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 Zo’n onverwacht moment kwam toen Luuk Raaman 
aangaf te gaan stoppen als hoofredacteur van ons 
verenigingsblad. Zeker tegen de achtergrond van het 
ontzagwekkende werk wat Luuk heeft verricht in de 
afgelopen jaren om van ons blad iedere keer weer iets te 
maken waar we trots op waren. We zijn dus niet alleen 
twee aardige en zeer loyale leden kwijt maar ook nog een 
kundige redacteur. Dat was dus even die onverwachte 
gijp. Maar ja, wat nu?
Wij realiseerden ons toen dat dit tevens een goed moment 
was voor bezinning. Want op welke wijze gaan wij elkaar 
binnen de vereniging op de hoogte brengen en houden? 
Welk middelen staan ons ter beschikking? Hoe doen we 
het nu en hoe gaan we het doen?
Tijd voor verandering dus. Eerst maar eens kijken of we 
leden kunnen enthousiasmeren voor een plek in ons nieuw 
te vormen redactieteam. Dat was best snel voor elkaar. 
Henk Jansen had er zin in en ook zijn vrouw Margriet heeft 
zich daarbij aangesloten en verder nog Luite Koopmans 
en Paul Hamelynck. En de professionele begeleiding 
wordt ingevuld door Jessica Wijsenbeek. Zij weet als geen 
ander hoe je een magazine smakelijk kan opmaken. Het 
doel van de communicatie in de vereniging is ongewijzigd: 
“Tijdig verschaffen van relevante en actuele informatie, 
bevorderen van betrokkenheid en met als kenmerken, 
transparant, breedvoerig maar waar gewenst ook met 
focus, uiteraard kostenbewust en in een stijl die past bij 
onze club”. Aan de middelenkant is de wereld veranderd. 
De Social Media storten feiten, meningen, geruchten, 
plaatjes, zin en onzin, 24 uur per dag over ons heen.
Daar mag je een negatieve mening over hebben maar negeren 
is geen optie, daar doe je jezelf mee tekort. En hoe gaan 
we dat dan oppakken? Onze individuele informatiebehoefte 
verschilt nogal. Daar past geen eenheidsworst.

U zult uw keuze kunnen maken uit verschillende infor-
matiebronnen. Waar liggen de verschillen dan?
Onze Digitale Nieuwsbrief is vooral gericht op de agenda 
van de komende activiteiten en komt eens in de twee 
weken in uw inbox. Met de Facebook Stamtafel geven 
we een platform om elkaar op de hoogte te brengen van 
zaken die ons boeien in de club. En tevens een middel 
om direct nieuws en wetenswaardigheden te verspreiden 
en/of een discussie te starten. Bij Facebook past geen 
dichtgespijkerde formule. Verwacht dat dan ook niet.
De Website is onze database en vraagbaak. U kunt er alles 
in vinden maar websites zijn passief van aard.
Ze brengen geen actieve informatie; deze moet je dus 
zoeken en ophalen. Met het Twitter account WV Nieuwe 
Meer@vzwvnm brengen we onze club ook naar buiten. 
En dan natuurlijk, u dacht al, wanneer gaat hij het nu eens 
eindelijk over de gevolgen van die klapgijp hebben voor 
ons clubblad de “Over&Weer”. Welnu, met de voornoemde 
digitale communicatievormen die we nu hanteren zal ons 
blad een andere stijl krijgen. Zo’n blad is het visitekaartje. 
Het team heeft voor ogen er een onderscheidend blad van 
te maken. Een blad dat je graag op tafel wil laten liggen. 
Een blad dat eigenlijk iedereen wel zou willen hebben.
Als je het leest waan je je al op de haven en word je nieuws-
gierig. Buitenstaanders willen daar bijhoren. Actualiteit is 
niet meer het doel. Dat betekent een andere vormgeving.
Voor u ligt het resultaat van de inspanningen geleverd door 
ons nieuwe team. We verschijnen iets minder per jaar en 
digitaal leveren kan desgevraagd ook, scheelt ook weer in 
de niet geringe kosten. Veel leesplezier.
Overigens…... er is nog behoefte aan een extra lid die 
warm loopt voor dit team. Wij horen graag van u.

Uw voorzitter Henny Essenberg

EEN KLAPGIJP
Iedere watersporter weet wat 
een klapgijp is en huivert alleen 
al bij de gedachte. Onverwacht 
en met samengeknepen billen 
beleef je deze ongewenste ma-
noeuvre.

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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links:
een pagina uit het logboek van 
de Aurum: terug uit Harwich

ik heb sinds mijn eerste 
zeiljachtje, een Etap 22, 
in 1974 trouw logboeken 
bijgehouden

Tien logboeken staan er in mijn boekenkast.
Allemaal zelf geschreven.

De LOGBOEKEN
van Anjo Veerman

Wie houdt er tegenwoordig nog een logboek bij?

En dan nog wel op papier ook? Kan dat niet beter op 
je laptop of op tablet? Of smartphone misschien?
Ik heb sinds mijn eerste zeiljachtje, een Etap 22, in 1974 
trouw logboeken bijgehouden. Het eerste logboek 
was bijna groter dan die Etap van 6,60 meter, namelijk 
formaat Legal. Mooi, groot, geel boek, maar natuurlijk 
zeer onhandig. Dus al gauw opgegeven voor het A5 
formaat. En dat gebruik ik na 41 jaar nog steeds. 
Waarom eigenlijk? Ach, op een zeiltocht heb je wel 
eens tijd over als je verwaaid ligt of zo. Toch? En het 
is later leuk nalezen. 

Overigens is voor tochten over zee een logboek een 
verplichting. Inclusief een tochtplanning voor vertrek. 
Daarin moeten staan de haven van vertrek, haven van 
bestemming, uitwijkhavens, afstand, route geschatte 
duur van de tocht, getij-gegevens en verwachte 
weersomstandigheden. Merkwaardig genoeg heb 
ik die planning nooit in het ‘’echte’’ logboek gezet, 
maar alleen in het klad-log dat ik tijdens de tocht 
gebruik. Dat is een blocnote waar ruwe gegevens 
over de voorgenomen tocht worden opgeschreven. 
Maar dat doen we alleen op grootwater en waar de 
bemanning de nodige gegevens tijdens de tocht kan 
neerkrabbelen. Later neem ik dat dan over in het ‘échte’ 
logboek. Volgens het Boordboek van de Nederlandse 
Vereniging van Toerzeilers (NVvT) geeft het bijhouden 
van een logboek (ieder 2 uur bijvoorbeeld) blijk van 
goed zeemanschap. De verzekeringsmaatschappij 
en ook bevoegde instanties kunnen er naar vragen. 
Een bewijs van goede voorbereiding kan veel verschil 
uitmaken in juridische procedures en aansprakelijkheid.
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een bewijs van goede voorbereiding kan 
veel verschil uitmaken in juridische 
procedures en aansprakelijkheid...

 VAARTEST 

HANSE 315 INSTAPPER 
VAN FORMAAT

DROOMREIZEN 

AMERIKAANSE 
OOSTKUST, 
SAN BLAS, ARC 

LANG KLUSSEN 
VOOR EEN DUURZAME 
WERELDREIS

KLAAR? AF! 
DE ATLANTISCHE 
OCEAAN OVER!

 PRACHTIG WAD 

WADDENTOCHT 
ZONDER HAVENS

 RECORDJAGERS 

MARCEL VAN TRIEST 
OVER DE JULES VERNE 
TROFEE
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WAAR GAAT DE 
VOLVO OCEAN RACE

NAARTOE?

TECHNIEK ALLES OVER COAX KABELS

ZEI1602R01_COVER.2_KvE.indd   1 12-01-16   11:05

Neem nu een 
abonnement op

PROFITEER DIRECT
www.zeilen.nl/abonnee of bel 085 - 888 5616
De aanbieding is geldig tot en met 31 maart 2016. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Zeilen kost in de winkel € 6,45. 
Je abonneert je ten minste voor de opgegeven periode en tot wederopzegging. Opzeggen is heel eenvoudig en kan per maand.

€50,-33%
KORTING

12nummers voor  
+ 2 SPECIALS

+ 1 BOEK NAAR KEUZE

+ NAAR KEUZE:

ZEI1602M01_ABOWERF_HOLLANDIA.indd   113 12-01-16   11:40

 PRAKTIJK

BOOT KOPEN OF DELEN? 
TIPS EN ADVIEZEN 

HANDIG! ZEILAPPS

ZO WORDT 
NOORDPOLDERZIJL 
GERED

 DROOMREIZEN 

RETOURTJE PARADIJS: 
CHARTER IN THAILAND

ATLANTISCHE 
OVERSTEEK 
MET BEGINNERS 

MET DE MAST OP HET 
DEK DOOR FRANKRIJK

 VAARTEST 

SAFFIER SC 6.50 
EEN DIJK VAN 
EEN DAGZEILER

ZO WERKT DAT: LED & LIERONDERHOUD

    ALLES OVER 
HISWA 2016

ONE TON CUP 
REVIVAL VAN EEN 
PARADEPAARDJE

 WEDSTRIJD
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De aanbieding is geldig tot en met 30 april 2016. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Zeilen kost in de winkel € 6,45.
Je abonneert je ten minste voor de opgegeven periode en tot wederopzegging. Opzeggen is heel eenvoudig en kan per maand.

Tot zover het Boordboek NVvT, dat overigens ook 
voorbeelden geeft van tochtplannings- en logboek 
formulieren. Te downloaden op www.toerzeilers.nl/
boordboek. Ik heb altijd mijn logboeken zelf gemaakt 
van A5 schriften met gelinieerde pagina’s. De linker 
pagina gebruik ik voor een aantal kolommen met: 
Datum en tijd, logstand, snelheid, koers drift, stroom, 
wind, barometer, temperatuur, motoruren en accumeter. 
Daarachter een kolom ‘’Opmerkingen’’. Daar kunnen 
bijvoorbeeld in te staan kenmerken van de omgeving, 
de boei waar we net zijn, of de GPS coördinaten. De 
rechter pagina noem ik journaal, geen kolommen, 
maar alleen tekst; alles wat ik nuttig of leuk vind om te 
vermelden. Tijdens het varen is het niet erg praktisch 
om het logboek in te vullen, dus daarvoor gebruik ik 
dus een klad- oftewel deklog. Ook daarvan staan er 
een serie op rij. Want zowel deklog als de officiële 
logboeken heb ik nog allemaal. Niet alle kolommen 
worden steeds ingevuld want op de Westeinder is zelfs 
koers, nauwelijks bij te houden, zo vaak verander je.
En stroom is ook niet erg relevant, behalve voor de accu.

Op het IJsselmeer is een invuloefening per uur al best 
relevant, en als we op de Waddenzee of Noordzee 
komen, gaan ook stroom en dergelijke mee tellen. 
Aanvankelijk waren al die gegevens, inclusief een 
schatting van de drift noodzakelijk om een gegist 
bestek bij te houden. Tegenwoordig is de lol daar een 
beetje van af met de komst van plotters en zo. Op elk 
gewenst moment een positie op 5 meter nauwkeurig. 
Het hangt er tegenwoordig vanaf waar op ons 12 
meter lange schip de plotter hangt. In 1987 waren we 
heel trots toen we na 24 uur tegen de wind in ploegen 
richting Engeland op 1 mijl van onze geschatte positie 
bleken te zitten. We vroegen ons juist af waar we in 
vredenaam waren binnen de cirkel met een diameter 
van 20 mijl zaten (straal van 10%) van de afgelegde 
afstand rondom onze gegiste positie. Maar daarover 
misschien later een apart stukje.

Anjo Veerman
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De Nieuwe Meer was een clubgebouw voorbij 
de spoorlijn die eindigde in twee ingegraven 
stootjukken die ik indertijd ‘buffers’ noemde. 
Daarachter eindigde Aalsmeer.
Het pontje had een soort toegangspoort met de 
waarschuwende tekst “ALLEEN VOOR LEDEN”.
Die leden waren vooral ‘boeierlui’, dus water-
sporters die niet uit dit dorp kwamen.

jeugdzonde
In het Aalsmeerse verkiezingsprogramma van d’66 
(zoals D66 in 1970 nog heette) staat: ‘Aalsmeer heeft 
zich altijd van het water afgewend, als ware het een 
jeugdzonde’. Dat is voorgoed voorbij. Op mooie zomer-
dagen krioelt het ‘op de Poel’ inmiddels van naar elkaar 
zwaaiende Aalsmeerders.
En de Uiterweg, ooit een doodarm kwekersweggetje, 
is bijna volgebouwd met miljonairsvilla’s en andere 
boerderettes. Plezierjacht naast de deur is het ideaal.
De Westeinderplas is gedemocratiseerd; waterrecreatie 
is niet meer alleen voor de ‘happy few’. Gelukkig.

jazzcafé
En de Nieuwe Meer is daarin meegegaan. Bij de KCA 
jazzconcerten in Bacchus kon je steeds meer leden 
aantreffen, die genoten van de informele en intense 
muziekbeleving die een ‘jazzcafé’ kan bieden.
Tot wij , met ‘wij’ bedoel ik Henny Essenberg, Reinoud 
Staps van Bacchus en mijn persoontje namens KCA 
op het idee kwamen om aan het slot van de Westeinder 
Waterweek een heel jazzweekend te organiseren.

succes
Ik hou niet zo erg van het woord ‘succes’. Alles is een 
succes, tegenwoordig; let maar eens op hoe vaak in 
de kranten en op de tv het woord gebruikt wordt.

KOERSWIJZIGING
Nou...daar ligt ie dan. De gerestylede uitgave van 
Over&Weer. Bent U al van de schrik bekomen van 
de eerste nieuwe uitgave van ons verenigingsblad? 
Volgens de redactie, excusez le mot, “smoelt en 
bekt” het lekker. Dat is geen ordinaire straattaal 
maar een manier om het resultaat te kwalificeren. 
In het voorwoord van onze voorzitter heeft Henny 
aangegeven waarom ons verenigingsblad toe was aan 
die vernieuwing.
Er zijn redenen van enig gewicht maar zwaar genoeg 
om hierin mee te gaan. Ook het redactieteam is 
opnieuw samengesteld. Met frisse ideeën en visies 
waarbij het team zich heel goed realiseert, dat dit 
mogelijk even wennen zal zijn. Maar de wereld om 
ons heen verandert ook. Evenals onze club - zowel 
in gedraging als in beleving. Overigens past dit bij de 
tijd waarin we leven. Kijk maar eens goed naar onze 
nieuwe leden, naar de nieuwe moderne schepen, naar 
de manier waarop we nu met elkaar omgaan.
En hoe anders het was. Erika ging en anderen 
kwamen. Inge en John maakten in 2015 hun entree 
en blijven gelukkig. Willem ging  en Remco kwam en 
blijft. Nieuwe gezichten en nieuwe ideeën.
En de veranderingen passen ons tot nu toe goed. Maar 
de vraag kan zijn: houden we nog wel ons clubgevoel 
overeind met als bindende factor ons blad? En zo ja....
wat wordt nou precies de rol en functie van dat blad? 
Het kan niet zo zijn dat het blad het énige bindmiddel 
is. Clubgevoel is iets waar ieders bijdrage in wordt 
gevraagd. Je bent per slot van rekening lid van een 
vereniging en niet van een commerciële haven.
Dat clubgevoel is een groot goed. Dat zullen we nog 

steeds moeten blijven activeren, ook in de nieuwe 
manier van communiceren. Overstag gaan betekent 
in scheepstermen dat je het over een andere boeg 
gooit. Maar je blijft wel varen. Dus je blijft bij jezelf. 
Je blijft trouw aan het uitgangspunt; we zijn een 
watersportvereniging. Daar zullen en kunnen we niet 
aan tornen. We delen een passie met elkaar. Daar 
praten we over met elkaar op de steiger, in de kuip 
of aan de bar en op het terras. De Over&Weer krijgt 
een extra toegevoegde functie en waarde. Niet alleen 
een manier om elkaar te vertellen wat er leeft en wat 
er komt. We delen het blad ook uit aan passanten 
en relaties. Die geven wij informatie over wie we zijn, 
wat we te bieden hebben en waar we voor staan. 
Het blad zal een bewaarfunctie hebben waarbij het 
op alle zichtbare plekken ligt. Goed voor de promotie 
van onze vereniging, voor ons restaurant en overige 
activiteiten. En last but not least voor ons imago als 
onderscheidende vereniging. Een beetje trots mogen 
we toch wel zijn?
Tot slot. Iedereen kent de situatie als de schipper 
besluit om overstag te gaan of de koers te verleggen. 
“Waarom?” wordt er dan wat geïrriteerd gevraagd 
vanuit de kuip. “Ik zit net zo lekker in de zon”. 
Waarop de schipper (lees: de redactie) zegt dat een 
gewijzigde positie en koers nieuw zicht geeft op onze 
watersportbeleving.
En voor alle duidelijkheid. We blijven gewoon varen 
en het is dus niet Over&Uit, maar blijft Over&Weer…..
maar dan anders.

Luite Koopmans
namens de nieuwe redactiecommissie

JAZZ
EILAND
Pierre Tuning

Maar een succes was het, dat eerste weekend van juli 
2014, met ‘sterren’ (weer zo’n woord!) als de zange-
ressen Katelijne van Otterloo en Deborah J. Carter, en 
de trompettist Michael Varekamp. En de veelzijdige 
trompettist keerde terug in 2015, met de beroemde 
klarinettist Bernard Berkhout.
In datzelfde weekend hoorden we nog de enthousiaste 
trompettiste Saskia Laroo en pianist Pieter van Santen 
‘and friends’. Een traditie was onmiskenbaar geboren 
en die kan niet meer stuk!

zondagmiddag
Inmiddels, hebben we bedacht, gaan we een 
maandelijkse zondagmiddag bestemmen voor jazz-
concerten. Het spits werd afgebeten door het trio van 
de swingende pianist Jos van Beest die het overvolle 
clubhuis deed schudden. Straks, op eerste Paasdag, 
verwachten we trompettist/zanger Herman Nijkamp 
met saxofonist Jacco van Santen.
Dan, op 24 april, de zangeres Katelijne van Otterloo en 
op 5 juni, Hammond-organist Elvis Sergo.
De Westeinder Waterweek wordt weer besloten met 
een jazzfeest in het weekend. (Programma nader 
bekend te maken.)
Zo heeft de Nieuwe Meer zich ontwikkeld van een 
geïsoleerd eiland tot het kloppend, swingend hart van 
Aalsmeer en je kunt er nog lekker eten ook! 
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Op 16 april a.s. draagt Bob Bakker als haven-
commissaris het stokje over aan Ed Kerkhoven, 
tenminste als de Algemene ledenvergadering daar-
mee instemt. Nou ja, stokje, zeg maar gerust paal, 
denkend aan de omvang van het vele werk.
Maar, wat doet zo’n, havencommissaris allemaal? 
Hij is verantwoordelijk voor het water, de boten, de 
boxen, de steigers, de gebouwen, het pontje etc. 
Ligplaatstoekenning kan weleens lastig zijn. Iedereen 
houdt graag zijn ligplaats. Als er dan toch van ligplaats 
wordt veranderd stellen leden soms specifieke eisen. 
Zoals de breedte van de box, de kant van de zon i.v.m. 
de hoogte van de boot van de buren.

Uiteindelijk wil de havencommissaris zo efficiënt mo-
gelijk indelen en het eenieder naar de zin maken. 
Belangrijk voor onze leden en passanten zijn de 
faciliteiten, zoals de restaurantpachter en de sani-
taire voorzieningen.  Hoe prettig is het niet, als je 
na een koude en/of verregende vaartocht je kleding 
kunt wassen en drogen en daarna lekker kunt eten 
in onze Brasserie.
Bob heeft de taak van havencommissaris nu zes 
jaar vervuld.  De hoed en de rand van de vereniging 
zijn hem dus goed bekend. Hij woont dichtbij onze 
haven en was de afgelopen jaren vaak dagelijks op 
de haven. Tijdens de vakanties van de havenmeester 
hield hij extra controles. Hoewel hij zichzelf geen 
control-freak vindt, ziet hij veel en niet alles stemt 

altijd vrolijk. Om enige voorbeelden te geven: een 
schip met veel te dunne lijnen vastgemaakt, boten 
met de zeilen er nog op in de winter, dekzeilen die 
niet goed vastgemaakt zijn en iedere keer vol water 
staan, klapperende vallen, onverzorgde boten die 
leiden tot ergernis van de buren.  

De havencommissaris doet alles in overleg met de 
havenmeester, zij hebben een nauwe samenwerking.  
In de zomer wordt de planning voor de winter reeds 
gemaakt, zoals afgelopen winter het vernieuwen 
van de steigers, afdak voor de rescues, jollensteiger 
vernieuwen, rooien van bomen, steiger reparaties.
Er zijn nog genoeg zaken te realiseren op de haven 
zoals het pontje, (de lieren blijven een gevaar voor 
kinderen), het vastlopen van de pont vanwege de 
puinbult in het midden van de sloot. De investering 
voor het verbeteren van de pont is een kostbare zaak.  
De T-steiger en de A-steiger moeten nog vernieuwd 
worden, de jollensteiger aan de Brandewijnsloot 
ook, het dak van het clubhuis, en het sanitair. 

Altijd is de lijst langer dan de portemonnee dik is. 
Bob stelt vast dat er nog heel wat moet worden 
geïnvesteerd.  Misschien is het nu wel de tijd om 
daarover na te denken i.v.m. de lage rente. 
Dankzij het bijna altijd vaste actieve corps vrijwilligers 
worden er nog veel bijkomende werkzaamheden 
kosteloos uitgevoerd.

Nieuwe havencommissaris

Bob Bakker

foto: Wim Rietveld
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Ed Kerkhoven heeft er wel even over na moeten 
denken of hij Bob wel zou opvolgen. De bekende 
dilemma`s; als je het goed wil doen kost het veel tijd, 
als je er weinig tijd in kunt steken, begin er dan niet 
aan.  Bob stak er veel tijd in. Havencommissaris is 
niet zomaar wat. Plus dat er nog zoveel andere leuke 
dingen zijn. Ed was terughoudend. Maar er was geen 
keus. Namelijk, geen tegenkandidaten! En hij vindt 
het erg leuk om te doen. Belangrijke afweging is ook 
dat hij net als Bob in de buurt woont. 10 minuten 
maximaal! Hij heeft wel gevraagd twee maanden te 
mogen meelopen met de bestuursvergaderingen en 
met Bob.

Ed heeft ooit een watersportbedrijf gehad.
Commercieel en technisch is hij dan ook behoorlijk 
bij de tijd. En met een opleiding werktuigbouwkunde 
en  elektrotechniek. Hij vindt zichzelf een manusje 
van alles. Dertien jaar zijn hij en Fey lid van de Nieuwe 
Meer en even lang als ze op de Oosteinderweg wonen. 
Ze zijn motorbootmensen hoewel ze vroeger enige 
tijd een kleine zeilboot hadden. “Wij wonen, werken 
en recreëren in Aalsmeer” zeggen ze alle twee.

Behalve de technische en commerciële achtergrond 
acht Ed een belangrijke kwaliteit dat hij goed met 
mensen kan omgaan, waarbij hij zich goed realiseert 
dat het niet alleen om vrolijkheid gaat, maar vooral 
ook het je aan de regels houden. Hij heeft tweemaal 
de motorboottocht georganiseerd en vastgesteld hoe 
goed je daardoor mensen leert kennen. Hij roept dan 
ook van harte de nieuwkomers op om aan dergelijke 
tochten mee te doen. Vanaf de eerste dag hebben hij 
en Fey aan veel activiteiten binnen de nieuwe Meer 
deelgenomen. Aldus integrerend mag je van mensen 
ook verwachten dat ze wat terug doen. Daarom deze 
taak!
Hij heeft een goede klik met Remco en gaat nu al 
naar de haven om te kijken wat er zoal gebeurt.
Hij ziet daar de havenmeester aan het werk om zaken 

Ed 
Kerkhoven

in gereedheid te brengen. Ed wil graag helpen, al is 
het maar ”een handje”. Op klusdagen heeft hij volop 
meegedaan. Hij kan makkelijk en soepel met mensen 
omgaan; raakt zelf niet zo gauw geïrriteerd. 
Hij ervaart de erfenis van Bob als een opgemaakt 
bed. De basis is goed en hij kan gemakkelijk een 
beroep doen op Bob. Belangrijk, want goede 
kwaliteit is niet vanzelfsprekend. Daar moet je iets 
voor doen. Aandachtspunten zijn voor Ed onder 
meer het historische karakter van het clubgebouw. 
De Stijlgroep heeft daar belangrijke dingen in ge-
realiseerd en de vraag is hoe je het gebouw aan de 
tijdseisen kan laten voldoen. Hij noemt als voorbeeld 
de niet meer dan twee meter hoge ingang. In welke 
mate zou een verhoging de sfeer aantasten? Want 
let wel, Ed en Fey zijn o.a. lid geworden vanwege de 
uitstraling van het mooie monument. 

Ook een belangrijk punt dat aandacht behoeft is, 
hoe je de pachter faciliteert met soms verschillende  
belangen. Daar moet je voorzichtig mee omgaan. 
Het ultieme clubhuisgevoel dient bewaakt te worden 
en Ed ziet alle binnenkomende “niet leden” eerder 
een voordeel. Denk aan de jazzavonden. Het zijn vaak 
je buren die je gunt dat ze van je prachtige locatie 
gebruik mogen maken. Je ziet ook een toename van 
Aalsmeerders met kinderen als lid van de vereniging. 
Andere tijden, andere mogelijkheden! 
De Nieuwe Meer is wel een tamelijk gesloten vere-
niging. Maar de nieuwe openheid biedt ook meer 
kansen.
Bijzonder is ook dat als je het pontje over bent, je in 
een andere wereld terecht komt. Prioriteit heeft wel 
dat het pontje dan ook veilig is. Denk aan de lieren, 
maar ook aan op en afstappen en verlichting. Het 
pontje is beeldbepalend en een Unique Selling Point!

Het trefwoord voor havencommissaris is service-
verlening in brede zin van het woord aan de leden en 
aan de passanten.

Paul Hamelynck.
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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

Blauwe lucht, 
water om je 

heen…

Zonnig voorjaar 
allemaal!

Schoonheidssalon Aalsmeer 
De zomer komt eraan! 
Verwen uw huid eens extra! 
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

• 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!
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Donkere dagen
Ook dit jaar hebben we midden in de winter een acti-
viteit gehad om elkaar weer eens te kunnen zien.
In lijn met de donkere winterse dagen zijn de kinderen 
gaan “glow-in-the-dark midgetgolfen”. Gezellig, en de 
frietjes na afloop maakten het feest compleet.

Een nieuwe start
Dit zeilseizoen zijn we begonnen met een optuigles 
voor de kinderen en ook voor de ouders. Waar moet 
de spriet? Hoe zit nu precies de schoot?
Ook alle cluboptimisten zijn opgetuigd en gecontro-
leerd. Daarnaast hebben de (nieuwe) deelnemers veel 
informatie gehad over zeilkleding, de trainingen en 
veilig het water op. Het aansluitende Opti-diner was 
weer een groot succes. Het clubhuis was volledig 
bezet. 

Groeien en nog beter worden
Dat jeugdzeilen leuk is bij de Nieuwe Meer wordt opge-
merkt. Steeds meer nieuwe jeugdleden (met ouders!) 
melden zich aan en daar zijn we blij mee.
We hadden dit jaar vier trainingsgroepen:
de beginners-, de gevorderden-, de wedstrijdgroep 
en, samen met de WVA, de RS Feva & Laser groep.
En natuurlijk waren er weer voor de allerkleinsten 
spetterdagen georganiseerd om kennis te kunnen 
maken met het zeilen. 

De Nieuwe Meer eindigde in alle drie de optimist 
velden in het Amsterdam eindklassement in de top 3. 
Maar liefst zes talenten mochten deelnemen aan de 
landelijke finale in Hoorn! Mooi om te zien waren dit 
jaar alle nieuwe aanstormende talenten. Niet alleen in 
de wedstrijdgroep, maar ook bij de gevorderden groep 
wisten ze al bekers binnen te slepen tijdens de combi’s. 
Tijdens de jeugdkampioenschappen kreeg zelfs de 
beginnersgroep de wedstrijdsmaak flink te pakken. 
Kortom, de andere verenigingen kunnen hun borst 
weer nat maken in 2016, want de Nieuwe Meer jeugd 
komt eraan!

Jeugdweekend 
In juni was het jaarlijks terugkerende jeugdweekend. 
Ruim 30 kinderen gingen met de kano naar een 
Scoutingeiland in de Rijssen. Het was mooi weer, 
maar wel met redelijk wat wind, tegen. Na een gewel-
dige BBQ gingen de kinderen de tent in. Sommigen 
hebben geslapen anderen kwamen ’s morgen gewoon 
weer uit de tent. Het was dus heel gezellig.

De verenigingsboten voor de jeugd en volwassenen
In 2015 konden we een nieuwe “Lifeguard” RIBcraft 
verwelkomen, al snel omgedoopt tot de gele banaan. 
Gezien het grote aantal groepen was deze extra 
rescueboot naast de Marshall en Avon, meer dan 
welkom bij de trainingen en voor de begeleiding van 
de zeilers tijdens de wedstrijden. Daarnaast hielpen de 
Verenigingsboten als de Optimisten, Lasers Standaard/
Radiaal/4.7 en de tweemans zwaardboten RS Feva nog 
steeds bij voor de nodige aanwas van nieuwe jeugdleden 
(en ouders!) en zorgen voor een goede doorstroming in 
de verschillende leeftijdsgroepen! 
De verenigingsboten zijn in 2015 in het algemeen goed 
gebruikt. Mooi om te ervaren dat het beleid werkt. De 
Flytour en Marieholm daar en tegen vol-doen minder 
dan gehoopt. Ze worden wel af en toe gebruikt, maar 
trekken te weinig extra leden aan. We weten waar dat 

De wedstrijdgroep ging al iets eerder van start, om reke-
ning te kunnen houden met hun Combi-programma. 
Ook dit jaar hadden we weer net genoeg trainers 
gevonden. Geert, Fleur, Douwe, Lotte Knegt, Lotte 
Ketelaar onder aanvoering van Ernst, vormden het 
trainers team 2015. Daarnaast zetten Ernst Jan, 
Tim en Selwyn van de WVA zich vol in voor de RS 
Feva en Lasergroep. De JZC is blij en vooral trots op 
dit gezellige team, die ook dit jaar de kinderen weer 
enthousiast maakten voor het zeilen en op een hoger 
plan wisten te krijgen. Tenslotte konden we in geval van 
ziekte of andere geplande afwezigheid rekenen op een 
groep zeer actieve en ervaren ouders. Waarvoor dank!

Wedstrijden 
Nog meer dan andere jaren is er uitgebreid deelgenomen 
aan de Combi wedstrijden van de regio Amsterdam.
De vier Combi’s die werden gevaren in de even poule 
en ook de Combi Braassem werden druk bezocht.
In de C, de B en ook in de A werden prachtige resulta-
ten behaald. Zondagmiddag stonden er regelmatig 
glunderende Nieuwe Meer zeilertjes op het podium. 
In het RS Feva veld is er veel geleerd: het beheersen 
van de gennaker en het afkruisen voor de wind zijn 
cruciaal. Een hoogtepunt was de Combi Muiden, met 
prachtig weer, een schilderachtig decor en maar liefst 
17 Nieuwe Meer zeilers op het wedstrijdwater.

Jaarverslag Jeugdcommissaris en JZC 2015

aan ligt. Zolang we geen extra budget voor sportievere 
snellere kielboten hebben en de nodige reclame ma-
ken, zal er weinig veranderen.

En hoe werd dit alles voor de jeugd mogelijk gemaakt? 
Allereerst natuurlijk door de inzet en het grote 
enthousiasme van de kinderen. Want, zonder kinderen, 
geen jeugdzeilen! En natuurlijk ook met de hulp van 
de trainers en de ouders die zich ingezet hebben als 
walouder of vrijwilliger bij een van de evenementen. 
En tot slot, de Jeugd Zeil Commissie: Nico (voorzitter), 
Peter, Adrienne, Hans en de zeer ervaren nieuwkomer 
AnneClaire!
Allen, wederom bedankt voor jullie inzet, enthousiasme 
en fijne samenwerking in 2015.

Jeugdcommissaris/ Voorzitter JZC

Belangrijkste uitslagen Combi en Jeugdkampioen-
schappen 2015
De toppers van de Combi Amsterdam (even poule): 
Combi A: Annemijn Stokman 3e, Rogier Pier 18e, 
Combi B: Tom Jongkind 3e, Hester Stokman 5e,
Mila Rietveld 12e, Lune Muller 19e, Sanne Hoep 44e 
Combi C: Jochem Wijs 1e, Ivar Adriaansen 5e, Bouwe 
Adriaansen 10e, Bas Blokzijl 15e, Dena Luiks 19e, 
Evi Luiks 26e, Marijn Eggermont 32e, Norbert Sas 
33e, Myrthe van der Vliet 34e, Nienke Stokman 68e, 
Noa Maat 75e
RS Feva: Merten Tijsma/Silke Muller 5e, Bibi Wijs 6e, 
Soesja van der Hilst/Wouter Korbee 10e

Uitslagen van onze zeilers tijdens de landelijke 
finale in Hoorn: 
Combi A: Annemijn Stokman 28e 
Combi B: Hester Stokman 3e, Tom Jongkind 12e, 
Combi C: Jochem Wijs 4e, Bouwe Adriaansen 13e, 
Ivar Adriaansen 22e

Uitslagen Jeugdkampioenschappen 2015: 

 goud zilver brons 

Wedstrijdgroep: Annemijn Jochem Hester 

Gevorderden: Bas Nienke Norbert 

Beginners: Kee Fiene Ole 

	  



Zoals eerder gemeld in de vorige uitgave van Over & Weer 
heeft  de commissie van beheer (voorzitters van de 
deelnemende verenigingen) van de WZW samen met 
het bestuur van de WZW besloten dat, na bijna 70 
jaar, een einde komt aan de samenwerking tussen de 
verenigingen aan het Nieuwe Meer in Amsterdam en 
de Aalsmeerse verenigingen aan de Westeinder. De 
uitvoering van deze ‘ontvlechting’ kost echter toch 
meer tijd dan verwacht. Wij verwachten het echter 
toch in de komende maanden af te ronden.

Intussen gaat de WZW met de 5 overgebleven 
verenigingen rond de Westeinder enthousiast door 
met het organiseren van wedstrijden. Ook is de heer 
Herman van der Meyden recent toegetreden tot het 
bestuur als wedstrijdcommissaris, waarmee het be-
stuur nu compleet is.

Dit jaar hebben we een heel druk programma. 
Natuurlijk vervolgen wij met nog 3 van de totaal 6 
Snowball Winterserie Matchraces die eind 2015 zijn 
begonnen. Vervolgens 3 wedstrijdweekeinden Dragon 
Grand Prix in maart en april waaraan de Draken, de 
Soling en de 5.5 meedoen.

Eind april wordt de WZW Spring Regatta verzeild met 
FD, FJ, RS500, RS Feva, Nacra 15 (u weet nog wel, 
die hele snelle), en de Contender. Natuurlijk ontbreekt 
de Combi Westeinder voor Optimist, Splash, Laser en 
RS Feva eind juni niet voor de jeugd.

Heel blij zijn we dat het met de inzet van velen van 
WV Nieuwe Meer en WV Aalsmeer is gelukt om de 
landelijke Eredivisie Zeilen begin juli met 18 teams ook 
naar de Westeinder te halen.  Ook doen we daaraan 
zelf mee met een team ‘Westeinder’
Een week later volgt dan weer de open kampioen-
schappen Nacra 17 (die kan bijna vliegen) en Nacra 
15 (ja ja die snelle). Verder in het jaar staan nog meer 
wedstrijden gepland. Daarover later meer. Kijk voor 
het complete programma op de WZW  website met 
de volgende url:
http://westeinderzeilwedstrijden.nl/evenementen/

Wilt u begrijpen dat de WZW alle hulp kan gebruiken 
bij het organiseren van al deze activiteiten. Mocht u 
mee willen doen met ons enthousiaste team, neem 
dan even contact met mij op.

Hans Tol
Secretaris WZW

WZW Nieuws

PRIKBORD

Ook dit vaarseizoen staan er weer belangrijke hoogtepunten op het prikbord.

Ieder evenement heeft de aandacht nodig die het verdient en de berichtgeving dient dan ook niet alleen 
inhoudelijk compleet te zijn maar ook publicatie op het juiste moment is van groot belang. Wij hebben ervoor 
gekozen om voor publicatie te kiezen via de Website en de Nieuwsbrieven.
Om toch een reminder te hebben voor deze hoogtepunten noemen we ze hier in volgend overzicht:

VRIJDAG 15 APRIL:  ALGEMENE LEDENVERGADERING
ZONDAG 17 APRIL:  OPENING SEIZOEN
ZONDAG 24 APRIL:  JAZZ OP DE HAVEN MET KATELIJNE VAN OTTERLO
5/6/7 MEI:   HEMELVAARTTOCHT ZEILERS
12 T/M 16 MEI:  PINKSTERTOCHT MOTORBOTEN
ZONDAG 5 JUNI:  JAZZ OP DE HAVEN MET ELVIS SERGIO
ZATERDAG 11 JUNI:  SLOEPENTOCHT
25/26 JUNI:   COMBI WESTEINDER
1/2/3 JULI:   EREDIVISIE ZEILEN OP DE WESTEINDER EN JAZZ OP DE HAVEN
8/9/10 JULI:   OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP MATCHRACEN
26/27/28 AUGUSTUS: MIDZOMERWEEKEND
17/18 SEPTEMBER:  TRADITIONELE ROND&PLAT WEDSTRIJDEN EN KUNSTROUTE
8/9 OKTOBER:  SLUITINGSWEEKEND



bestuur

Jaarverslag Havencommissaris   
2015-2016

Dit is mijn laatste verslag als Havencommissaris, zoals 
U weet stop ik met ingang van komend seizoen met 
mijn functie op de haven. Ik heb het met heel veel ple-
zier gedaan, maar aan alles komt een eind.

Bij deze wil ik graag alle vrijwilligers die in weer en 
wind aanwezig waren op de klusdagen bedanken, 
voor hun inzet, het blijft jammer dat het ongeveer altijd 
dezelfde ploeg is.

Zonder inzet van Remko zou dit alles niet mogelijk zijn, 
ik hoor te vaak dat het bij zijn werk hoort, maar dat is 
beslist niet zo: wat wij aan werk verzetten is bepaald 
meer dan alleen licht onderhoud.

Deze winter is er weer net zoals in de afgelopen 
winters enorm veel werk verricht, ook al zijn vele zaken  
voor u niet zichtbaar, zoals de elektra voorziening 
die aangepast is en vernieuwd, volgens de nieuwste 
veiligheidseisen, waarbij de keuken en het woonhuis 
nu apart bemeterd zijn.

Deze winter zijn de volgende werkzaamheden uit-
gevoerd:

• C steiger: De kop is geheel vernieuwd. Aan de 
achterzijde is er gerenoveerd met nieuwe palen 
tussen de steiger.

• Jollenhelling C steiger; Vernieuwd en voorzien van 
extra afdak t.b.v. rescue boten.

• Jollensteiger A steiger geheel gerepareerd.
• Jollenhelling Brandewijnsloot: diversen plaatsen 

gerepareerd.
• Twee bomen verwijderd van de grasdam, en ge-

heel gesnoeid, al het hout en afval afgevoerd.
• Begroeiing C sloot geheel gesnoeid.
• Grond aangevuld voor het clubhuis en ingezaaid.
• Vlet gelakt en antifouling aangebracht.
• Vlaggenmast gelakt, en vele andere kleinere zaken.
• 
Bij deze bedank ik Remko voor de goede samenwer-
king en vertrouwen.

Bob Bakker, Havencommissaris

Toelatingscommissie 2015

In 2015 waren er 7 zittingen gepland voor de toelatingscommissie. Dit jaar was er echter op 2 zittingen geen enkele 
aanmelding binnengekomen. De commissie kwam dus op 5 zondagen bijeen om alle kandidaten te ontvangen.
Er waren geen negatieve adviezen, zodat de vereniging 10 nieuwe leden, 11 huisgenoot-leden en 8 jeugdleden 
kon begroeten.

Hieronder vindt u de ontwikkeling van het aantal leden over de laatste 12 jaar. 

Afgelopen jaar was er een terugval te zien ten opzichte 
van 2014. In dat jaar waren er vooral veel nieuwe leden, 
zonder eigen boot, die speciaal voor de zeillessen lid 
werden. 
In 2015 kan worden gesproken van een mooie variatie 
van nieuwe leden met alle soorten boten, open zeil-
boten, sloepen, kajuitzeilboten en motorboten.
De reden om lid te worden van onze vereniging is 
eigenlijk altijd “varen en vriendschap”, de combinatie 
van jeugdzeilles helpt daarin zeker. Maar ook de 
kwaliteit van het restaurant, wat natuurlijk afgelopen 
jaar ook voor buitenstaanders toegankelijk was, is 
vaak een goede reden om lid te worden.

Vooral voor de dagjesmensen met een  open boot is 
het erg aantrekkelijk om na een vaartocht heerlijk na 
te genieten op het terras van een drankje of een lekker 
diner. Ieder jaar stappen er diverse mensen over naar 
onze verenigingshaven.

Bij de nieuwe leden van 2015 is er weinig interesse 
voor wedstrijdzeilen.

De bezetting van de ballotagecommissie/toelatings-
commissie is sinds begin 2014 niet meer gewijzigd.

Karel de Graaff, voorzitter

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Leden  23 14 31 16 32 13 20 18 14 16 10 
Gezinsleden (50%)  16 12 26 11   0   0   0   8   8 14 11 
Jeugd+student-
leden 

   5   2 18   2 13   2   7 11 12 16   8 

Totaal  44 28 75 29 45 15 27 37 34 46 29 
 

18 19

Jaarverslag clubcommissaris 2015

De vroege nieuwjaarsreceptie op 4 januari was druk 
bezocht, de familie de Kooker had voor uitstekende 
hapjes en drankjes gezorgd. Begin januari waren er 29 
reacties op de advertenties voor een nieuwe exploitant 
voor het restaurant omdat de familie de Kooker de 
exploitatie niet wilde voortzetten. Het bestuur is daarin 
geslaagd en op 25 januari werd het contract getekend 
door Inge van Broekhoven. Brasserie Nieuwe Meer 
opende op 1 mei. De pachter en haar partner hebben 
hun belofte waargemaakt: gastvrijheid, uitstekende 
bediening en een fantastische keuken. De clubavond 
van 30 januari: Jessica Wijsenbeek en Frits Haak met 
Zwitserse kaasfondue. De volgende avond was op 
27 februari: familie De Kooker serveerde een culinaire 
maaltijd mét dessert. Maar liefst 64 deelnemers waren 
er op de clubavond van 4 april, waarbij Inge van 
Broekhoven en Albert van Pielanen zich voorstelden. 
Matty Tol en Paul Baumann openden de clubavonden 
in de winter met boerenkool en zuurkool op 30 
oktober. Goulash van de nek van het Gaasterlands 
kruidenvarken met ijs toe, bereidden Albert en Inge 
op de clubavond van 27 november. Op 7 februari 
vertelde Dominik Lenk ons over de voorbereiding van 
de MiniTransat, een zeilwedstrijd over de oceaan, 
van Frankrijk naar Lanzarote voor het eerste traject. 
Met een boot van 6,5 meter! Uiteindelijk is Dominik 
behouden aangekomen. Jazz op de Haven op 1 
maart met Katelijne van Otterloo en haar band. 
Daarna waren er optredens van Trio Guido Nielsen 
op 5 april en op 3 mei Dixieland Trio Grande. Tijdens 
de WesteinderWaterWeek, traden achtereenvolgens 
op: Saskia Laroo, Trio Pieter van Santen plus Two, 
“As goods as its gets” met Michael Varekamp en 
Bernard Berkhout. Op 1 november traden Colette 
Wickenhagen en Robbert Tuinhof op. Speciaal 
voor alle Jazz-uitvoeringen heeft de vereniging 
een piano aangeschaft. Alle optredens werden in 
samenwerking met Bacchus en KCA georganiseerd. 
De opening van het zomerseizoen was op 12 april. 
’s Morgens zeilwedstrijden en ’s middags de officiële 
opening. De nieuwe pachter en haar partner werden 
voorgesteld. Wij moesten afscheid nemen van onze 
beschermvrouwe, de burgemeester Mw. Jobke 
Vonk. Om ca.16.30 uur luidde Jurgen Sas de bel. 
Midzomerfeest van 21 t/m 23 augustus: vrijdagavond 
nachtvaren, zaterdagmiddag de puzzeltocht, ’s 
avonds lopend buffet met rijst, saté en pasta’s en 
daarna feest met de band Catflap, zondagmorgen 
vissen. De aquaspelen vonden plaats in de haven. 
Helaas geen matchraces vanwege de harde wind. 
Met dank aan de organisatoren voor dit zomerfeest. 

De Kunstroute en Rond en Plat vonden plaats op 19 
en 20 september. De kunstenaars in het clubhuis en 
ca. 20 schepen van Rond en Plat in onze haven. Op 
de zaterdag een steigerfeest - er werd gezongen en 
gedronken. Sluiting van het zomerseizoen op 3 en 4 
oktober. Zaterdag een uitstekend Captains Dinner met   
muzikale omlijsting waarbij iedereen meezong. Zondag 
werden de Bestuursbeker-wedstrijden gezeild.
Pim Stam won de beker. Na de toespraak van de 
voorzitter luidde Luuk Raaman de bel voor einde 
seizoen. Op 8 november het jaarlijkse uitstapje voor 
de leden. Dit jaar werd het de scheepswerf van de 
familie Bierenbroodspot in de Vierwindenstraat te 
Amsterdam. Deze bestaat al 150 jaar. 

De excursie werd afgesloten in het Eetcafé ’t Blaauwhooft.

Sinterklaas op de haven: de kinderen, papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s waren er op 22 november.  Sint en zijn 
Pieten kwamen per boot naar het clubhuis. Elk kind 
werd verrast met een cadeau waarna de Sint en Pieten 
onder luid gezang het clubhuis weer verlieten. De Sint 
bedankte de organisatie na afloop. Op 17 december 
werd er een kerstdiner geserveerd waarbij 23 leden 
van de vereniging aanwezig waren. 

Kortom…het bruist in en rond Watersportvereniging 
Nieuwe Meer.

Paul Baumann, Clubcommissaris



Jaarverslag secretaris 2015
Dit was het vierde jaar van mijn secretariaat en voor 
het eerst moet ik nu vaststellen dat de crisis dan 
toch eindelijk is doorgedrongen tot onze vereniging: 
ons ledenbestand is met 3% afgenomen. Toch was 
de haven praktisch vol een we mogen dan ook niet 
klagen: vergeleken met de wereld om ons heen doen 
we het nog steeds goed. Oplettendheid is echter 
geboden. De aanwas van leden gaat minder snel en 
er komen een paar grote boten in 2016 niet terug naar 
de haven. Zoals in 2015 hebben we ook aan het begin 
van dit seizoen geen wachtlijst voor ligplaatsen in de 
haven. Nieuwe boten zijn nog welkom!
Ledenbestand
In 2015 hebben we er negenentwintig nieuwe leden 
bij gekregen, waaronder vier gezinnen met kinderen, 
de laatsten mede door onze succesvolle aanpak van 
het jeugdzeilen. Daar stond in de tweede helft van 
het jaar toch ook weer een flink aantal opzeggingen 
tegenover. Eind 2015 hadden wij een totaal van 534 
leden en begunstigers. Dat is zeventien minder dan in 
2014. Het aantal jeugdleden is met één afgenomen. 
De gemiddeld leeftijd van ons ledenbestand is 49 jaar, 
terwijl de gemiddelde leeftijd van de nieuwe leden in 
2015 36 jaar is.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2015 elf keer vergaderd, bijna 
altijd voltallig en in goede atmosfeer. Zoals gebruikelijk 
zijn er twee ledenvergaderingen gehouden, te weten 
op 10 april en 11 december. Het jaarlijks overleg met 
commissievertegenwoordigers heeft zoals gebruikelijk 
plaatsgevonden in het najaar, deze keer op 29 oktober.
In de ALV van december is ingegaan op de toekomst-

plannen van de vereniging.  Er is een breed gedragen 
besef dat we de faciliteiten moeten upgraden. Er is 
behoefte aan een overall plan. Daarom is een Commis-
sie Faciliteiten Onderzoek begonnen met het in kaart 
brengen van de wensen, eisen en mogelijkheden. Dit 
alles om onze vereniging ook in de toekomst aantrek-
kelijk te houden. 
Watersportverbond
Ook in 2015 praatten we weer mee op landelijk en 
regionaal niveau. Bij het Watersportverbond waren 
leden van onze vereniging vertegenwoordigd in de 
Controleraad, de Commissie van Deskundigen en als 
regiovertegenwoordiger in Regio West. Het bestuur 
was aanwezig bij meerdere vergaderingen van het 
Watersportverbond. 
Communicatie
Ook in 2015 is het clubblad Over&Weer weer vier 
keer uitgekomen. Daarnaast is de Nieuwsbrief het 
belangrijkste communicatie vehikel: met de Nieuws-
brief wordt snel ingespeeld op de activiteiten en ont-
wikkelingen. Ook de website wordt regelmatig door 
de leden geraadpleegd, al was het maar omdat het de 
ingang naar het leden-portal is.
Commissies
In 2015 hebben weer meerdere activiteiten plaatsge-
vonden welke zijn georganiseerd door de diverse 
commissies. In het voorjaar zijn de traditionele tochten 
voor de zeilboten, motorboten en sloepen georga-
niseerd. Het clubhuis bruiste het hele jaar van de acti-
viteiten: zie het verslag van de Clubcommissaris.
Met name “Jazz op de Nieuwe Meer” en de Kunstroute 
zorgden er voor dat de doelstelling om ook voor niet-
leden de drempel naar ons clubhuis en restaurant 
te verlagen, met vele bezoekers van over de pont 
gerealiseerd werd.
Een vereniging als de onze kan alleen functioneren 
door de toewijding van vrijwilligers. De inzet van vele 
vrijwilligers heeft het in ook in 2015 weer mogelijk 
gemaakt om alle geplande en ongeplande activiteiten 
uit te voeren.

Wim Rietveld, secretaris.

bestuur

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
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Mutaties, club- en ledennieuws

Nieuwe Leden
Peter-Paul Adriaansen  - Leimuiden
Anja Tijsma-Kremer   - Hoofddorp
Jurjen Blokzijl   - Langeraar
Esther Blokzijl-van Zeggeren  - Langeraar
Daan Blokzijl (jeugdlid) - Langeraar
Ken Breken   - Overveen
Henriëtte Breken-Maasen - Overveen
Jeroen Derksema  - Aalsmeer

Marjon Koster   - Aalsmeer
Martijn Derksema (jeugdlid) - Aalsmeer
Ria Fijn-Leegwater  - Zwanenburg
Jan v.d. Kooij   - Zwanenburg

Opzeggingen 
Marcel Groen   - 20-11-2015
Vera Walkeuter-Koimans - - 30-11-2015
Ellen Thot-Potjes  - 15-02-2016
Matthijs Gorter  - 15-02-2016
Amanda de Jong  - 15-02-2016



De Nieuwe Meer is 1 van de 18 watersportverenigingen 
die meedoet aan een nieuwe vorm van zeilen, genaamd 
“Eredivisie Zeilen”. Voor het eerst “zeilen clubs tegen 
clubs” in een gewone wedstrijd in identieke “4-mans 
boten”. Per evenement zeilt een club 15 wedstrijden 
over 3 dagen.
Degene die na de 5 series van 15 wedstrijden de 
minste punten heeft is Kampioen Eredivisie.
Een megaorganisatie om alle clubs tegen elkaar te 
laten strijden. 45 wedstrijden in 3 dagen en ook nog op 
5 verschillende locaties. In totaal 225 geldige starts. 
Wij gaan naar Roermond, Groningen, Veere, Almere 
en zijn op 1, 2 en 3 juli op de Westeinder tijdens de 
Westeinder Waterweek. Zorg dat je erbij bent!
Gekozen is om als “Zeilteam Westeinder” te varen, 
samen met de WVA. Als NM kunnen wij een tiental 
zeiltoppers interesseren, maar 20 ambitieuze jongeren 
blijkt nog een brug te ver voor ons. 

Waarom zo enthousiast? Het wedstrijdzeilen evolueert. 
Wij, ouderen, zijn opgegroeid met een eigen boot waar 
aan je zelf knutselde. Je was al je vrije tijd bezig met je 
boot, je trim, je bootsnelheid.
De nieuwe generatie stelt andere prioriteiten. Alleen 
de absolute top zeilt nog met eigen materiaal het 
gehele jaar door. De nieuwe generatie zeilers wenst 
spectaculaire “performance boten”.
Catamarans, als de Nacra’s en mono-hulls als de 
49er-FX, J70’s, Lasers. Kenmerkend is dat bijna alles 
standaard is. Geen eigen geknutsel meer, maar het 
beste halen uit wat je voorgeschoteld krijgt. Daarbij 
vaar je niet meer lange uren op een 11-mijlsbaan, 
maar maximaal een half uurtje in dit nieuwe concept. 
Korte baantjes waar acrobatiek en samenwerking 
cruciaal zijn. 

Dit “nieuwe zeilen” is bij uitstek de sport voor moderne 
mannen en vrouwen tussen de 15 en 40 jaar. Eredivisie 
Zeilen 2016 vaart met 6 sportboten, genaamd J70’s. 

Dure sportboten die ter beschikking worden gesteld. 
De boten liggen opgetuigd voor je klaar. Zelfs aftuigen 
wordt voor je gedaan. Je koopt zelf geen boot; je 
hebt geen onderhoud; je hebt geen ligplaats bij de 
vereniging. Je betaalt alleen een hoog bedrag per keer 
en “klaar ben je”.
Zo’n nieuw concept heeft tijd nodig om zich te bewij-
zen. Een cadeautje voor de jeugd, die zonder een 
dergelijk alternatief stopt met zeilen. Eredivisie Zeilen 
financiert dit kostbare evenement door gemeenten 
en bedrijven te contracteren. Groots wordt er geïn-
vesteerd in “media-uitingen”. Live televisie van de 
wedstrijden moeten toeschouwers op de wal en thuis 
enthousiasmeren. Zeilen moet zo een kijksport worden.

De Gemeente Aalsmeer heeft mondeling toegezegd 
ons financieel te steunen. Ook zal de Gemeente 
ruim investeren in de promotie op 1, 2 en 3 juli bij de 
Watertoren. Het begin is er. Het Zeilteam Westeinder 
zal vanuit de Nieuwe Meer bestaan uit de Gebroeders 
van Werkhoven, Geert Bakker, Fré Spreen, Pim Stam 
en Jan van den Brink, die samen met de jongeren Feike 
Tijsma, Lotte Ketelaar, Lotte en Bram Knegt, Ernst en 
Hugo van Werkhoven de helft van de eve-nementen 
varen. De overige 10 zeilers worden geselecteerd 
door de WVA.

Wij kunnen sponsoren, groot en klein, gebruiken 
om deze “20 man” klaar te stomen voor deze echte 
zeilcompetitie. Wij hebben geen gelijkwaardige eigen 
trainingsboten en boten moeten voor € 500 per keer 
gehuurd worden.  De J70 boten zijn gevoelig - de baan 
is kort - foutjes worden direct afgestraft. Wij moeten 
dus serieus oefenen, de teamspirit vervolmaken, de 
regelkennis opfrissen, alles tezamen met de WVA. Als 
u ook zo enthousiast bent geworden willen wij u hierbij 
uitnodigen om ons financieel te helpen. 

Joop van Werkhoven, namens de Gebroeders.

Een historisch moment

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.nl22



opgericht 10 mei 1912

Stommeerweg 2 - 1431 EW Aalsmeer - telefoon 0297-324589 
info@wvnieuwemeer.nl
www.wvnieuwemeer.nl
Rabo IBAN NL27 RABO 0114 3808 05 
ING IBAN NL60 INGB 0000 0971 04

Havenmeester: Remko Rietveld telefoon: 06 27 62 19 98, havenmeester@wvnieuwemeer.nl

Voorzitter: Henny Essenberg 
Secretaris: Wim Rietveld
Penningmeester: Jan Nijstad 
Havencommissaris: Bob Bakker 
Clubcommissaris: Paul Baumann 
Jeugdcommissaris: Robert van Werkhoven 
Wedstrijdcommissaris: Vacature

Ballotagecommissie:
Karel de Graaff, voorzitter, ballotagecommissie@wvnieuwemeer.nl

Wedstrijdcommissie:
Jorn Jurgens, voorzitter, wedstrijdcommissie@wvnieuwemeer.nl

Jeugdzeilcommissie:
Nico Stokman, voorzitter, jeugdzeilcommissie@wvnieuwemeer.nl
 
Comité Rond & plat:
John Borsboom, voorzitter, rondenplat@wvnieuwemeer.nl

Clubhuis (horeca): clubhuis@wvnieuwemeer.nl - www.brasserienieuwemeer.nl

Webmaster: webmaster@wvnieuwemeer.nl 

Redactie clubblad: redactie@wvnieuwemeer.nl
Kopij voor de volgende editie van het clubblad kan worden opgestuurd naar bovenstaand mailadres.

Watersportvereniging 
Nieuwe Meer  
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Op onze website en FB zullen de actuele zaken vermeld worden, waaronder ons maandelijkse 3 gangen menu
voor € 25.00, waarin we een stad of regio centraal stellen. Dit keer zal het Barcelona zijn.

Uiteraard zullen er, zoals jullie inmiddels gewend zijn, buiten de kaart om nog specialiteiten op de borden 
in het restaurant staan.

Graag tot ziens op het mooie terras met (hopelijk) dat heerlijke voorjaarszonnetje!

Vanaf 1 april is de Brasserie weer 6 dagen per week open 
vanaf 12.00 uur.(zaterdag en zondag vanaf 10.00)



www.kemperswatersport.nl

Jachthaven en Makelaardij Kempers BV
Kudelstaartseweg 226, Aalsmeer, tel 0297-385 385

kudelstaart@kemperswatersport.nl

Kempers Princessepaviljoen BV
Herenweg 100, Aalsmeer (bij Leimuiden), tel 0172-50 30 00
leimuiden@kemperswatersport.nl

Duurzaamheid
Flexiteek is zeer duurzaam en kan net als hout 
gefreesd en geschuurd worden. Het materiaal 
wordt op maat gemaakt door middel van lassen op 
hete lucht. Hierdoor wordt er een ijzersterke en 
100% waterdichte verbinding gecreëerd.

Niet van echt te onderscheiden
Flexiteek is gemaakt van een synthetisch materiaal 
en bevat een bijna niet van echt te onderscheiden 
houtstructuur. Door de doordachte fabricage hoeft 
er geen fineer gebruikt te worden, het materiaal is 
door en door gekleurd.

Flexiteek is leverbaar in 12 verschillende kleur-
variaties. Vrijwel ieder dek kan compleet op maat 
gemaakt worden. Indien gewenst met een lijfhout 
(afwerkrand).

Voordelen Flexiteek:
• Zeer duurzaam
• Niet van echt teak te onderscheiden
• Flexibel
• Zeer onderhoudsvriendelijk
• Zeer goede antislip (tested ASTM D 4518-91)
• Vlamvertragend (AS/NZS 53837)
• UV-bestendig
• Milieubewust (volledig recyclebaar)
• Gewicht: 6 kilo per m2
• Dikte: 5 mm

Flexiteek is het meest overtuigende en bovendien praktische alternatief voor echt teak.
Flexiteek is een kunststof product met de uitstraling van teak, maar heeft alle voordelen van kunststof.

Het meest overtuigende alternatief voor echt teak
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