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Hier ligt uw nieuwe Over & Weer. Dit is alweer de 2e 
uitgave onder leiding van ons nieuw redactieteam. 
Onder het motto “Samen kunnen we meer”, proberen 
we de Over & Weer een nieuw elan te geven.
Ik ben geen schrijver maar kan wel coördineren 
om uiteindelijk samen een mooi eindproduct af te 
geven. Dat heb ik tijdens mijn werkzame leven veel 
gedaan. Hierbij ontdekte ik dat gezamenlijk werken 
daadwerkelijk waarde toevoegt en ook leuk is om te 
doen. Dit “samen” werken doen wij nu in het huidige 
redactieteam met Luite, Jessica, Margriet, Paul, 
mijzelf en met ondersteuning van Henny en Wim. 

Ik vond het verrassend om te ervaren hoe leuk het is 
om een bijdrage te leveren aan ons verenigingsblad.  
Samen naar drukker Paswerk om nieuwe afspraken 
te maken en deze afspraken ook vast te leggen en 
samen overleg voeren voor de nieuwe layout t.b.v. de 
inhoud van ONS blad. Dit is ook zoals het merendeel 
van de leden van de WSV de Nieuwe Meer in mijn 
ogen onze vereniging wil beleven. Samen maken 
we, én hebben we, het gezellig en zijn we in staat 
meerwaarde te geven aan onze schaarse tijd. Dat is 
toch heel waardevol.

Helaas voor het redactieteam, maar fijn voor 
ons, gingen Margriet en ik naar het buitenland 
voordat de 1e uitgave uitkwam. Wij hebben wel 
aan alle voorbereidingen meegewerkt, maar niet 
de finishing touch meegemaakt. Toch is het de 
overige redactieteamleden gelukt om een mooie 
vernieuwende Over & Weer uit te geven en in mijn 
ogen alleen door goed samen te werken. Tot half mei 
zijn wij, Margriet en ik, helemaal niet bezig geweest 
met Watersport. Wij moesten eind mei de “Heste 
Benk” (ons schip) nog gaan ophalen en we waren 
nog niet op onze haven geweest en gingen alweer 
vergaderen voor de 2e uitgave. Dat was wel weer 
even wennen hoor. 

Wij hopen dat we weer een frisse en boeiende O&W 
hebben kunnen uitgeven. En hier ligt die 2e uitgave 
dan. Het is september en het seizoen is eigenlijk al 
bijna voorbij. Deze tweede uitgave is in onze ogen 
nog vernieuwender dan de eerste en bevat weer 
artikelen  die uiteraard watersport gerelateerd zijn. 
Volgens ons is dit wederom gelukt, maar we horen 
het ook graag van jullie. Wij hebben er in ieder geval 
samen veel plezier aan beleefd.

Henk Jansen hoofdredacteur

samen
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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



2

Varen met  z’n allen

Dit jaar georganiseerd door Joke Stam, Kim Goede, 
Ingrid Hofsteede en Rob de Geer. Dit team vatte het 
plan op om de traditie te doorbreken door toevoeging 
van een onderlinge botterwedstrijd (met 3 botters) met 
avondprogramma vanuit Monnickendam (als centraal 
onderdeel van de tocht) Het leek het team leuk om eens 
een wedstrijd te varen in botters i.p.v. met de eigen boot. 
Vaak, tijdens de verenigingswedstrijden, wint namelijk 
dezelfde boot en wij hadden geluiden gehoord dat 
het wellicht daarom niet motiverend werkt om aan die 
wedstrijden mee te doen. Maar ze kregen hier helaas 
niet de handen voor op elkaar. Dit onderdeel werd dus 
geschrapt. Door familieomstandigheden konden Ingrid 
en Rob niet mee varen en vandaar dat Joke en Kim met 
de clubboot (Mariholm) de leiding op het water genomen 
hebben. Volgens Kim en Joke een prima boot maar het 
comfort laat hier en daar te wensen over. Uiteindelijk 
zijn 9 boten op Hemelvaartsdag in Hoorn afgemeerd. 
Ingrid en Rob kwamen met de auto en organiseerden 
de steigerborrel. De avond werd gebruikt om een hapje 
te eten in het clubhuis van WVHoorn. De dag erna zijn 7 
boten naar Lelystad gezeild en de andere 2 boten hadden 
hun eigen plannen al eerder gemaakt. Er is dus geen 
wedstrijd gevaren maar er waren vele momenten waarvan 
de deelnemers hebben genoten. Van optimaal zeilweer tot 
de teamspirit en de spanning. En dan die KAHOOT kwis. 
Dat leverde toch een verrassende winnaar op: Piet Stolk. 
Het blad Zeilen presenteerde bijgaande foto op de cover. 
Kijk even naar die jachten. Gezien? Dat bedoelen wij nou 
- niet zomaar een groepje zeilers. Nee, het waren zeilers 
van Watersportvereniging Nieuwe Meer….ik bedoel maar. 
Trots? Nou wel een beetje. Het organisatieteam heeft het 
met plezier gedaan maar trok wel de conclusie dat afwijken 
van het al jaren bestaande Hemelvaartstocht concept niet 
is aan te raden. Met deze tocht zijn er twee nieuwe leden 
(Ken en Harriet van de Breeze) meegegaan en het was 
leuk om hen op deze manier te leren kennen. En uiteraard 
heeft het team elkaar goed leren kennen en dat was erg 
inspirerend.
Nog even dit…voor het geval de lezer niet bekend is met het 
fenomeen KAHOOT. Desgevraagd legde Joke mij uit dat 
een KAHOOT een quiz is. In dit geval met watersportvragen 

 

Een oude traditie die ook dit jaar weer gestalte kreeg. 
En waar de deelnemers naar eigen zeggen weer 
erg van genoten hebben. Waarom zijn die tochten 
zo leuk? De ervaring leert ons iedere keer dat het 
een erg goed bindmiddel is. Er ontstaan nieuwe 
en andere contacten tussen de leden. Al tijdens 
het palaver groeit er een soort lotsverbondenheid 
waarin kernwoorden als bereidwillig, behulpzaam 
en kameraadschap de boventoon gaan voeren. 
Klinkt misschien wat “over de top” maar uit de 
reacties van de organisatoren komt dat beeld naar 
voren. Ik tekende de ervaringen van hen op.

De Hemelvaartstocht

foto: Ben Rutte van het Blad Zeilen

en multiple-choice antwoorden. Iedereen logt in op de 
KAHOOT/KWIS en geeft zijn antwoorden via zijn telefoon. 
Digitaal wordt de stand bijgehouden. Een en ander vond 
plaats tijdens het diner in Hoorn. (“kunt u mij de appelmoes 
doorgeven”? “Nee, nu even niet. Ik moet even scoren met 
mijn Iphone”). Ik denk dat ik het begrijp, maar kom zelf uit 
de spelletjesperiode in de sfeer van het jaar 1948 die van 
Kooten en de Bie die bezingen: ganzenborden. Maar ja….
de nieuwe tijd he? Gelukkig blijft de traditionele zeiltocht 
overeind, dankzij de inzet van altijd enthousiaste leden. 

 
Natuurlijk moeten we het daar ook nog even over hebben. 
Maar misschien mag deze zijsprong even?
Het zijn vaak dezelfde leden die zowel zeilen als sloepvaren. 
Een sloepvaarder is weliswaar vaak ook een zeiler, zoals 
gezegd, maar op het moment dat een zeiler in een sloep 
stapt ondergaat deze een soort transformatie. Dat uit zich 
in ander kleedgedrag. Let op de rode pantalon, de Dubarry 
bootschoenen, de Ralf Lauren polo met opstaand kraagje 
en de fraaie Ray Ban zonnebril niet te vergeten!
En de bootinventaris ziet er ook echt anders uit. Wij noteren 
hierbij: de picknickmand uitgevoerd in riet of bamboeachtig 
materiaal bijeengehouden door kleurige riempjes. Hierin 
vinden wij bordjes en bestek in dezelfde kleuren en met 
maritieme accenten. Dan de koelbox: met de beste witte 
wijn en Franse hapjes van ganzenlever tot andere exquise 
gerechtjes. Comfortabele kussentjes zorgen dat de tocht 
relaxed kan worden gevaren. Maar ho ho, om iedere 
misvatting te voorkomen: dit gedrag doet zich alleen voor 
in de buurt van Den Haag en directe omgeving. Niet bij 
onze club hoor. Eigenlijk, bedenk ik me nu, zou iedere 
zeiler wel zo willen varen maar zeilers zijn ogenschijnlijk 
wars van comfort en zeilen onder alle omstandigheden. 
Ondanks die oncomfortabele scherpe kuiprand in je rug 
blijf je gewoon zeggen dat je het fantastisch vindt allemaal. 
Lekker dat buiswater in je smoel. Heerlijk! Windje 7 of 8. 
Ferme jongens stoere knapen. Nee hoor, nergens last 
van….ja, ja. Maar nu toch even serieus, want dit artikel 
gaat over de tocht die is gevaren. Wij lieten ons beknopt 
informeren door Henny die ons wist te vertellen dat de 
organisatie dit jaar in handen was van Shim’on en Marion 
Borensztajn en Paul Baumann. Het geheel begon met 
een stortbui tijdens het palaver maar verder bleef het die 
dag droog. Boeiende Hollandse vergezichten en al varend 
onder HSL-lijn raasde de Thalys over hen heen.
Henny noemde het een Bourgondische tocht en dat 
bevestigt mijn eerdere opmerking over de sloepvaarder. 
Bofkonten - had ik maar een sloep. Het sloepenteam 
bezocht vier fijne culinaire adressen op hoog niveau. 
Bij de laatste halte, weer terug op de haven, werden de 
deelnemers culinair verrast uit onze eigen streek: een mooi 
buffet met oa overheerlijke zalm uit de Brandewijnsloot en 
kip van de Uiterweg. Albert wilde niet achterblijven. (Grapje 
natuurlijk, zei Henny). Het was top!

Aan Paul Baumann, één van de organisatoren, legden 
we nog een aantal vragen voor die verband houden met 
zijn lidmaatschap en inzet als medeorganisator van de 
Sloepentocht. Hij vertelde ons: “Ik ben lid sinds 1999 
en vaar in een SMT Cabin sloep van 7.60m. Ik werd lid 
doordat mijn dochter bij de toenmalige pachtster Erica 
werkte en ik vervolgens met haar en Willem, de voormalige 
havenmeester, kennismaakte. Ik heb deze organisatie 
samen met Simon en Marion met plezier gedaan. Vaak 
verwacht je zo’n inzet ook van andere leden maar het blijft 
vaak beperkt tot dezelfde mensen. Er was veel animo voor 
de tocht: 42 leden en nog 6 op de reservelijst. Dat is toch een 
mooie score. Ik ervaar dat het de saamhorigheid bevordert 
en dat is een essentieel en fundamenteel onderdeel van 
een vereniging. Je leert andere leden beter en anders 
kennen. De huidige formule van de Sloepentocht is prima. 
Maximaal 12 sloepen en 40 personen. Wij hebben ervan 
genoten en wensen Ank en Ernst Germann veel succes toe 
bij de organisatie van de volgende sloepentocht in 2017”.

En dan tot slot. Het gaat mij te ver om ook nog over de 
Motorbotentocht mijn zegje te zeggen. Het zou te lang 
worden en een artikel moet blijven boeien. Dus wellicht 
een volgende keer hierover. We vinden vast wel iemand 
die een aardig verslag kan schrijven…toch? 

Luite Koopmans

pDe Sloepentocht
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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

Verleidelijk 
nazomeren in de 
prachtige nieuwe 
wintercollectie?

 
De nieuwe collectie is 

binnen bij:
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Tip:

Een sprong naar een nieuw Pontje?
De vraag is dan: zien we de noodzaak van een nieuw 
pontje en vooral: wat kost het?
De prijs maken we bekend op een algemene leden-
vergadering samen met de details van het pontje. Als we 
er met z’n allen uit zijn wat betreft de noodzaak van een 
nieuwe pont, dan kunnen we gaan kijken hoe we dit gaan 
financieren. Een leuk project waar een ieder zich mee kan 
bemoeien. Kennis delen noemen we dat.
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Nieuwsgierig hoe zo’n pontje eruit ziet, hoe het voelt, hoe 
het beweegt?
Bezoek het pontje in het buitengebied van Ouderkerk 
aan de Amstel vlak bij restaurant de Voetangel. Daar 
tegenover is een stalen brug, en begint de Voetangelweg. 
Na ongeveer 400 meter ziet u een voorbeeld van zo’n 
pontje. Test het uit en geef uw oordeel. Bereikbaar per 
auto, fiets, lopend en zelfs per boot..

Nog één opmerking: Vrijwel alle pontjes zijn traag.
Ons oude pontje kan redelijk snel zijn, die max snelheid 
hoeven we niet te halen, maar een sneller pontje dan bij 
de Voetangel wordt het wel (als we voor een nieuw pontje 
kiezen).

In afwachting - Team Onderzoek Pontje:
Bob Bakker, Remko Rietveld, Ed Kerkhoven.

Ons oude vertrouwde 
pontje uit de jaren 60 
wordt ter discussie 
gesteld. Het is onveilig 
door haar vliegwiel-lieren 
met uitstekende delen. 
Het blijft moeizaam strak 
tegen de kant te leggen 
waar je wil opstappen.

Het hoogteverschil aan de dam is hinderlijk zeker voor 
mensen die moeilijk lopen, rollator of  rolstoel  gebonden 
zijn en voor onverstandige mensen die denken: ‘we 
springen er wel even op’. Groot onderhoud is noodzakelijk.
De toename van het aantal bezoekers, meer gebruik 
in de winter en de onveiligheid leiden er toe de diverse  
mogelijkheden te onderzoeken. Passen we het oude 
pontje aan of gaan we voor een nieuw pontje waarmee 
we vrijwel alle gevaarlijke situaties oplossen?

Een pontje van deze tijd.
Een landelijk onderzoek  naar het gebruik van voetveren 
heeft uitgewezen dat wat wij hebben goed is. Eenvoudig, 
niet kwetsbaar, goedkoop in aanschaf en onderhoud, 
kortom de keuze van een handbediende kettingpont  is 
volgens ons de enige optie.
De bouwer van ons oude pontje, de firma De Bock en 
Meijer uit Leimuiden bestaat niet meer. De heer de Bock 
is nog wél actief in ‘Pontjes Nederland’. Hij is degene 
die ons met zijn unieke kennis en ervaring adviseert. Zijn 
stelling is dat het oude pontje opknappen, van nieuwe 
lieren voorzien  en verhogen geen optie is.
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Onmisbaar voor iedere watersporter
Op het water gebruiken we steeds meer onze smartphone. Handig om contact 

te houden met het thuisfront of om het weer even te checken. En leuk voor 

het delen van die mooie plaatjes via social media. Tegenwoordig verschijnen 

er hierdoor steeds meer apps die handig zijn op het water. VAAR is dé nieuwe 

watersport-app voor Nederland. Met een tal van leuke en interessante 

functionaliteiten een echte must have voor elke watersporter. 

Download VAAR nu:

Alles voor op en om het water
Met VAAR heb je altijd een overzicht van alle watersportfaciliteiten 
in de buurt. Vind dus gemakkelijk een watersportwinkel, jachtwerf of 
benzinepomp in een stad waar je nog nooit bent geweest of ga uit eten 
bij een van de door ons voorgestelde restaurants. Op de overzichtskaart 
zie je precies welke handige en belangrijke punten er in de buurt zijn.

Park-line Aqua
Betaal liggeld met één druk op 

de knop. Door een samenwerking 
met Park-line en PortPay is het 
vanaf nu mogelijk je liggeld via je 
telefoon te betalen. Bij alle havens 
die zijn aangesloten in het Park-
line systeem kun je gemakkelijk 
en snel je overnachting betalen 
en/of  verlengen. Via de handige 
overzichtskaart in de app zie je in 
één oogopslag bij welke havens 
in de buurt je met Park-line kunt 
betalen.

Exclusieve kortingen
VAAR biedt regelmatig kortingen 

aan op watersportartikelen in 
winkels op jouw route. Ook bij 
eettentjes aan het water kan het 
zomaar zijn dat je korting ontvangt 
via de app. Regelmatig worden er 
nieuwe acties toegevoegd, houd 
dit dus goed in de gaten om geen 
korting mis te lopen!Watersport nieuws

Het watersportnieuws van de 

magazines Zeilen en Motorboot 
en dat van het Watersportverbond 
zijn geïntegreerd in de app. Zo 
blijf je altijd op de hoogte van 
het watersportnieuws en mis je 
helemaal niets.

Tracker functie
Heb jij een mooie boottocht 

gemaakt die je je vrienden niet 
wilt onthouden? Deel deze 
dan via de app! VAAR houdt je 
gevaren routes bij en slaat deze 
op in je logboek. Je kunt de 
routes voorzien van een verhaal 
of aantekeningen en een foto. 
Houd al je gevaren tochten bij en 
deel ze met je vrienden en familie 
via social media.

Verzekeringsgegevens
Vul eenmalig je polisnummer in en 
heb deze daarna altijd bij de hand. 
Ook staan alle schadenummers van 
watersportverzekeraars in de app. Klanten 
van Delta Lloyd vinden ook alle Delta 
Lloyd schadepunten op de kaart in de app.

Het is juli en op de Westeinder is het derde “event” van 
de Eredivisie Zeilen achter de rug. In de vorige Over & 
Weer is beschreven hoe deze Eredivisie in zijn werk 
gaat. Nog eens in het kort: 18 verenigingen van het 
Watersportverbond zeilen in zes identieke 4-mansboten 
(J/70) vijf events (van vrijdag t/m zondag) op verschillende 
locaties in Nederland tegen elkaar in een groot aantal korte 
wedstrijden. Alle achttien teams varen successievelijk in 
alle boten en tegen iedereen. Elk event is er een winnaar. 
De uiteindelijke winnaar doet als Nederlands kampioen 
mee aan de internationale Sailing Champions League. 
Net zoals bij het profvoetbal. En net als bij het voetballen 
is het een zeer serieuze aangelegenheid, waarvoor de 
beste zeilers bij de verenigingen zich met hart en ziel 
willen inzetten. 
De organisatie is in handen van de Nederlandse Eredivisie 
Zeilen B.V., die de competitie organiseert onder licentie 
van het Watersportverbond. Zij heeft het perfect voor 
elkaar, inclusief de pr met live uitzendingen en films. Zoals 
de Volvo-Ocean race. Alle wedstrijden zijn te zien op 
eredivisiezeilen.nl. Zeer de moeite waard om te bekijken.
Onze vereniging doet mee, samen met WV Aalsmeer, als 
Zeilteam Westeinder met ieder tien topzeilers en talenten. 
Omdat alleen een afzonderlijke vereniging kan meedoen, 

zijn de WVA-ers lid geworden van onze club.. Gewoon 
een kwestie van keuze. De onderlinge samenwerking is 
buitengewoon goed en respectvol en noodzakelijk - gelet 
op het beperkte aantal goede zeilers dat beschikbaar is.
Het Eredivisie regelement schrijft voor, dat per event niet 
meer dan 9 mensen per vereniging mogen varen (van de 
twintig dus). Er zijn teams, zoals WSV Almere Centraal, 
die slechts 8 mensen hebben aangewezen, die aan alle 
events en dus ook aan alle wedstrijden moeten meedoen. 
Het zijn absolute topzeilers die niets anders lijken te doen 
dan trainen, trainen, trainen. Ze staan nu eerste in het 
klassement.
De “bemanning” van zeilteam Westeinder is voor de eerste 
twee events geformeerd uit zeilers van WVA, en voor 
de laatste twee uit onze club. Het team voor het derde 
event op 1,2,en 3 juli, op de Westeinder was gemengd. 
Het team op vrijdag bestond uit Pim Stam, Fré Spreen 
en Hugo en Ernst van Werkhoven. De rest van de twintig 
heeft: getraind, kritisch gekeken, geëvalueerd, ervaringen 
gedeeld, ook via WhatsApp en e-mail.
Dat ging allemaal fantastisch. De sfeer is geweldig, van 
enige rivaliteit of kinnesinne is geen sprake. Zelfs niet nu 
in juli de tussenstand na drie events zo is dat Westeinder 
op de 15e plaats staat van de 18. 

De Eredivisie Zeilen

Selwyn Boerma
16-07-1995

Robert van 
Werkhoven
29-01-1954

Martijn Vriethof
20-03-1969

Yannick van 
Wirdum

09-11-1998

Sandra van der 
Meyden

08-12-1985
Pim Stam

18-02-1961
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Trainen, trainen, trainen...

De ambitie, gelet op de overige deelnemers, is niet zozeer 
eerste te worden als wel goed mee kunnen doen in het 
midden. Na drie events is er dus wel een kritische grens. 
Het varen in deze boten stelt hoge eisen. Zo is bijvoorbeeld 
het goed beheersen van de gennaker heel essentieel 
en heel gevoelig. Als die niet meteen staat en de boot 
loopt uit z`n roer dan ben je zo een aantal plaatsen kwijt, 
zeker op deze korte banen. Op de films (eredivisiezeilen.
nl) allemaal goed te zien. En dus trainen, trainen, trainen. 
Op de Westeinder stond er zoveel wind dat de wedstrijd 
gedurende enige tijd moest worden stilgelegd. Dat stelt 
weer aparte eisen aan ervaring en kracht. Overigens was 
iedereen zeer enthousiast over de Westeinder als locatie. 
Vanaf Vrouwentroost en de dijk bij Kudelstaart waren 
de wedstrijden over de korte banen goed te volgen. Op 
zaterdag en zondag was er dan ook redelijk veel publiek.

Lotte Knegt
06-06-1995

Joop van 
Werkhoven
20-05-1950

Hugo van 
Werkhoven
06-03-1992

Lotte Ketelaar
06-05-1991

Jan van den Brink
22-05-1962

Hans van der 
Laarse

27-05-1954
Louis de Ruiter
13-06-1958
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Voor het eerstvolgende event in Veere op 9, 10 en 11 
September is de familie van Werkhoven gekozen als 
bemanning: Robert en Joop als de twee zeer ervaren 
ouderen en Hugo en Ernst als de talentvolle jongeren 
met jeugdige energie en kracht. Helaas heeft Robert 
een serieuze blessure opgelopen, dus dat zal nog 
anders worden ingevuld. Als deze Over & Weer in 
september uitkomt weten we de uitslag!
In het weekend van 30 September is het laatste event. 
Daar zal de bemanning bestaan uit Pim Stam, Fré 
Spreen, Feike Teisma en Jan van de Brink plus nog een 
reserve. Drie vijftigers en Feike 18 jaar! Dit mengen van 
jong en oud is heel belangrijk om ervaring op te doen en 
door te geven. De J/70 is overigens geen kinderboot. 
Er zijn spierballen nodig zodat de ondergrens wel bij 
16 jaar ligt.
Wat nu als je ergens onderaan eindigt? Waar er een 
eredivisie is zou je ook een eerste en tweede divisie 
verwachten. Daar wordt over nagedacht en is mede 
afhankelijk van het enthousiasme na deze start. 

Fréderik Speen
12-08-1963

Ernst van 
Werkhoven
21-11-1986

Baris Kavakli
27-08-1981

Danique Bancken
20-09-2001

Feike Tijsma
23-09-1998

Ebe van der Spek
22-06-1964

Ernst Jan Bultje
15-07-1988
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Over Zeilteam Westeinder

Zeilteam Westeinder is een gecombineerd 
team van leden van WV de Nieuwe Meer en 
WV Aalsmeer. Het team komt voort uit de 
Stichting Westeinder Zeilwedstrijden (WZW). 
Een stichting waarin een aantal lokale water-
sportverenigingen deelnemen.
Via Westeinder Zeilwedstrijden bundelen de 
deelnemende verenigingen hun krachten op 
het gebied van de wedstrijdzeilsport. Al 70 
jaar is Westeinder Zeilwedstrijden actief op de 
Westeinderplassen; van de Combi Westeinder 
voor jeugdzeilers uit de regio Amsterdam 
tot Nederlandse Kampioenschappen en 
Grand Prix voor nationale en internationale 
klassen als de Regenboog, Draak en rond- en 
platbodemwedstrijden.

Het Verbond heeft meer dan 400 verenigingen, 
maar niet iedere vereniging heeft 20 ervaren 
en getalenteerde zeilers. Het zou echter zo 
maar kunnen dat het enthousiasme van deze 
eerste keer de competitie de wind in de zeilen 
geeft. 

Interview met Fré Spreen

Paul Hamelynck
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Deze Eredivisie komt op een moment dat het wedstrijdzeilen 
bij onze vereniging niet bepaald in de lift zit. Het is ingezakt 
tot de traditionele openings- en de sluitingswedstrijd.
De wedstrijdcommissaris in het bestuur kent al twee 
jaar een vacature! Toch bestaat het botenbestand voor 
tweederde uit zeilboten terwijl de motorboters grotendeels 
ex-zeilers zijn.
‘Er is geen wedstrijdmentaliteit’, zegt Hans Tol.
Waarom ging het mis met de wedstrijden op vrijdagavond?
Er zou veel meer energie moeten worden gestoken in het 
faciliteren, promoten, benutten, inspireren…

Bij de WVA zeilen elke woensdagavond ruim dertig boten 
tegen elkaar. Slechts twee of drie boten van de Nieuwe 
Meer doen mee. Er is natuurlijk de Stichting WZW die in 
en buiten het seizoen enthousiast, met veel succes en 
veel vrijwilligers, wedstrijden organiseert. Met verwijzing 
naar het verslag van Hans in de vorige O&W. Maar zelfs 
bij de WVA, waar de WZW gebruik maakt van twee 
kranen, is er bij sommigen gemopper over de inspanning 

De Nieuwe Meer en het Eredivisie Zeilen.
en overlast (parkeren bijvoorbeeld) als gevolg van de 
kampioenschappen.
De WZW die zich tenslotte met alleen wedstrijdzeilen 
bezig houdt is stiekem aan het rondkijken of er niet een 
eigen locatie is te vinden rond de Westeinder.

Het meest belangrijke zijn ook hier weer de mensen.
Zo heeft Ingrid Meester alle wedstrijden bij WVA georgani-
seerd. En er is de onvolprezen voorzitter van de WZW, 
Hans van de Laarse, die de belangrijkste trekker is van 
het evenement van de Eredivisie op de Westeinder. Vooral 
hij heeft met lobbyen bij gemeente, sponsors en wie al 
niet voor het geweldige succes gezorgd. Zelf neemt hij er 
enthousiast als zeer goede zeiler aan deel. 
Als je die hele groep van 20 bij ons in de clubkamer 
dolenthousiast rond de tafel het Eredivisie-Event ziet 
evalueren, dan kan het niet anders dan dat we hiermee 
doorgaan. Het is een hartstikke leuk initiatief, wat ook de 
resultaten zijn.
Belangrijke vraag is : hebben wij, als Nieuwe Meer, het er 
voor over?

Paul Hamelynck

20 november
Sinterklaasfeest

prikbord
• 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!

17-18 september
Rond en Plat

zeilwedstrijden

17 september
Kunstroute ‘te gast’ 

in clubhuis

8 oktober
Sluitingsdiner

‘captainsdinner’

9 oktober
Sluiting seizoen

bestuursbeker wedstrijden



Tijdens een najaarsborrel bedachten Wiebe en ik (samen 
148 jaar) dat het leuk zou zijn om samen een driehoek 
Noordzee te doen. Beiden hebben we heel wat single-
handed ervaring maar nooit zeilden we samen.

Voorbereidingen 
We kozen voor de tocht mijn Aurum (Dehler39CWS met 
vleugelkiel). Er moest nog heel wat voorbereid worden: 
de noodhelmstok voorziening, de knop van de elektrische 
winch en, meest belangrijk, het lamme armpje van de 
zelfstuurautomaat moesten gerepareerd, het reddingsvlot 
een service beurt, nieuwe grootzeil val en reeflijnen, nieuwe 
laptop voor de nieuwe elektronische kaarten en de nieuwe 
AIS. Zo was er heel wat!

Plan-de-Campagne
Naar de Shetlands, een afstand van zo’n 600 mijl 
rechtstreeks. Maar met verkeersscheidingsstelsels (TSS), 
het omzeilen van de Doggersbank, de windparken, de 
olieboorplatforms en opkruisen… reken maar op 900.
Eerste rak: Aalsmeer naar....
Half juni vertrokken we richting Amsterdam. Helaas: 

Schinkelbruggen gestremd, dus terug en via Haarlem. 
Nachtje IJmuiden, dieseltank weer vullen en het zeegat 
uit! Aanvankelijk weinig wind, mist in de ochtend, rond het 
middaguur klaart het op. De plotter, mijn oude Geonav valt 
uit, maar ik kan het probleem oplossen. Dan: accu’s plat. 
Zonder stroom geen Autohelm en dat kan echt niet. Dus 
niks Shetlands maar eerst naar de Engelse Oostkust voor 
nieuwe accu’s. Het wordt Whitby.

Tweede rak: UK naar Noorwegen.
De GRIB files geven Noord 5-6 Bft bij de Shetlands, 
dus eerst maar naar de Noorse kust, waar NW 4-5 Bft 
verwacht wordt. Die verwachting komt niet helemaal uit, 
want we raken gedurende 36 uur verzeild in NW 6,7,8 en 
zelfs 6 uur lang NW9 Bft. Met bijpassende zeeën van 7-8 
meter met uitschieters naar 12-15 meter. We minderen zeil 
tot er alleen nog een puntje fok staat. De Autohelm stuurt 
ons golf-op-golf-af. Zo nu en dan valt een schuimende 
breker over het hele dek, spoelt onder de buiskap tot we 
de spleten met dweilen afdichten. De tweede nacht op 
zee, om 03:30 alarmeert de AIS: een vrachtvaarder van 
95 meter, de Kairin, nadert ons van bakboord en heeft een 

Vierhoek Noordzee  met de Aurum

12 13

CPA (Closest Point of Approach) van 0 meter. Nul?
Dan vaart hij straks dwars over ons heen. Ik roep hem op 
VHF16 marifoon. ‘’Kairin, Kairin, this is sailing yacht Aurum, 
do you read me?’’ Na de tweede oproep komt er antwoord. 
Een mopperig “I don’t see you”. ‘’You might see my red 
navigation light’’ Hij ziet het licht. Gelukkig wijkt hij en even 
later zien we hem op 500 meter achter ons passeren. Op 
hetzelfde moment zie ik een dolfijn die op maar twee meter 
aan bakboord met ons mee zwemt, tussen de Karin en de 
Aurum. Is het dan toch waar dat dolfijnen soms schepen 
voor stranding of aanvaring behoeden?

Derde rak: Farsund-Hartlepool.
We lopen Farsund aan. Gecompliceerde aanloop van 
4 mijl tussen eilandjes en ondiepe rotspartijen door. Het 
weer is opgeklaard, de kust verschaft lij, dus de golven 
zijn ook verdwenen. We zijn in Noorwegen! De volgende 
dag moppen we 25 liter water uit de bilge en wassen onze 
zoute kleren. Verder wordt de tafel weer vastgezet, want 
die was met Wiebe en al in de lijkooi terecht gekomen toen 
we van een golf af vielen. Komt goed uit dat het de hele 

dag regent. De volgende dag: stralend zomerweer! Helaas 
op zee: langdurig, potdikke mist, zicht ongeveer een 
scheepslengte voor de boeg. Marifoon oproep aan ”All 
Ships” wordt niet beantwoord: kennelijk geen scheepvaart. 
Wel misthoorn: kort-kort-lang (=U=you are in danger) 
een booreiland. Op onze marifoon oproep antwoordt het 
guardship. Hij meldt dat hij ons ziet op de radar, dat we 
1 mijl vrij van het platform varen en dat er geen andere 
scheepvaart in de buurt is.

Vierde rak: Hartlepool-IJmuiden.
Omdat we onze deadline voor terug in Nederland niet 
halen als we de Shetlands nog aan willen doen, kiezen 
we voor Hartlepool. Daar lopen we nog even aan de 
grond in de haveningang, die is flink verzand. Een nacht 
in de Marina, tanken, supermarkt. En dan opnieuw in drie 
dagen en twee nachten terug naar IJmuiden. Het laatste 
stukje trakteert ons nog even op regen en SW 6 Bft. In 12 
vaardagen legden we 1394 mijl af. Fantastische ervaring, 
maar de Shetlands moeten nog even wachten!

Anjo Veerman

Voor de volledige tekst van dit artikel zie:
www.wvnieuwemeer.nl
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Beste Nieuwe Meer leden,

Wij Zijn Dieter en Mirella, samen met onze twee zoontjes (Luka van 7 jaar en Maximilian 
van 4 jaar) wonen wij in het centrum van Amsterdam. Als onze kinderen niet op het 
water zijn vinden ze het heerlijk om te hockeyen (bij Pinoke) en te skiën bij Snowplanet. 
Mijn vrouw is zelfstandig interieur fotografe. In opdracht van makelaars maakt zij foto’s 
en plattegronden van woningen in Amsterdam en omstreken. Ik ben VP Innovation en 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle nieuwe producten bij Payvision, een 
Payment Service Provider. Daarnaast zit ik in het bestuur van Stichting Jeugdzeilen 
Amsterdam, een zeilverening die jonge kinderen spelenderwijs kennis wil laten maken 
met het zeilen. Wij varen wekelijks met optimisten in de gracht bij roeivereniging de 
Amstel in Amsterdam. Wij lagen de afgelopen seizoenen met onze zeilboot bij Dragt. 
Wij hadden een mooi plekje maar het voelde wel vreemd om tussen de motorboten te 
liggen. Vooral omdat wij altijd als wij de haven uitvoeren heel veel masten zagen in de 
naastgelegen haven. Ik ben daarom op de site van WV Nieuwe Meer gaan kijken en 
heb gebeld om eens langs te komen om kennis te maken. Wij kwamen op een zondag 
middag, onze oudste zoon mocht meteen meevaren met de jeugd en wij hadden een 
leuke middag in het clubhuis. Kortom; wij waren meteen verkocht en zijn erg blij dat wij 
lid mochten worden van jullie vereniging.

Wij hebben in ieder geval heel veel zin om jullie en jullie vereniging te leren kennen.
Met vriendelijke groet,

Dieter, Mirella, Luka en Maximilian Eschgfäller

Nieuw aangemeerd

Het blijft altijd een dingetje. Is het nou aangemeerd of 
afgemeerd. Ik vind 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”. Wat bracht deze 
nieuwe leden ertoe om lid te worden van onze club? De 
redactie kreeg de volgende kennismakingsberichten van 
nieuwe leden. Nieuwe “AANMEERDERS” DUS.

Ik ben Sonja Bon-Meeuwissen geboren in 1946 te Amsterdam en snel daarna verhuisd naar 
Aalsmeer-oost waar mijn ouders aan de Aalsmeerderweg een kwekerij hadden. Ik ben dus 
in het Aalsmeerse net niet geboren maar wel getogen .In m’n werkzame leven had ik een 
schoonheidsspecialiste salon maar leef nu een gepensioneerd leven aan de Uiterweg .Mijn 
ouders waren geen watersporters: geen tijd als kweker in de tijd van opbouw na de oorlog. 
Mijn broer en ik kregen van mijn vader een kleine BM en als tiener voer ik er met vriendinnen 
mee en deelden poel en watersporteiland met de lokale jeugd. Mooie herinneringen. In mijn 
1e huwelijk met een Aalsmeerse bloemenexporteur hadden we eerst een Contest 26 en later 
een Aldert Been Lemsteraak VB  waarmee we op de Westeinder zeilden en ieder weekend 
aan een eiland recreëerden. Ook in de zomer vakanties voeren we op het IJsselmeer en 
verder, vaak met andere lokale familieschepen. De 2 kinderen hebben het varen dus wel met 
de paplepel ingegoten gekregen. Dochter Alexandra Verbeek heeft het met haar zeiltalent tot 
Olympisch 470 niveau gebracht!
Nu ben ik getrouwd met Arend Bon(1943), hij is wel in Aalsmeer geboren en ook getogen. 
Hij heeft veel binnen-en buitengaatse wedstrijden gezeild. Zijn voorvaderen zijn wél zeilers 
geweest en zijn opa heeft als Havencommissaris in het Nieuwe Meer bestuur (1915?) gefunctioneerd.10 jaar geleden hebben we 
een motorboot, een Grand Banks 42 gekocht die we na 2 jaar hebben ingeruild voor onze huidige “Meeuw” een Grand Banks 41 
EU. We hebben allebei onze vaarbewijzen en andere wenselijke papieren en we bevaren de laatste zomers verre wateren zoals 
naar Zuid Engeland, Parijs, Londen, Denemarken en in 2014 de Saimaa meren in Oost Finland. Komende seizoenen willen we 
de steven weer oostwaarts wenden om ten slotte in de Zwarte Zee ,Zee van Marmara en de Egeïsche Zee terecht te komen. Dat 
zal de nodige maanden wel vergen maar we verheugen er ons erg op om samen met een ander Grand Banks stel die tocht te 
maken. Dank dat u mijn lidmaatschapsaanvraag heeft gehonoreerd,                   

Sonja Bon-Meeuwissen

15

En het derde bericht van nieuwe Aanmeerders kwam van Marjon Koster en Jeroen 
Derksema.

Mijn naam is Jeroen Derksema en ik ben getrouwd met Marjon Koster, we hebben twee 
zonen. Martijn van 7 en Stefan van 4 jaar. Nu acht jaar wonend in de Kastanjelaan in 
Aalsmeer voel ik me eigenlijk meer thuis in Aalsmeer dan voorheen in Uithoorn.  Ik ben 
opgegroeid in een kano. Hier is mijn hart voor watersport ontstaan. Met deze ervaring op 
zak ben ik gaan kano poloën bij Michiel de Ruyter in Uithoorn. Het is vergelijkbaar met 
waterpolo alleen dan in een kano en de doeltjes hangen boven het water. Je speelt vijf 
tegen vijf en de wedstrijd duurt twee keer tien minuten. De kano’s zijn zeer wendbaar, snel 
draaien, sprinten en eskimoteren is op het lijf geschreven voor deze boten. Deze sport 
heb ik ruim 20 jaar gedaan. Inmiddels ben ik daarmee gestopt om tijd te krijgen voor 
andere leuke hobby’s zoals  onze Topcraft Tender. Van oorsprong ben ik bouwkundige 
maar sinds 13 jaar ben ik actief bij Brandweer Kennemerland als adviseur Brandveilig 

Leven en informatie manager CopI. 

En ik ben Marjon Koster en opgegroeid in Aalsmeer, al noem ik Jeroen de ‘echte’ Aalsmeerder 
van ons twee. In plaats van op het water, heeft mijn leven zich voornamelijk afgespeeld op het 
paard. Dat is een sport die veel tijd kost en enige jaren geleden heb ik besloten om hier geen 
actieve carrière in na te streven. Ik ben werkzaam als belastingadviseur bij Ernst&Young. We 
hebben al enorm genoten van het laatste restje van het vorige seizoen in onze Topcraft Tender. 

Martijn houdt van veel sporten en wat hem betreft komt zeilen daar nu ook bij.  Op zijn vierde 
stond Martijn al op de ski’s en nu vragen we of hij op ons wilt wachten (wij zijn dus niet 
geroutineerd). Hij zit in groep 4 van de Samen Een. Dat is in het centrum van Aalsmeer en vorig 
jaar is hij zelfs een keer met de boot opgehaald van school. Op het water horen we regelmatig 
“hoi Martijn” en dan ziet hij weer een bekende. Erg leuk om te zien dat hij aardig bekend raakt 
met Aalsmeer. 

Stefan is in januari begonnen op school en dat is nog erg spannend. Sporten is voor hem 
nog een beetje te vroeg. Hij speelt graag met zijn vriendjes. Varen op de boot vindt hij ook 
heerlijk, maar verder heeft hij wel enige watervrees. We moeten nog even geduld hebben 
voordat de zwemdiploma’s op zak zijn. Het lijkt ons erg leuk om meer te hebben dan alleen 
een ligplaats. Wij kennen nog niet veel mensen met een boot en het lijkt ons erg leuk om 
kennis te maken met andere liefhebbers. De kinderen komen in aanraking met de watersport 
en kunnen dit delen met andere kinderen van de vereniging. De combinatie met een gezellig 
clubhuis met restaurant maakt het verhaal compleet.

We hopen dat jullie hiermee een indruk hebben gekregen van wie we zijn.
We zien jullie graag op de vereniging! 

Groeten van Marjon, Jeroen, Martijn en Stefan.

Ook nog nieuw aangemeerd

Arie Kwak
Henk C. Jansen
Ute Jansen – Krack
Djuna Koole (jeugdlid)
Tijn Koole (jeugdlid)
Erik Noordam
Judith Noordam

Weggevaren

Derk Koole
Slava Tolokonin (jeugdlid)
Mark Wessels
Mickey Vunderink 
Bert Strengholt
Treske Strengholt-de Sonnaville

Bert Kruijsman
Jon Breeuwsma
Tineke Breeuwsma-Root
Marth Lubben
Co Rijnvis-Lubben
Raymond van Schaik
Marja Winter
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Beste Zeilvrienden, Op 17 en 18 september worden, 
als vanouds, weer de Rond- en Platbodem wedstrijden 
georganiseerd op de Westeinder plassen.
Inschrijving staat open voor de bekende Tjalken, Lem-
steraken, Vissersvaartuigen, Friese Jachten, Tjotters, 
Open Schouwen en Bootjes. Daarnaast verwachten wij 
dit jaar ook enthousiaste deelnemers in fraai en met liefde 
onderhouden Westlanders. Ook scherpe kajuitjachten, al 
dan niet klassiekers, zijn weer van harte welkom. De Rond- 
en Platbodem wedstrijden vormen een jaarlijks terugkerend 
evenement dat al sinds 1949 wordt georganiseerd door de 
Westeinder Zeilwedstrijden, in nauwe samenwerking met 
WV Nieuwe Meer. De planning is een week na het Rond- en 
Platbodem evenement op de Kagerplassen. Samen met 
het evenement op de Kaag, dat op 10 en 11 september 
plaatsvond, vormt deze wedstrijd een fraai geheel om het 
zeilseizoen in het Hollandse plassengebied af te sluiten. 
Wat de zeilwedstrijden betreft ziet het programma er dit 
jaar wel iets anders uit. Zaterdag twee wedstrijden en 
zondag één, waardoor de prijsuitreiking op zondag nu 
twee uur eerder gepland staat. Voor deelnemers die nog 
lang onderweg zijn om hun thuishaven te bereiken wordt 
dit als een groot voordeel gezien en hopelijk zien wij dat 
terug in grotere velden. Wat zeker niet veranderd is, zijn 
de prima te zeilen wedstrijdbanen op de Grote Poel en 
de ontsnappingsmogelijkheid voor het zgn. kleine hout bij 
harde wind naar de Kleine Poel. Tijdens het evenement 
wordt gestreden om bijzondere wisselprijzen, waaronder 
een negentiende-eeuwse zilveren blaker uit 1955 en een in 

2012 opnieuw door het Stamboek beschikbaar gestelde 
geborduurde wimpel ter vervanging van de oude wimpel 
uit 1956 die de hal van ons clubhuis siert.
In het clubhuis worden tijdens het evenement zeilers-
maaltijden geserveerd en wordt er ’s avonds tot in de 
kleine uurtjes nagepraat over de gebeurtenissen van de 
afgelopen dag, onder het genot van een hapje én een 
drankje. Op zaterdag is er weer de Bikkelbankborrel met 
naar wij verwachten weer een spontane muziekexplosie 
op de steiger.
In het dorp Aalsmeer vindt tijdens het evenement de 
Kunstroute plaats waarbij men ook de WV Nieuwe Meer 
bezoekt om de aldaar getoonde kunstvoorwerpen te 
bewonderen. Deelnemers hebben met hun (moeder)
schepen een ligplaats in de haven. De grote schepen 
liggen zij aan zij terwijl de Kolendam mogelijk vol ligt met 
Westlanders. Goed voor een gezellige sfeer en het zal een 
machtig schouwspel opleveren. Het is een weekend van 
volop genieten. Naast de wedstrijden op zaterdag dus 
de Bikkelbankborrel met muziek en een gezamenlijke 
maaltijd (ook voor niet deelnemers) en op zondag wellicht 
een gezamenlijk ontbijt? Dat zou zo maar kunnen.
De eerste start op zaterdag is om 11.30 uur. Op zondag 
zal de eerste start om 10.00 uur plaatsvinden.

Namens het comité Rond en Plat 2016, Westeinder 
Zeilwedstrijden en Watersportvereniging Nieuwe Meer, 

Fokke Dijkstra

17/18
September 2016

Het Rond & Plat evenement
op de Westeinder plassen
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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
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Super swingend slot Westeinder Waterweek

De klankkleuren en de perfect getimede arrangementen 
van Leo’s Drugstore, het virtuoze, bijna fanatiek swing-
ende muzikale samenspel van As Good As It Gets en 
de uitdagende avonturen van de bezielende zangeres 
Colette Wickenhagen en saxofonist Robbert Tuinhof: het 
jazzweekend 2016 op de Nieuwe Meer was een muzikale 
belevenis zonder weerga.
De drie blaasinstrumenten van Leo’s Drugstore: trompet, 
saxofoon en trombone, in combinatie met vibrafoon, 
geven de swingende zevenmansband een bijzondere 
eigen sound. De band werd geboren achter de drogisterij 
van pianist Leo de Boer in Noorden. Na Leo’s dood zijn 
de mannen doorgegaan; ze repeteren nog elke week in 
een ruimte achter de drogisterij. Dat de band nog steeds 
bestaat, is in niet geringe mate te danken aan de unieke 
arrangementen van saxofonist André van Willigenburg. En 
aan het speelplezier dat de mannen uitstralen.
Als het om speelplezier gaat, lijkt het wel of trompettist 
Michael Varekamp en klarinettist Bernard Berkhout het 
hebben uitgevonden met hun band As Good As It Gets. 

JAZZ EILAND
Zij hebben de hele jazztraditie in hun spel opgenomen. 
Alle classics komen voorbij, van Sweet Sue (1928), 
Mood Indigo (1930) tot Caravan (1936) en You’d Be 
So Nice To Come Home To (1943); zelfs de Flintstones 
(‘een nummer uit het Stenen Tijdperk,’ zei Michael) kreeg 
een razendsnelle uitvoering door Bernard. Wat hadden 
die muzikanten een lol. Het was een feest dat tot na 
middernacht duurde.
En het kon niet op. Zondagmiddag zong Colette 
Wickenhagen met een band die was bijeengebracht 
door saxofonist Robbert Tuinhof. Het was een ‘gelegen-
heidsband’ – maar wel tussen aanhalingstekens, want het 
klikte alsof ze al jaren elke dag samenspeelden. Terwijl ze 
elkaar een jaar geleden hadden ontmoet! Colette gaf zich 
met hart en ziel over aan de muziek – en haar begeleiders 
niet minder. Totale improvisatie – ‘zoals dat hoort in de 
jazz,’ zei Colette – en zij gaf een diepere betekenis aan ‘It 
Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing’!
Het was een weekend waar iedereen blij van werd: 
muzikanten en publiek. Het jazzweekend op de Nieuwe 
Meer is een niet meer weg te denken traditie geworden. 
Volgend jaar weer.

Pierre Tuning
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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
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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: Ed Kerkhoven 
Clubcommissaris: Paul Baumann 
Jeugdcommissaris: Robert van Werkhoven 
Wedstrijdcommissaris: Vacature

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

Watersportvereniging 
Nieuwe Meer  
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‘T BOEIERVOLK
Zo werden onze leden genoemd door de Aalsmeerse bevolking toen 
onze vereniging zo’n 100 jaar geleden definitief in Aalsmeer neerstreek. 
Dat “volk” mag misschien als benaming een wat platte en volkse indruk 
wekken maar niets is minder waar: het is een Geuzennaam. Dus een 
naam op trots op te zijn.
In het boek met de titel “’t Boeiervolk”, uitgegeven naar aanleiding 
van het 100-jarige bestaan van onze vereniging, wordt de ontstaans-
geschiedenis uitgebreid uitgelegd. Daarnaast is het boek voorzien van 
prachtig fotomateriaal. Voor wie het nog niet in zijn bezit heeft een 
“must have” en ook een interessant boek om cadeau te geven. De 
Havenmeester levert het graag voor €10. Niet duur en zeker de moeite 
waard om te lezen.

Op deze bladzijde vindt u verder wie verantwoordelijk zijn in specifieke 
functies en/of commissies. Boeiervolk dus.

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: 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

‘Nog maar 11.000 gaten boren’
Lid zijn van een vereniging schept verplichtingen.

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

brasserie@wvnieuwemeer.nl  |  www.brasserienieuwemeer.nl

U bent welkom van dinsdag t/m vrijdag  
van 12:00 tot 23:00 uur en op zaterdag  
en zondag van 10.00 tot 23.00 uur

(Graag reserveren vanaf vier personen)

  Een hoogwaardig restaurant  
   waar leden voorrang hebben

Brasserie Nieuwe Meer_adv A5.indd   1 09-08-16   14:59

Schoonheidssalon Aalsmeer 
De herfst 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



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


