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Ook al woon ik al meer dan 40 jaar in Aalsmeer, 
ik ben en blijf ‘import’ in het bloemendorp aan de 
Westeinder. En zelfs mijn lieve echtgenote Marjan, 
die op de Uiterweg geboren en getogen is, hoort nog 
niet helemaal bij het dorp. Want de eerste de Vries in 
Aalsmeer, haar grootvader Johan, vestigde zich hier 
pas in 1906. En een de Vries, laat staan een Rietveld, 
is nou eenmaal geen Spaargaren, Eveleens, Buis, 
Alderden, Baarse, Maarssen, Maarsse, Maarsen, 
Maarse, Eigenhuis, Harting, Jongkind, Keessen, van 
Leeuwen, Spaargaren, Tas of van Zijverden.
Overigens was de proliferatie van deze Aalsmeerse 
families soms zo ver gevorderd, dat de afzonderlijke 
gezinnen weer een speciale naamaanduiding kregen.
Zo heet de familie Buis die aan de Uiterweg 
(in Aalsmeer: de Buurt) woont, net links na de 
Aardbeienbrug, ‘de Peren’, want Buis is niet precies 
genoeg, maar als je het over ‘de Peren’ hebt dan 
weet iedereen dat die op de Buurt net links na de 
Aardbeienbrug wonen en daar ook hun kwekerij 
hebben. En zo had/heb je ook de Platjes, de Gauwe 
Tienen, de Stoppies etc. Als je als allochtoon in 
Aalsmeerse kringen komt dan is de eerste vraag 
ook altijd: ‘Van wie ben jij d’r één?’ Eerst even kijken 
wat voor vlees we in de kuip hebben. Is dit wel goed 
volk. Een soort ballotage zou je kunnen zeggen. 
Inmiddels versta ik het Aalsmeers heel behoorlijk 
en ik spreek het zelfs een beetje. Zo is iets wat we 
buiten Aalsmeer ‘smoezelig’ zouden noemen, hier ter 
plaatse ‘morsig’. En iedereen weet natuurlijk wat een 
praam en een zudde is. De morsige praam sleept een 
zudde over de Poel. Zo, dat ging nog net. Met de 
hakken over de ‘tocht’ voor de inburgeringstest.
Ook onze mooie Vereniging is nog steeds een beetje 
een allochtoon in Aalsmeer. Pas hier gevestigd sinds 
1920 en al die tijd op een eiland wonend, met een 
weliswaar vriendelijk maar toch ook belemmerend 
pontje voor de deur en, tja, geen echte Aalsmeerders 
daar op die haven. Bij ons 100-jarig bestaan werden 
we er dan ook door een van Leeuwen (een echte dus) 
in niet mis te verstane bewoordingen op gewezen 
dat het inburgeringsproces nog maar net op gang 
was gekomen. 
Maar, zie daar: vier jaar later zijn er flinke stappen 
gezet. Door openstelling van ons restaurant voor 
bezoekers van ‘over de pont’, door de jazz concerten 
en evenementen in het Clubhuis zoals de Kunstroute, 
hebben vele Aalsmeerders de weg naar de haven 
gevonden. We beginnen er een beetje bij te horen.
En dat mag langzamerhand ook wel, want we doen 
ons best. Er zou een regel moeten zijn dat 100 jaar 
brave volharding in en bijdrage aan een gemeenschap, 
recht geeft op de status van autochtoon.
Zelfs in Aalsmeer.
       Het wordt langzamerhand tijd.

Wim Rietveld.

Een allochtoon in
Aalsmeer
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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
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EDZ en Zeilteam Westeinder 
(ZTW) zijn een succes!
Met een competitie voor zeilverenigingen heeft het KNWV 
en Eredivisie Zeilen een nieuwe wedstrijdvorm toegevoegd. 
Een unieke kans voor 18 deelnemende zeilverenigingen. 
Lees de ervaringen van twee deelnemers elders.

De zeilsport verandert op meerdere fronten; het aantal 
wedstrijdzeilers neemt af, ook jeugdzeilers haken veelal 
na hun “school/studietijd” af. Zeilverenigingen hebben 
moeite hun sportieve profiel vast te houden. 
Samenwerken blijkt de optie! Nederlanders zijn succesvol 
in meerdere Olympische klassen. Het zeilwedstrijdniveau 
tussen deze elitegroep en de top van alle andere regionale, 
nationale en internationale klassen is ongelofelijk groot. 
Het bijeenbrengen en begeleiden van jong en ouder talent 
in “performance boten” is nodig om het totale niveau te 
verhogen.

We hebben EDZ, samen met WV Aalsmeer en de WZW 
omarmd, om voldoende deelnemers te garanderen en om 
de gemeente en de Eredivisie organisatie te bewegen de 
Westeinder te selecteren als een van de vijf wedstrijdlocaties. 
De gezamenlijke vlag “Zeilteam Westeinder”, versterkte 
onze communicatiekracht naar gemeente en sponsoren.
Door goede lobby bij de gemeente en organisatoren van 
EDZ  is de Westeinder gekozen en werd het speerpunt 
van de jaarlijkse www. De Gemeente heeft EDZ en ons 
gesteund met respectievelijk € 16.000 en €4.000.

De voorbereiding
• Na intensief overleg akkoord gekregen voor het zeilen 

onder de vlag “Zeilteam Westeinder”; een uniek 
samenwerkingsverband werd mogelijk.

• Vastgesteld werd dat “zonder de sponsoren wij niet 
mee zouden kunnen doen”. Naast het inschrijfgeld 
van €5.000 calculeerden wij substantiële trainings-, 
deelname- en verblijfkosten.

• Samenstelling “spelerslijst” voor 1 april 2016 bleek 
lastig, omdat het objectief vaststellen van de 
zeilwedstrijdervaring per persoon onmogelijk bleek. 
Daarbij: hoe hoog leg je de lat, wetende dat de “EDZ-
top werkelijk op topniveau zeilt”?

• Voor een “ervaren stuurman in een 1-mansboot” is 
een 4-manssportboot een uitdaging.

• Meerdere potentiële deelnemers van onder de 35 jaar 
hadden wel interesse, maar konden vanwege tijd, 
gezin, geld, niet mee doen.

• Het bleek lastig om 10 ervaren WVA/WVNM-wedstrijd-
zeilers/zeilsters te vinden. 

De Wedstrijden
Tijdsbeslag bleek een probleem te zijn. De keuze voor een 
apart team per locatie was de oplossing en werkte de breedte 
in de hand. Slechts een enkele kon het hoge zeilwedstrijd 
niveau aan. De meesten had geen wedstrijdervaring in een 
3 of 4-mansboot. “Jongeren” pasten zich sneller aan dan 
“ouderen”. Weinigen hadden ervaring met de gennakker 
en het downwind afkruisen. Er is met veel enthousiasme 
gevaren en vele deelnemers hebben een indrukwekkende 
leercurve doorlopen. Nuchter beschouwd ontbrak het 
echter aan voldoende ervaring. Gebrek aan training is 
hier debet aan. Niettemin heeft ZTW op alle locaties 
enthousiast gestreden en is geëindigd op een veilige 14e 
plaats in het eindklassement. 

Geslaagd initiatief!
De keuze van de Westeinder als wedstrijdwater is goed 
bevallen en de EDZ heeft al kenbaar gemaakt om terug 
te komen. De gemeente heeft in principe ingestemd met 
toekomstige sponsoring van het evenement in het kader 
van de Aalsmeer promotie.
Voor ons als vereniging is de voorzichtige conclusie dat 
de wedstrijdzeilers een nieuw perspectief hebben. Voor de 
jongere zeilers is het een haalbare volgende stap na de 
Laser Radial en de RS Feva. Ook breder in de vereniging 
is het ZTW met belangstelling gevolgd, zowel direct op 
locatie maar ook via verslagen en “social media” met als 
hoogtepunt het weekend op de Westeinder. Al met al is ons 
sportieve profiel verstevigd en is onze naamsbekendheid 
en die van de Westeinder, toegenomen.

Deelname EDZ 2017:
WVA & WVNM willen ook volgend jaar weer samen mee 
doen als we onze kwaliteit kunnen verbeteren en bereid te 
zijn te investeren. De individuele bijdrage was per speler 
in 2016 hoog. In de begroting 2017 is meer ruimte voor 
training opgenomen en een verhoogde gemeentesubsidie. 
Beide verenigingen zijn bereid om meer bij te dragen.

De selectie van spelers moet verfijnd worden, teneinde 
de kwaliteit te verhogen. De potentie is er, maar meer 
trainingen, professionele begeleiding, coaching en uren 
maken is het enige antwoord. We moeten in gelijkwaardige 
boten trainen. Sponsorbijdragen zijn onmisbaar en we 
zullen ervoor zorgen dat alle sponsoren een “dag op het 
water “zullen ervaren als tegenprestatie. Ook moet het 
evenement op de Westeinder toegankelijker worden voor 
onze sponsoren!
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• 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!

De te maken keuze voor 2017 is cruciaal, maar zeker voor 
de jaren daarna. 
Uiteindelijk moeten de “jongeren” het Eredivisie zeilen met 
“meermans-high performance-boten” omarmen.
Het Operationeel Comité EDZ 2016:
 Joop van Werkhoven
 Robert van Werkhoven
 Hans van der Laarse
 Reinier de Jong

Dank aan onze sponsoren:

Gemeente Aalsmeer
EVERSPARTNERS    
De Graaf & Groot Makelaars   
Lindenhaeghe
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Het Zeilteam Westeinder bestond in speelronde 4 en 5 uit 
leden van de Wv Nieuwe Meer, nadat eerdere evenementen 
gezeild werden door leden van de Wv Aalsmeer of een 
combinatie van beide verenigingen. Een kort verslag van 
beide evenementen geschreven door Frederik Spreen en 
Jan van den Brink. Uitgebreide verslagen zijn te vinden op 
de website van de WV Nieuwe Meer.
Eredivisie Zeilen, Speelronde 4, Locatie Veere.
Het bijzonder schilderachtige stadje Veere was op vrijdag 
9 september tot en met zondag 11 september het toneel 
van de vierde speelronde. Het team Westeinder bestond 
dat weekend uit Joop Van Werkhoven (stuurman), de 
broers Ernst en Hugo van Werkhoven en Frederik Spreen.
De windverwachting voor de vrijdag was 5 tot 10 knopen 
wind, circa 2 tot 3 Bft. Dit was voor ons niet ongunstig: uit 
ervaring wisten we dat de kans op stuur en zeil handlings 
fouten aanzienlijk toeneemt naarmate de wind toeneemt. 
De resultaten van de eerste dag: vier wedstrijden gezeild, 
respectievelijk 4e,1e,4e en 3e plaats. Vooral de tweede 
wedstrijd, waarin we 1e werden gaf ons het nodige (zeil) 
zelfvertrouwen. 

De windverwachting voor de zaterdag was wederom niet 
al te veel wind, 8 tot 12 knopen wind, circa 3 tot 4 Bft. Van 
de eerste dag hadden we geleerd dat de winddraaiingen 
aanzienlijk konden zijn, 45 graden was geen uitzondering 
en ook was de verdeling van de wind over het veld beslist 
niet gelijkmatig.

Bemanningswissel op het water.

Concentratie tijdens de race

Op vrijdag en zaterdag had er niet al te veel maar wel 
voldoende wind gestaan om het grootste gedeelte van het 
programma af te kunnen werken, de windverwachting voor 
de zondag was echter ronduit slecht. Met enige moeite 
kon de wedstrijdleiding er drie starts uit persen waarna 
de wind op was en de wedstrijden voor de rest van de 
dag werden afgelast. Van de drie starts kwamen wij een 
keer in actie, wat ons toch een fraaie 1e plaats en een 
positieve afsluiting van het zeilweekend opleverde. Het 
eindresultaat was een prima 7e plaats in het klassement 
van speelronde 4.

J-70’s met het historische centrum van Veere op de 
achtergrond
De resultaten van de tweede dag: 1e, 5e, 3e, 3 e en een- 
beetje jammer-6e plaats. 

Even genieten van een behaalde overwinning..

Eredivisie Zeilen, Speelronde 5, Locatie Almere.
De vijfde en laatste speelronde vond plaats op het 
Weerwater in Almere Stad op vrijdag 30 september tot en 
met zondag 2 October 2016. Het weerwater is een klein 
meer midden in de stad, met behoorlijk veel bebouwing 
rond het water en een mooi plein vanwaar de wedstrijden 
door de zeilers en het publiek goed en van dichtbij gevolgd 
konden worden.
Het team bestond uit Pim Stam (stuurman), Frederik 
Spreen, Feike Tijsma en Jan van den Brink. 

Eredivisie zeilen Zeilteam Westeinder

speelronde 4 (Veere) en speelronde 5 (Almere)

verslag
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prikbord
7 april
Algemene 

Ledenvergadering
(ALV)

8 januari
Nieuwjaarsreceptie

24 mei
Hemelvaartstocht

18 mei
Motorbotentocht

Het was een bijzondere ervaring om een winkelcentrum 
binnen te rijden met je auto en daarachter een zeilplas te 
vinden.

Alhoewel laat in het seizoen hadden we prima weer en 
was de windverwachting goed. Joop van Werkhoven was 
meegekomen als team coach, hij observeerde vanaf de kant 
de wedstrijden en gaf ons tips hoe wij onze boothandling 
en prestaties konden verbeteren. 

Onze prestaties gedurende de drie wedstrijd dagen waren 
wisselend, een aantal keren eindigden we achter in het 
veld maar hebben ook een aantal 2e en 3e plaatsen 
gescoord. 
Gedurende de 5 speelrondes is het niveau van de teams 
enorm gegroeid maar waren de verschillen tussen de 
onderlinge boten in de laatste speelronde niet zo groot als 
in het begin van de competitie wat een goed uitgangspunt 
is voor het komende seizoen. 

Tussen de races door werd via iPad en telefoon het 
wedstrijdverloop van de andere teams op het water 
nauwlettend gevolgd.

Onderweg naar de bovenboei.

Onze conclusie is wel dat er nadrukkelijk meer getraind zal 
moeten worden om aansluiting met de andere teams te 
kunnen houden. Uiteraard hebben we van de competitie 
en het zeilen enorm genoten en veel geleerd.

10 juni
Sloepentocht
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De Algemene Ledenvergadering van vrijdagavond 9 de-
cember 2016, die bijgewoond werd door 59 stemge-
rechtigde leden,  had een ambitieuze agenda.
Natuurlijk waren daar de traditionele onderwerpen zoals 
goedkeuring van de begroting en het uitreiken van de 
wisselprijzen, maar ook een aantal toekomstgerichte 
onderwerpen, die aan de vergadering  ter besluitvorming 
werden voorgelegd. 

Allereerst was daar de benoeming van Nicolette van Rutten 
tot Clubcommissaris als opvolgster van Paul Baumann. 
Nicolette krijgt de versierselen uitgereikt en Paul wordt 
bedankt voor zijn vele jaren trouwe inzet voor de vereniging.

Daarna het voorstel betreffende de aanschaf, onder 
voorwaarden, van een MaxFun wedstrijdboot. In eerste 
instantie als trainingsboot voor onze deelnemers aan het 
Zeilteam Westeinder ter voorbereiding op hun deelname 
aan de Eredivisie Zeilen, maar ook als clubboot te bezeilen 
door ambitieuze Nieuwe Meerders. WV Aalsmeer heeft al 
besloten voor de aanschaf van een MaxFun, waardoor 
het combinatieteam van WVA en WVNM, zoals dat in het 
afgelopen seizoen met succes heeft deelgenomen aan de 
Eredivisie Zeilen, nu met twee boten op de Westeinder kan 
gaan trainen. De vergadering geeft unaniem goedkeuring 
voor de aanschaf van de MaxFun, indien aan de voor-
waarden (sponsoring, beheer) is voldaan. 

Er zijn de laatste jaren veel vragen en opmerkingen 
geweest over de faciliteiten van het clubgebouw. Met 
name de sanitaire voorzieningen zijn niet meer up-to-
date, de jeugdvoorzieningen te beperkt en het aanzicht 
kan beter. Daarom is de werkgroep Faciliteiten ingesteld 
om naar een totaal plan van aanpak te kijken voor het 
clubgebouw, zodat we uit de modus van incidentele 
aanpassingen komen. De werkgroep presenteert een 
doordacht stappenplan, met een schetsmatige invulling 
van de behoefte aan betere sanitaire voorzieningen, ruimte 
voor de jeugd, ruimte voor clubactiviteiten en een herstel 
in de oude glorie van ons monumentale clubgebouw. 
Uiteraard hangt er een prijskaartje aan, maar met enige 
creativiteit zijn de plannen haalbaar. De vervolgstappen 
houden in dat de leden in het voorjaar van 2017 meer  in 
detail betrokken worden bij de plannen, die -daarna in 
groter detail uitgewerkt- kunnen leiden tot besluitvorming 
in de ALV.

De begroting heeft voor 2017 te maken met het fenomeen 
dat de overheid op aandringen van Europa besloten 
heeft om de BTW-heffing ingrijpend te wijzigen. Het komt 
erop neer dat ‘sportboten’ (alle zeil- roei- en surfboten) 
niet langer met btw belast worden, terwijl dat voor alle 
‘recreatieboten’ (alle motorboten met uitzondering van 
zogenaamde ‘powerboats’) wel het geval is. 
Dat levert voor een watersportvereniging grote problemen 
op. De vereniging is geen bedrijf met een winstoogmerk. 

De vereniging moet principieel haar kosten dekken 
uit de bijdragen van de leden. Indien de kosten van de 
vereniging (zoals in het geval van niet langer verhaalbare 
BTW) omhoog gaan, dan zullen die kosten eerlijk verdeeld 
moeten worden over de leden. Dat betekent overigens 
niet dat de leden meer gaan betalen. Er vindt binnen de 
factuur van de leden met ‘sportboten’ als het ware een 
verschuiving plaats van  BTW (die niet langer geheven 
mag worden) naar dekking van de kosten van onderhoud 
van de voorzieningen.
Omdat op dit moment de uitwerking van deze regerings-
plannen nog te onduidelijk is, stelt het bestuur voor om 
de gefactureerde bedragen voor alle leden in 2017 gelijk 
te houden aan die van 2016, hetgeen na enige discussie 
door de vergadering wordt goedgekeurd. Daarna wordt 
ook de begroting voor 2017 goedgekeurd.

Het winterwerk toont een lange lijst van projecten die 
voor een deel al klaar, of in een vergevorderd stadium 
van realisatie zijn. De vingersteigers aan de C-steiger, 
de constructie van de T-steiger, boxen verbreden aan 
de T-steiger, groot onderhoud aan de jollenhelling bij de 
A-steiger naast het terras, een nieuwe aanlandsteiger bij 
de ‘Kop van Zuid’ en groot onderhoud aan de jollenhelling 
aan de Brandewijnsloot. Zaterdag  11 februari en zaterdag 
4 maart zijn er weer klusdagen: meldt u aan!

De prijsuitreiking levert de volgende winnaars op: 
De Trouwbeker gaat naar Jessica Wijsenbeek voor de 
prachtige nieuwe vormgeving van het clubblad Over&Weer.
De opmaak van het blad is steeds weer een tijdrovende 
klus. Zij doet dat met veel oog voor detail, hetgeen steeds 
weer een prachtig resultaat oplevert. 
De Minerva Cup gaat dit jaar naar Marjan Rietveld, 
die al vijf jaar de ledenadministratie met behulp van 
e-Captain uitvoert. Het is de basis voor het ledenbeheer 
en de ligplaatsadministratie en daarmee de basis voor 
de facturering. Ook de communicatie naar de leden is 
volledig afhankelijk van een correcte ledenadministratie.  
De Fred Fennema Mijlenmaker Trofee voor zeilers gaat 
dit jaar naar de familie van der Vliet die met hun boot 
eerst een tocht door de Cariben hebben gemaakt en na 
thuiskomst ook nog naar Scandinavië zijn gevaren. Totaal 
2900 NM!
De Mijlenmakers Trofee voor motorbootvaarders is 
voor Sonja en Arend Bon, die met hun Grand Banks over 
de Rijn en de Donau van Rotterdam naar Istanbul zijn 
gevaren. 2358 mijl in 3 maanden door 10 landen!

Het was een vergadering met belangrijke besluiten die in-
houd en richting geven aan de toekomst van de vereniging. 
Aan alle deelnemers hulde voor hun betrokkenheid.

Wim Rietveld
secretaris

Algemene Ledenvergadering
9 december 2016



Droom even mee..
In onze samenleving verandert veel, waaronder ook de 
watersport. Zonder de identiteit van de Nieuwe Meer ter 
discussie te stellen kunnen wij ons afvragen of wij als 
vereniging voldoende gezond de toekomst tegemoet 
gaan, of er binnen de vereniging voldoende binding is 
en of wij voldoende faciliteiten aanbieden gelet op de 
veranderende vraag. 
Een vraag is of wij een plan kunnen maken waarin facili-
teiten en gebouwen in samenhang blijven. Als je kijkt 
naar alle koofjes en dingetjes die in de loop van tijd zijn 
aangebracht dan krijg je weleens de tranen in de ogen. 
Maar waarom zouden wij dat doen, zo’n plan?

De commissie heeft zich daartoe verdiept in de missie en de 
besturing van de vereniging, en in wat andere verenigingen 
op dit terrein doen. Onder andere de KWV De Kaag werd 
bezocht. De Kaag heeft 1600 leden, drie locaties en houdt 
zich bezig met recreatief zeilen, wedstrijdzeilen, de jeugd, 
sloeproeien en gezelligheid. Voor al die doelgroepen zijn 
er apart beleid, aparte locaties, aparte faciliteiten met 
centraal het aantrekkelijke clubhuis op het starteiland met 
een goed restaurant waar ook anderen welkom zijn. Er 
is een rijkdom aan drukbezochte faciliteiten voor de hele 
brede doelgroep op verschillende dagen in de week met 
de diverse doelgroepen langs elkaar, maar wel allemaal 
de Kaag.

Daarmee vergeleken is er op de Nieuwe Meer een veel 
platter aanbod en wordt iedereen geacht op dezelfde 
manier de watersport te beleven. Terwijl er duidelijk groe-
pen zijn te onderscheiden; Er zijn de leden die al lang 
lid zijn, de haven als een weekend bestemming zien en 
meedoen met de klassieke Hemelvaartstocht en andere 
‘gouwe ouwen’. Er zijn de jeugdleden en hun ouders die 
op de trainingsdagen de haven bevolken onze vereniging 
vertegenwoordigen op vele wedstrijdniveaus, en er zijn de 
meer individuele sportbelevers die doordeweeks genieten 
op het water in een open boot.

In de missie van onze vereniging is opgenomen dat we de 
diversiteit willen bedienen, maar de faciliteiten daarvoor 
zijn nog onvoldoende.

Hoe verandert de watersport?
Er is een groeiende groep jongwerkenden die kitesurfen 
en eredivisiezeilen. Die net als bij hockey aan competities 
mee doen. Er onstaat een verschuiving van ‘bezit van 
een boot ‘naar ‘gebruik’. Het recente WhatsApp groepje 
“Lonely Sail” in onze vereniging kan ook als zo’n individuele 
ontwikkeling worden beschouwd waarbij solozeilers elkaar 
informeren als ze de plas opgaan en een maatje zoeken.

De weekendrecreant vraagt kwaliteiten als douches en 
een wasmachine. Glamping in plaats van camping. 
Relevant is welke trends bij ons zichtbaar zijn en hoe 
we daarop reageren met andere activiteiten of andere 
faciliteiten. En dan zeker faciliteiten voorafgaand aan de 
activiteiten die je van de grond wilt krijgen. Voorbeeld is 
sanitair op niveau ter wille van passanten die Glamping 
boven camping prefereren. Niet alleen voor de inkomsten, 
maar zeker ook voor de naamsbekendheid met daarbij 
het aantrekken van nieuwe leden. Daar past uiteraard ook 
een aantrekkelijk restaurant bij.

De facilitaire commissie heeft zich drie doelen gesteld: 
1. Sanitair op orde voor onszelf en voor passanten
2. Sportfaciliteiten verbeteren
3. Gezelligheid versterken door verschillende doelgroe-

pen bij elkaar te brengen en elkaar te laten beïnvloeden

Overeenstemming moet ontstaan over hoe wij gezamen-
lijk de gebruiksruimte willen gebruiken. Je kunt niet èn pan-
nenkoeken bakken voor de jeugd in de middag en tegelijk 
eisen dat om vijf uur het restaurant op en top beschikbaar 
is voor de dinergasten. De individuele gebruikers stellen 
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Interview met 
Koen de Boo
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Het clubhuis zit krap in zijn jasje! 

toch hun eisen tegenover het grote collectief.
De huidige situering van de (kleine) douches, wasmachine, 
het badderen van ouders met kinderen, toiletten tegelijk 
voor de douchende zeiler, de dronken barbezoeker en het 
restaurant, het omkleden van de sporters met de rommel 
in de hal. Het verdient allemaal geen schoonheidsprijs.
En dat terwijl de meeste moderne schepen beschikken 
over een badcel. Waarom de haven niet?
In deze mix is er dan óók nog de behoefte aan de voorbe-
reiding van verenigingsactiviteiten in dezelfde algemene 
ruimte. Bijvoorbeeld het palaver. Voor de gezelligheid 
moet het clubhuis er uiteraard zijn... en ook nog eens voor 
iedereen tegelijk. Maar deze moet dan niet meteen ook 

als kleedkamer dienen en vooral ook niet tot frictie leiden.
Het ontwikkelingsproces gaat als volgt:
Wat is het doel, wat zijn de eisen, wat is de uitwerking en 
weer terugkoppeling. Daarover moet worden gepraat met 
iedereen. De commissie is inmiddels aldus aangeland bij 
het idee om het sanitair voor de recreant naar buiten te 
verplaatsen. Met drie royale doucheruimtes met toilet en 
wastafel en een gezinsbadkamer (met bad misschien) te 
creëren. Hier komt ook het nachttoilet. Allemaal onder het 

beheer van de havenmeester. 
Bij het belangrijke bankje naast het kantoor van de haven-
meester komt het centrum van de verenigingsactiviteiten. 
Te weten: het kantoor van de havenmeester, weerbericht en 
andere informatie, wedstrijdkantoor, verzamelpunt, palaver 
en andere instructies. Een dynamische plek met openslaande 
deuren, waar de havenmeester het toezicht heeft.
In een drijvende unit komen: kleedruimte, lockers en dou-
ches voor de jeugd. Vooral nodig bij druk bezochte events 
zoals sloeproeien, ‘rond en plat’ enzovoort. Ook voor de 
entree zijn er ideeën :
• herinrichting van de garderobe en entree tot het clubhuis
• aanpassing van de verlichting

• herplaatsing van de plantenbak uit origineel ontwerp 
• toiletten voor de gasten van het restaurant. 

Tijdens de ALV van 9 december heeft Koen de Boo namens 
de faciliteitencommissie hierover een goede inzichtelijke 
presentatie gegeven.  De bedoeling is dat u als lid hierover 
meedenkt en praat. En vooralsnog mee droomt.

Paul Hamelynck
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‘’Boot staat sinds gisteravond op de trailer’’ 
is de eerste zin in het eerste logboek: een 
dik boek, formaat Legal. Totaal onpraktisch, 
al helemaal op zo’n klein bootje, maar toch 
9 seizoenen in gebruik geweest. De boot was 
een nieuwe Etap 22 van 6,60 meter. Naam: 
de ‘’Orangel” (Orange-Angel). Gekocht op de 
HISWA in het najaar 1973. Beetje boven de 
begroting, maar ik was op slag verliefd op 
het scheepje.
Dus zonder er in te hebben gevaren, spiksplin-
ter nieuw, maar met heel positieve verslagen 
in de watersport tijdschriften, handtekening 
gezet.
Toen zij werd afgeleverd was het bouwnummer 
al 164. Een destijds revolutionair recent 
ontwerp van Van de Stadt, en gebouwd door 
een lampenfabriek (!) in België (!!!). Het 
eerste seizoen varen we met twee kinderen, 
3 en 1 jaar oud. Beiden vallen ze de eerste 
nacht uit hun kooi; als we stil liggen 
in de haven notabene. Dus daar wordt met 
spoed een wegneembaar schot voor gemaakt. 
De jongste kiepert op zeker moment zijn 
speelgoed overboord, hij schatert het uit. 
Het meeste drijft gelukkig en kunnen we zo 
weer opvissen. Al op de vierde pagina logboek 
noteer ik een ongelukje met de boot zelf: de 
mast strijken bleek toch niet zo simpel als 
toen de verkoper het voor deed. Het laatste 
stuk kwam met een klap op het kajuitdak naar 
beneden, wat barstjes veroorzaakte op de rand 
van het toegangsluik, maar gelukkig niemand 
geraakt. Met aldus gestreken mast varen we via 
de Drecht en de Amstel door Amsterdam. Zomer 
1974: de eerste tocht over het IJsselmeer! 
Nou ja, het Markermeer. Groot water op. Dat 
hadden we nog nooit gedaan. Zeekaarten van 
het Ijsselmeer, passer, koersliniaal.
We gingen echt navigeren! Langs de westkust 
naar Hoorn en weer terug. Wat een ervaring op 
dat wijde sop. Die eerste trip waait het ook 
nog West 7Bf. Dubbel gereefd. Kinderen slapen 
op de kajuitvloer, hun moeder is zeeziek. 
Mijn eerste singlehanded tocht lijkt het 
wel. In 1975 varen we met drie kinderen het 
IJsselmeer rond.
Hoorn, Enkhuizen, door de sluizen van het 
Krabbersgat, naar Urk. Een stukje de IJssel, 
heen en terug naar Kampen en daarna via de 
Randmeren weer naar Amsterdam en Aalsmeer. 

Veel relatief korte stukjes. Drie uren varen 
is genoeg voor de bemanning. In retrospectief 
is het opvallend dat er over die bemanning 
zo weinig opmerkingen worden gemaakt in het 
logboek. Dat we de, toen, jongste, 4 weken 
oud, in haar reiswiegje onder de SB kuipbank 
te slapen legden zie ik nergens opgetekend. 
Wat deden we aan wal? Vooral veel uithollen. 
En voor anker, roeien, vissen, lezen, spel-
letjes doen met zijn allen op de kleine tafel 
in de kajuit.
Het logboek is aanvankelijk ook nog niet 
voorzien van kolommen met nautische gegevens, 
maar slechts een gedateerd lopend verhaal. De 
indeling in kolommen op de linker pagina, met 
tijden, logstanden, windrichting en -sterkte 
en dergelijke verschijnt pas in augustus 1976. 
In mei 1977 varen we voor het eerst met vier 
kinderen, 0, 2, 4 en 6 jaar vanuit Durgerdam 
het Markermeer op. Commentaar vanaf de kant: 
hoe durven ze in zo’n klein bootje. Tja, 
het woei inderdaad NO 6-7, ik weet achteraf 
niet of de schipper toen wel zo’n verstandige 
beslissing heeft genomen. Maar alles ging 
goed: met de kleine fok, en dubbel gereefd, 
opkruisend naar Marken, vandaar bezeild naar 
Hoorn. In 5 uur leggen we 27,1 mijl af. Die 
Etap 22 kon heel wat hebben en was bij zwaar 
weer nog snel ook. De bemanning trouwens kon 
trouwens kennelijk ook wel tegen een stootje.
Eveneens in 1977 verken ik met broer Theo 
als bemanning voor het eerst de Waddenzee. 
Vrouw en kinderen verblijven in een bungalow 
in Hindeloopen. Maar goed ook, want we 
krijgen het flink voor de kiezen: Zuidwest 
5 op de heenweg naar Terschelling, in de 
haven een bui met Zuid 8, en op de terugweg 
weer ZW6. In de haven van Terschelling is 
het dan bal: in die tijd maakte je nog naast 
elkaar vast, wij waren als kleinste schip 
de vijfde en buitenste. Bij laagwater was 
er een droogvalling voor de haven. Maar bij 
hoogwater lag de haven open, en stond er dus 
een flinke golfslag. 
Logboek: ‘’07/06/1977 te 02:30, hoogwater: 
veel golfslag in de haven. Het schip gaat enorm 
tekeer maar blijft vrij van het buurschip’’  
Dat laatste ongetwijfeld omdat er ook stroom 

LOGBOEK nr.1
van Anjo Veerman: de Orangel

van 31 mei 1974
 tot 25 mei 1983
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door de haven stond destijds zodat een beetje 
roer genoeg was om ondanks de lage walpositie 
vrij te blijven. Ook in 1978,1979 en 1980 
worden tochten over het Wad gemaakt. Eenmaal 
wordt een stukje Noordzee voor het eerst mee 
gepikt: Van Texel buitenom door het Molengat 
en het Stortemelk naar Vlieland. Maar ook 
deze tocht in september doen we zonder 
kinderen. Bij een andere gelegenheid komen we 
in dichte mist te zitten op de Texelstroom. 
Met nogal wat scheepvaart. Dus we ankeren 
met radarreflector in de zaling buiten de geul 
in 8 meter water tot het zicht verbetert. 
Omdat we op stroom liggen, de snelheidsmeter 
geeft 1,5 knoop aan, is het anker maar met 
veel moeite uit de bodem te trekken. Als het 
loskomt val ik achterover op het dek, dat 
daarna nooit meer hetzelfde is: het buigt een 
beetje door.
Dan komt er een bijbootje, met 2,5 meter 
nogal fors voor een 22 voeter, maar wat 
hebben we daar een plezier van gehad. In het 
ABS Rakkertje kon je prima roeien en zeilen. 
De jongens van 8 en 10 zijn daarmee samen het 
hele IJsselmeer over gezeild, in zicht van 
het moederschip (nou ja: vaderschip), dat dan 
wel. En met een lijntje aan de Orangel vast. 
Het rakkertje was ook ruim genoeg om met 
zijn allen, twee volwassenen en 4 kinderen, 
van een ankerplek aan wal te komen. Ook niet 
in het logboek: in de havens werd steeds 
een veldje uitgezocht waar de kinderen hun 
energie kwijt konden. Hard lopen: vier stenen 
(pas toen de jongste eenmaal 2 was 4 stenen 
natuurlijk) waren keerpunt vanaf een start- 
en finishlijn. Aan Pa de opdracht om afstand 
van de keerpunten tot de lijn zo te leggen 
dat alle vier kinderen gelijk over de finish 
kwamen. Dolle pret! Ook in 1982 maken we 
een mooie tocht over de Waddenzee. Helaas is 
de navigator zo dom om over het wantij, de 
Bollen naar Texel te willen varen bij vallend 
water, en we lopen aan de grond. Gelukkig 
komen we weer los en kunnen terug, waarbij de 
kiel nog een paar keer over het zand schuurt. 
Op 25 mei 1983 staan de laatste regels in het 
logboek: ‘’Elburg. Voor de derde dag regen, 
10 graden, voor het eerst condens in de boot, 
we zitten met drie truien aan en een jas over 
onze benen’’.

Wat er niet meer in het logboek staat: we nemen 
de trein naar huis, kiezen een zonvakantie 
uit en zitten een dag later op Gran Canaria. 
De Orangel haal ik twee weken later op en 
vaar haar terug naar Aalsmeer.

Scanned by CamScanner

EN DAN IS ER INEENS EEN ANDERE BOOT.
MAAR DAT IS VOOR EEN VOLGEND LOGBOEK...
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Wildernis
Het is moeilijk voor te stellen dat het niet altijd zo is geweest. 
Stel je voor: zo’n duizend jaar geleden: een wildernis 
van lage elzen- en wilgenbossen die zich uitstrekte van 
de van de Drecht tot aan het, toen veel kleinere, Leidse 
meer. Dit moerasbos groeide op een veenlaag van vele 
meters, soms drie, vier, vijf meter! De eerste restanten van 
bewoning zouden in Kalslagen zijn gevonden: twee terpen 
die stammen uit de twaalfde eeuw.
‘Aalsmeer,’ aldus Wikipedia, ‘wordt voor het eerst ge-
noemd in 1133 als “Alsmar”. Deze naam komt voor in een 
oorkonde waarbij land geschonken wordt aan de abdij van 
Rijnsburg, een adellijk nonnenklooster. In een akte van 
Diederik VII van Kleef wordt deze schenking in 1199 nog 
eens bevestigd. Aalsmeer was in die tijd georiënteerd op 
Haarlem, het behoorde tot Kennemerland.’
De wildernis werd ontgonnen, sloten en greppels werden 
gegraven, terpen en dijkjes opgeworpen. Op nieuwe land-
bouwgrond werd graan verbouwd, bonen, prei, kool, ui; 
er werden koeien en kippen gehouden: soms werd het 
menu aangevuld met melk en eieren. De eenvoudige 
boerenhuisjes bestonden vaak uit één ruimte; ze hadden 
rieten daken, men sliep op strozakken.

Vervening
Het is een misleidende uitdrukking: ‘vervening’.
Het suggereert dat er veen ontstaat. Maar het wordt juist 
afgegraven!
De groeiende Hollandse steden, Leiden, Haarlem, Ams-
terdam, hadden steeds meer behoefte aan brandstof. 
Hout was al snel op. Maar turf was er in een enorme 
hoeveelheid voorhanden: metersdik veen!
Bovendien, en dat wordt wel eens vergeten, werd turf 
gebruikt om ‘mortel’ of ‘cement’ te maken.

Schelpen werden met turf gebrand tot ongebluste kalk; 
daarna kon het met water weer hard worden gemaakt.
Toen Floris V in 1287 de Westfriezen onderwierp, bouwde 
hij dwangburchten met behulp van schelpen en… 
Aalsmeerse turf.

Afslag
De verkoop van turf was veel lucratiever dan de armzalige 
landbouw op de steeds drassiger wordende grond.
Er ontstonden steeds grotere meren, zoals de Stommeer 
en de Legmeer. Die werden al in de zeventiende eeuw met 
behulp van windmolens drooggelegd, maar pas nadat de 
laatste resten turf eruit waren gebaggerd.
Het Leidse meer en het Haarlemmer meer vormden 
door vervening en afkalving één grote watervlakte die 
het Aalsmeerse eilandenrijk voortdurend bedreigde. De 
Uiterweg en de Westeinderdijk liepen ooit helemaal tot 
Leimuiden, de Blauwe Beugel heeft nog steeds als adres: 
Uiterweg 419.
De Aalsmeerse Dorpskerk lag een kilometer van de oever 
van het Haarlemmermeer vandaan.

Natuur
Als we nu van de natuur genieten op het water van de 
Westeinder, is alles door de mens gemaakt. Als de 
Haarlemmermeer niet was drooggemaakt, had het dorp 
Aalsmeer niet meer bestaan. En de eilanden zijn er nog 
steeds dankzij beschoeiing en constante ophoging.
Er zijn ooit plannen geweest om ook de Poel in te polderen. 
Dat is gelukkig niet doorgegaan, ook omdat Rijnland een 
flinke plas boezemwater wilde behouden. De Westeinder 
is en blijft een door de mens geschapen kunstmatige 
waterbak.

Natuurgenot
Pierre Tuning

De Westeinderplas. Varen door slootjes, zeilen in de zon, de wind door je haren, vissen, dobberen, af en toe zwemmen, 
’s morgens vroeg genieten van de vogeltjes, ’s avonds prachtige zonsondergangen, schilderachtige rietkragen, soms 
een doodstil wateroppervlak, dan weer onstuimige golven, overal groen – op de Poel is de natuur altijd anders.

Turftrekker op een schilderij van P.J.C. Gabriël (1828-1903) ]
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Aangemeerd
David Biron Amstelveen
Marielle Bruning Amstelveen
Samuel Biron (jeugdlid) Amstelveen
Daphne Biron (jeugdlid) Amstelveen
Charlotte Biron (jeugdlid) Amstelveen
Huib Bannier Heemstede
Marina Hendrikse Heemstede

Weggevaren
De Heer H.P.M. van Heukelum Stuijt was lid vanaf 1975.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Hans Thorn is op 2 december 2016 op 72-jarige leeftijd 
overleden. Hij was sinds 2001 lid van de vereniging.
Wij wensen zijn vrouw Heleen, familie en vrienden, sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

In deze rubriek vindt U achtereenvolgens:
Nieuwe leden “Aangemeerd” als nieuwkomer. “Afgevaren” als vertrekkende leden en “Weggevaren” leden die 
helaas voorgoed vertrokken achter de horizon.
•	 Wij	verwelkomen	nieuwe	leden	die	aanmeerden	bij	onze	club	in	de	hoop	dat	ze	bij	ons	een	fijne	watersporttijd	

zullen hebben. Van harte welkom dus!
•	 Vervolgens vertrekkende “afgevaren” leden, jammer, maar ieder met hun persoonlijke reden om af te varen.
•	 En dan tot slot leden die van ons zijn heengegaan; weggevaren.

Afgevaren 
Chantal Hylkema-Ratterman
Jaap en Lienke Brugman-Kerkman
Jos en José Blom-Koot
Gijs en Petra Beyer-Veerman
Piet en Jacqueline Krop
Perry en Joey Krop
Bart en Pieter Hoogerbrugge
Paul en Catherina Schouwenburg
Norbert en Nicolien Douqué-de Troye
Jurjen en Esther Blokzijl-van Zeggeren
Daan en Bas Blokzijl
Ellen en Isabel Klein
Jerry en Annemarie Wijnen
Lotte en Boris Wijnen
Ria Fijn-Leegwater
Jan van der Kooij
Nicole Rozema
Maartje Brand
Ivar Brugman
Christian van Eken
Brechtje van Berkel-Grotenhuis
Pieter Verloop
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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

Verleidelijke kerstdagen

En een voorspoedig 
2017

 
**27 december begint 

de opruiming!**

15

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



Het zeilseizoen 2016 heeft weer alle soorten weer voorbij laten 
komen, regen, veel wind, hagel, onweer, GEEN wind.Maar 
ondanks alle soorten weer hebben de kids weer veel geleerd 
en gedaan. 
We hebben een jeugddag gehad met een rondleiding bij de 
palingboer, daarna 3 soorten verschillende activiteiten en als 
afsluiting een super BBQ olv Gerben Nijholt. We hebben de 
Q-cup gehad voor de beginners om kennis te laten maken met 
de wedstrijden. Aquadag 2.0 moest wat aangepast worden 
vanwege het vieze havenwater. De combi wedstrijden waar 
veel kinderen aan mee doen en als afsluiting hebben we 
clubkampioen wedstrijden gehad met weer veel afwisselende 
weersoorten.

JEUGD

Uitslagen clubkampioenschap 2016:
Beginners:  1e Slava, 2e Jurgen, 3e Jolijn.
Middengroep:  1e Gioa, 2e Kee, 3e Ole.
Wedstrijd:  1e Tom, 2e Hester, 3e Jochem.
Rs feva/laser:  1e Annemijn, 2e Jack, 3e Bibi/Lune.
Als laatst wil ik nog even zeggen dat ik de ouders heel erg 
hartelijk wil bedanken voor hun inzet want zonder de ouders 
zijn we nergens. Tot zeilseizoen 2017 en dat beginnen we 
weer met een leuke winteractiviteit.

Wat staat ons te wachten in 2017:
Heb je een leuk idee of denk je, JAJAJAJ dat wil ik, kom maar 
op!!! Stuur het naar adrienne. (adrienne.sas@hotmail.com)

Gr. Adrienne Sas en tot 2017
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jeugd

JEUGD

17jeugd
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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 19

Rond de Westeinder zijn er bij verenigingen, in commerciële 
havens, of in de sloot achter het huis, veel zeilers die graag 
een wedstrijd willen varen. De verenigingen en de WZW 
bieden daartoe mogelijkheden. Tot vrij recent had de 
Nieuwe Meer op de vrijdagavond een reguliere onderlinge 
competitie met een twaalftal enthousiaste deelnemers. 
De Watersport Vereniging Aalsmeer had soortgelijke 
wedstrijden op de woensdagavond. Een aantal jaren 
geleden heeft men daar echter ook buitenstaanders 
uitgenodigd en is er sprake van een heel aantrekkelijk 
wedstrijdprogramma gedurende het hele seizoen op 15 
woensdagavonden. Iedereen mag meedoen; het maakt 
niet uit met wat voor boot, met welke ervaring, of je ergens 
lid van bent, of een gewone bewoner van Aalsmeer en 
omstreken. De enige eis is dat je om 19.30 uur aan de 
start moet liggen en je bij het startschip moet hebben 
aangemeld. Er is een korte op-en-neer baan op de grote 
Poel. Windje tegen, windje mee. De wedstrijd duurt een 
uur. Dan wordt een blauwe vlag gehesen en moet iedereen 
zijn rondje afmaken en naar de haven voor de uitslag en 
de borrel.  Je vaart de eerste keer op je SW-rating. Als je 
wint gaat er een halve punt van je rating af, als je de laatste 
bent komt er een halve punt bij. Als je de tweede bent of 
de voorlaatste komt er ietsje minder af of bij, enzovoorts. 
De grootte van dat ietsje is afhankelijk van het aantal 
deelnemers en wel zodanig dat de middelste zijn SW-rating 

behoudt. Met je nieuwe rating start je weer bij de volgende 
wedstrijd. De uiteindelijke rangschikking gaat over de acht 
beste resultaten van de vijftien wedstrijden. Je kunt dus 
best eens een wedstrijd overslaan. Normaliter zijn er zo`n 
dertig deelnemers, maar ook weleens veertig. Van Lasers 
tot 40-voeters of loodzware stalen trage schepen. Na dat 
uur heeft de een vijf of zes rondjes gevaren en de andere 
net twee. Bij de start en de boeien kan het er behoorlijk 
spannend aan toe gaan. Ook al omdat niet iedereen 
de regels helemaal kent. Er is dan ook sprake van een 
tweedeling: een groep die zijn stinkende best doet en een 
groep die het gewoon leuk vindt en onderweg koffie zet. 
Meedoen kost per keer € 3,50 voor een kajuitjacht en € 2,50 
voor een open boot.
Voor het hele seizoen betaal je € 50, respectievelijk € 35. 
De drijvende kracht achter het geheel is Ingrid Meester die 
voor € 6.00 ook nog eens desgewenst een maaltijd verzorgt.
Mark is met zijn snelle Jeanneau en met als bemanning 
zijn vader Karel, Jan Willem Pier, Feike Tijsma en natuurlijk 
Karlijn dit jaar eerste geworden. Van de Nieuwe Meer doen 
ook onder meer Pim Stam, Remco Rietveld en Bernard 
Klok vaak mee.
De lol komt vooral terecht bij de afzonderlijke zeiler. En je 
leert de meesten gaandeweg kennen aan de bar. Wat je 
ook leert is wedstrijdzeilen!

Paul Hamelynck

Woensdagavond
zeilwedstrijden

Interview met Mark de Graaff
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Ik kon er niets aan doen, maar het deed mij ineens denken 
aan het liedje ‘is er leven na de dood’ van Freek de Jonge 
(te beluisteren op You Tube).

Maar serieus, om te beginnen bij het begin: onze boot 
Vene lag medio augustus  2013 hier aan de Kolendam, 
klaar om te worden afgehaald door de nieuwe eigenaar, 
met een jong gezin, uit Hoofddorp. Het toeval wilde dat 
een journaliste van het AD, Leny van den Belt, belet vroeg 
om aan boord te mogen komen voor het verhaal achter 
een scheepsnaam; het was bedoeld voor de rubriek Schip-
perstaal van het AD. Het werd een anders getint interview. 
Zij publiceerde het navolgende verslag.

‘We hadden nooit gedacht dat Vene zo snel verkocht zou 
zijn’. Twintig jaar geleden hebben Henk en Ute Jansen uit 
Heemstede met Vene, zoals de Noorse Spitsgatter heet, 
rondgevaren. Nu gaat zij weg. Ze willen op een andere 
manier gaan reizen. Stedentripjes en met de auto met 
vakantie. De nieuwe eigenaren kunnen het motorjachtje 
elk moment komen ophalen.

‘Vene’, zegt Henk, ‘is de Finse naam voor boot’. Zij kochten 
de boot destijds van een Nederlander die in Finland heeft 
gewoond. Veel hebben zij er mee gevaren; niet alleen in 
Nederland, ook daarbuiten. Twee jaar geleden nog ruim 
10 weken naar Duitsland. Naar Berlijn, de geboortestad 
van Ute. Ook zijn ze veel in België geweest, de Ardennen, 
de Kempen en Antwerpen. Net nog zijn ze zes weken 
weggeweest, naar Groningen en Friesland. ‘We hadden 
nooit gedacht dat zij zo snel verkocht zou worden’.

De nieuwe eigenaar heeft twee kleine dochters. ‘Een van de 
kinderen vond dit zo’n mooie boot’, vertelt Ute, ‘dat die wel 
vijf euro uit de spaarpot wilde bijleggen als de ouders de 
boot maar zouden kopen’. Ze heeft de slingers klaarliggen 
om op te hangen als ze straks komen. ‘Maar ik houd straks 
mijn zonnebril op. Dan ziet niemand mijn tranen’.

Is er leven na de boot?
Die vraag werd mij gesteld door mijn naamgenoot, die andere 
Henk Jansen: u weet wel, van de HesteBenk. Hij is nu redacteur 
van Over&Weer en hij wilde die vraag eens stellen aan een 
gewezen motorboter; die komen niet zo vaak aan bod in dit blad.

Het is voor ons een mooie terugblik op dat moment van 
afscheid nemen. Vandaar dat we u er hierbij ook kennis 
van laten nemen.

Tja, verkoop van de boot na twintig jaar en zonder de 
intentie een nieuwe aan te schaffen, dat hakt er toch wel 
in. Maar we hebben er geen spijt van gehad. Het is een 
weloverwogen beslissing geweest. 

Dat neemt niet weg dat je niet alleen afscheid neemt van 
je boot, maar ook van het bijbehorende verenigingsleven. 
Het contact met het merendeel van de leden hebben 
wij altijd als heel plezierig ervaren. Bovendien heeft De 
Nieuwe Meer ons, zeker de afgelopen jaren rond de 
voorbereidingen van het eeuwfeest, op een heel plezierige 
manier behoorlijk bezig gehouden. Het deelnemerschap 
aan o.a. de lustrumcommissie, de archiefcommissie, 
de lustrumboekredactie, redacteur Over&Weer, en de 
evenementencommissie stond daar zeker garant voor.

Oh ja, is er leven na de boot? Dat was toch eigenlijk de 
vraag? Wij kunnen de lezers geruststellen. Ja hoor!!!

Wij doen nu andere dingen, uiteraard. Zeker ook wat vaker 
een stedentrip, al dan niet gecombineerd met een vakantie 
met de eigen auto; een vakantiehuisje met de kleinkinderen 
en zo meer. En af en toe missen we de boot en De Nieuwe 
Meer. Daarom zijn wij allebei nog ‘begunstiger’ van De 
Nieuwe Meer en laten wij ons met enige regelmaat op de 
haven zien, bij een festiviteit of een ander evenement zoals 
een gezamenlijk dineetje. Wij voelen ons dan nog steeds 
welkom.

Dus tot ziens.

Ute en Henk C. Jansen ‘We hadden nooit gedacht dat 
Vene zó snel verkocht zou zijn’.



De deadline voor ons stukje is 10 november en dus is er 
haast geboden, want Albert en ik willen graag vanaf 1 
november genieten van een (welverdiende) vakantie. Een 
kleine terugblik dus op het afgelopen seizoen.

April begon weer als het jaar ervoor  met een speech van de 
voorzitter aangevuld met heerlijke bitterballen en vlammetjes, 
maar ook luxe canapé’s en een glas prosecco om dit allemaal 
door te spoelen en natuurlijk het luiden van de bel als startsein 
voor een enerverende zomer vol activiteiten op de haven en 
genieten van de boottochten in kleine of grote groep.

Het starten van het seizoen wordt traditiegetrouw gedaan 
middels het Optidiner voor de jeugd en hun ouders. Een 
record dit voorjaar met 33 kinderen en 67 volwassenen. 
Dat moest dus opgesplitst worden om deze groep binnen 
te kunnen huisvesten. Ook de Jazz ging weer van start. En 
weer een mooie gelegenheid voor de mensen uit Aalsmeer 
en omgeving om onze mooie lokatie te ervaren.
Het midzomerfeest was een groot success met oa een 
heerlijke maaltijd van Albert en keukenploeg, waarvan onze 
“aangewaaide” (schoon) zoon Thom Ketelaar deel uitmaakt.
Hoogtepunt voor Albert en mij was dit jaar toch wel de 
“Rond en Plat” dagen. Nog even een extra groep in huis 
gehaald; de Westlanders. Nou dat hebben we geweten. 
88 Mensen gevoederd! Wat een stoere binken en wat 
een alcohol tolerantie! Na 5 fusten nog rechtop lopen en 
zonder dubbele tong een goed en sterk verhaal vertellen. 
En de volgende ochtend gewoon om 7 uur uit de veren en 
wedstrijdvaren, respect!
Gedurende de hele zomer heeft het pontje kreunend 
overuren gemaakt. Men heeft onze brasserie weten te 
vinden en zijn erg blij verrast bij binnenkomst over de sfeer, 
de uitstraling en het eten. 

“Brasserie” verslag
 van Inge en Albert

Culinair 

Een stukje schrijven voor het clubblad... 
Makkelijker gezegd dan gedaan!

Hopelijk, ik weet het bijna zeker, is men van mening dat 
het samengaan van de leden en de niet-leden prima gaat, 
en dat deze nieuw verworven gasten ons ook tijdens de 
wintermaanden weten te vinden voor een dineetje, feestje 
of bezoek van een thema avond. In november hebben we 
een Beaujolaisavond gehad met als “binnenkomertje” een 
glaasje Primeur om vervolgens tijdens het 4 gangen diner te 
genieten van de mooiste Beaujolais wijnen.

Op zondag 18 december organiseren we een Kerstdiner 
voor de leden. 
Inloop zal zijn vanaf 15.00 uur. Een borrel met een hapje.
Een viergangendiner vanaf 18.00 uur voor de prijs van 
€45.00 p.p  En een wijnarrangement voor €19.50 en Bob 
arrangement voor €11.50.

De maanden januari t/m maart zullen Albert en ik de 
clubavonden verzorgen; kosten nader te bepalen. Wij zullen, 
zoals jullie inmiddels gewend zijn, volgens de seizoenen 
koken en de aankleding zal ook in deze sfeer zijn. Waarop 
Henny altijd zegt:” de Keukenhof is weer geopend!”

Tot slot kan ik nog zeggen, dat ik het een geweldig 
seizoen vond, soms best wel zwaar, maar dit werd altijd 
gecompenseerd door lieve, genereuze mensen.
Met dank aan alle lieve kinderen van leden (en niet leden) die 
ons fantastisch geholpen hebben:

Charlotte en Sanne Pielanen Diede Lek
Lulumay Verbeek  Thom en Lotte Ketelaar
Ilsa Spreen   Annemijn Stokman
Silke Muller

Gedurende de hele zomer heeft het 
pontje kreunend overuren gemaakt.

PS: Graag onze facebook (én die van de vereniging, de 
Stamtafel) en website in de gaten houden voor de laatste 
ontwikkelingen!

Voor 2017 wens ik iedereen een 
fantastisch jaar en hoop ik nog meer 
leden en gasten op de haven te mogen 
verwelkomen!
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EEN MIDZOMERFEEST OM NOOIT TE VERGETEN
Fantastisch mooi weer, tropisch warm, en op de achtergrond van deze zwoele avond gerommel en lichtflitsen; onweer! Valt die bui 
of blijft het aan de andere kant van de plas? Dit was wel belangrijk, want we zaten met zijn allen buiten te genieten van een erg 
gezellig en heerlijk Sharing Diner met salade buffet, en dat mocht dus niet in het (regen)water  vallen.
Terwijl de band, The Thunderbirds,  bezig was zich gereed te maken voor een spetterend optreden gingen de meesten zich verkleden 
voor een ouderwetse “Rock and Roll” avond.  Back to the good old times, inclusief vintage outfit en petticoat. Pfff…. je moet er 
wat voor over hebben. De band met op de drums ons eigen Nieuwe Meer lid Ben van Wisselingh, bracht de sfeer er geweldig in. 
Dus veel leden van de Nieuwe Meer en gasten vermaakten zich op de dansvloer. Ik liet mij verleiden tot meezingen, nou ja wat je 
zingen noemt, met de aloude kaskraker Living Doll van Cliff Richard samen met nog drie dames inclusief een Engelse passant. 
De avond was voor mij en voor een heleboel andere leden een grandioos succes. Ik heb veel en heerlijk gedanst en vooral lekker 
gegeten. Een prima bediening met de complimenten aan de organisatie en uiteraard aan Albert en Inge en haar voltallig team.
En niet te vergeten aan The Thunderbirds. Dank jullie wel.

Berty van Tilburg “Reinofke”
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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.

Opening zeil-seizoen 1924.

Raambiljet voor de punterwed-strijden voor de inwoners van Aalsmeer 1914.

21

opgericht 10 mei 1912

Watersportvereniging Nieuwe Meer
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: Vacature
Clubcommissaris: Nicolette Rutten 

Watersportvereniging 
Nieuwe Meer  
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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
 

Over allochtoon gesproken, wist u dat...

In 1916, precies honderd jaar geleden, de 
eerste paal werd geslagen voor de nieuwe 
Jachthaven in Aalsmeer met 30 ligplaatsen!

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

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 donderdag t/m zondag  
van 17:00 tot 21:00 uur

Graag reserveren

   Ook in de winter een 
    fijne (thuis) haven!

Brasserie Nieuwe Meer_adv A5.indd   2 28-10-16   12:48

Schoonheidssalon Aalsmeer 
De winterkoude 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


