers

Helling en hijs mogelijkheden ook tijdens de zomermaanden tot 20 ton

Zelf werkzaamheden mogelijk

www.jachtwerfdeboeier.nl

Jachtwerf de boeier bv
Uiterweg 282A
1431 AW Aalsmeer

Jaap Van Driel
M 06-53979207
E  info@jachtwerfdeboeier.nl
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Watersportvereniging Nieuwe Meer
Stommeerweg 2 - 1431 EW Aalsmeer
telefoon 0297-324589 
info@wvnieuwemeer.nl
www.wvnieuwemeer.nl
Rabo IBAN NL27 RABO 0114 3808 05 
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Havenmeester:
Remko Rietveld telefoon: 06 27 62 19 98
havenmeester@wvnieuwemeer.nl

Voorzitter: Ernst Germann 
Secretaris: Wim Rietveld
Penningmeester: Jan Nijstad 
Havencommissaris: Fred Schijvens
Clubcommissaris: Nicolette van Rutten 

Watersportvereniging 
Nieuwe Meer  
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Commissaris Sport: Robert van 
Werkhoven 
Commissaris Jeugd: Mariken Koole
Wedstrijdcommissaris: Vacature

Ballotagecommissie:
Karel de Graaff, voorzitter
ballotagecommissie@wvnieuwemeer.nl
Wedstrijdcommissie:
Jorn Jurgens, voorzitter, 
wedstrijdcommissie@wvnieuwemeer.nl

Jeugdzeilcommissie:
Nico Stokman, voorzitter, 
jeugdzeilcommissie@wvnieuwemeer.nl

‘T Boeiervolk

Wij blijven een boeiend volkje. De afgelopen zomer hebben wij weer menige keer kunnen 
“genieten” van onze volkse aard op het water. Maar ook op de weg, in de bus of in de trein 
weten wij onze aard gestalte te geven. Meestal doen we het overigens prima hoor.
We laten keurig iemand voor gaan die daar recht op meent te hebben en in trein en bus 
staan wij op voor ouderen. Maar de ultieme irritatie is natuurlijk wanneer je al een behoorlijke 
tijd ligt te wachten voor de sluis en het voor iedereen duidelijk is in welke volgorde er geschut 
zal gaan worden. Totdat die veel te witte speedkruiser bestuurt door een beschilderde 
stuurman zich aandient en zijn speeltje ertussen wringt. Het volk protesteert heftig in alle 
toonaarden. Als we dan toch uiteindelijk naast “meneer tattoo”  gedwongen worden vast te 
maken aan zijn strijkbout en ons vervolgens complimenteert met ons mooie schip, maakt 
de eerdere irritatie al snel plaats voor een gezellig kletspraatje. Want voor een complimentje 

als het ons schip aangaat zijn wij zeer gevoelig. Boeiervolk: héél Boeiend !
Lees meer over Boeierlui in het boekje ‘tBoeiervolk. De feestdagen komen eraan. Remko heeft ze nog op voorraad. Leuk om cadeau te 
geven. En Elsbeth Gorter maakte deze bijgaande tekening die zoveel uitbeeldt over ons volkje.

 
Comité Rond & plat:
John Borsboom, voorzitter
rondenplat@wvnieuwemeer.nl
Clubhuis (horeca)
clubhuis@wvnieuwemeer.nl
www.brasserienieuwemeer.nl

Webmaster: Mattie Tol, Sybren Wille
webmaster@wvnieuwemeer.nl 

Redactie clubblad:
Henk Jansen, Margriet van Andel,
Luite Koopmans, Jessica Wijsenbeek, 
Paul Hamelynck.

De redactie is te bereiken op: redactie@
wvnieuwemeer.nl

Jazz op de haven:

•	29 oktober (trio 
Pieter van Santen)

•	26 november (trio 
Jos van Beest)

inmiddels beiden bekende 
gasten en ze staan garant 
voor een knallende middag

Kerstdiner

16 december

19 november

Sinterklaasfeest

3-7 mei 2018

Motorbotentocht

A.L.V.

8 december

prikbord Stommeerweg 2
1431 EW Aalsmeer
T 0297-32 45 89
M 06 51 54 94 06

brasserie@wvnieuwemeer.nl  |  www.brasserienieuwemeer.nl

   Ook in de winter een 
     fijne (thuis) haven!

Vanaf 1 november: vrijdag, zaterdag en zondag  
van 16:00 tot 22:00 uur

De Brasserie najaar 2017

Wij kijken terug op een geweldig seizoen.
De opening, met het Opti-diner, werd bezocht door meer volwassenen dan kinderen, terwijl 
het een feest voor de jeugd moet zijn, maar de jong-volwassenen kwamen wel aan hun 
(hongerige) trekken met het Sharing diner waar veel van hun gading bijzat.
Voor de kleintjes gaan we voor de sluiting van het seizoen een separate kindertafel regelen 
welke we als eerste zullen bedienen.

Het Midzomerfeest was een groot succes met onze volkszanger Olaf die de DJ ondersteun-
de met zijn repertoire. Zowel van achter de bar als op het terras bracht hij dat ten gehore. 
De voetjes gingen weer goed van de dansvloer tot in de vroege uurtjes van de zondag.
Het samengaan van bezoekers van “over de pont” en de leden gaat volgens mij erg goed;
men komt veel bekenden tegen en vrienden van leden boeken zo ook hun eigen verjaardagen 
en “vergaderdiners” op de haven.

In de maanden november en december zullen we in de weekenden open zijn voor diner: 
vrijdag, zaterdag en zondag van 17:30 tot 21:00 uur. 
De brasserie zal vanaf 16:00 uur open zijn.
Informatie over gebruik van de locatie voor een privé aangelegenheid (jubileum, verjaar-
dagen, trouwdagen etc.) of bijvoorbeeld een zakelijke bijeenkomst, kunt u inwinnen bij 
brasserie@wvnieuwemeer.nl
Uiteraard behoort daarbij lunch, diner of een aangeklede borrel ook tot de mogelijkheden.
Groetjes,

Inge en haar team 



www.kemperswatersport.nl
Herenweg 100, Aalsmeer, tel. +31 (0)172 50 30 00
info@kemperswatersport.nl

• Gratis wifi 

• 20 vakmensen

• Full service; botenlift 40 ton, ook staande mast

• Alle voorzieningen

• Verhuur van o.a. sup boards, sloepen, eiland

• 500 ligplaatsen

• Winterstalling en werkplaats

• 300 parkeerplaatsen

Alle 
voorzieningen

Gratis
wifi

Winter-
stalling

Full
service


