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Beste leden van de Nieuwe Meer,

Voor u ligt de nieuwe editie van ons clubblad Over & Weer. 
De redactie heeft heel hard gewerkt om er weer een fraaie 
en interessante uitgave van te maken. 
Het Vaarseizoen 2017 is begonnen en daar heeft u vast heel 
erg naar uitgekeken! Voor mij persoonlijk begint het vaar-
seizoen toch een beetje anders. Tijdens de laatste ALV van 
7 april jl. heeft u ermee ingestemd dat ondergetekende de 
voorzittershamer van Henny Essenberg mag overnemen.
Henny heeft onze vereniging in de afgelopen jaren op meer 
dan uitstekende en plezierige wijze “gemanaged”. Henny, 
namens de gehele vereniging, nogmaals heel hartelijk 
bedankt voor de afgelopen jaren goede bestuurskunde, de 
kwaliteit en de gevarieerdheid van de vele evenementen!

Voor mij nu de eer en uitdaging Henny Essenberg op te 
volgen en onze 105-jarige, maar nog altijd springlevende 
WV Nieuwe Meer, samen met een uitstekend team van 
Bestuurs- en Commissieleden, een grote groep vrijwilligers 
en natuurlijk met onze Havenmeester Remko Rietveld, mag 
voorzitten. En ik verzeker U: “ik heb er zin an”!
De afgelopen maanden mocht ik al meedraaien (lees 
Warming Up) met het bestuur en ik kan u verzekeren dat 
er erg veel werk verzet wordt om de leden van de club een 
aantrekkelijk en gevarieerd programma te bieden en onze 
haven en faciliteiten er TOP uit te laten zien.

Wat is de grote uitdaging voor de komende jaren?
We merken het allemaal: de watersport is aan het 
veranderen. Het “bezit” van een boot is voor nieuwe 
generaties geen prioriteit meer. We willen nog wel het 
water op, maar hooguit voor een dagje. We zien nieuwe 
fenomenen zoals: “ShipSharing” en verenigingen die 
faciliteiten bieden met “verenigingsboten” zoals sloepen.
We hebben er dus met elkaar voor te zorgen dat onze 
haven, met alle voorzieningen, aantrekkelijk blijft.
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Van de 
nieuwe 
voorzitter

Het is duidelijk dat we de faciliteiten daarom naar een 
hoger plan moeten brengen om daarmee te voldoen aan 
de eisen van de huidige maar ook de toekomstige tijd.
De club moet aantrekkelijk zijn voor bestaande en toekom-
stige leden, voor Jong én Oud!
De WV Nieuwe Meer dient ook een aantrekkelijke aanleg-
plaats te zijn voor passanten. Daarbij zijn service en facili-
teiten van cruciaal belang. Passanten zijn immers voor de 
vereniging ook een belangrijke en niet te onderschatten 
bron van inkomsten!! Lees nog maar eens het zeer interes 
sante artikel van Koen de Boo in de O&W van december 
2016.

Kortom, laten wij met elkaar samenwerken aan de Nieuwe 
Meer 2.0, maar vergeet niet ook nu al van onze vereniging 
te genieten. Kijk eens in ons programma op de website 
en u zult zien dat er ook dit jaar weer een zeer gevarieerd 
en interessant programma gemaakt is! Ik spreek U graag 
eens op de haven!
Ik wens u allen een heel goed en veilig vaarseizoen!

Ernst Germann, uw voorzitter.

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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Een korte opsomming van de onderwerpen van de af-
gelopen ALV:

Het jaarverslag van het bestuur is samen met het financieel 
jaarverslag de rekening en verantwoording van het bestuur 
aan de Algemene Ledenvergadering. Het jaarverslag van 
het bestuur treft u elders aan in deze O&W.

De penningmeester meldt dat het jaar 2016 met een posi-
tief resultaat wordt afgesloten. 

Bij de controle van de Jaarrekening 2016 zijn geen 
bijzonderheden gevonden en de voorzitter van de Kas-
controlecommissie, Niek Smittenaar, adviseert de vergade-
ring om de jaarrekening goed te keuren en het bestuur 
decharge te verlenen, hetgeen onder applaus gebeurt.

De voorzitter van de Kascontrolecommissie treedt af en 
als nieuw lid wordt Pieter Stolk benoemd.

De secretaris laat zien hoeveel werk er in het afgelopen 
jaar aan de haven is besteed. Een lijst met 40 projecten en 
klussen passeert de revue. De Havencommissaris, de Ha-
venmeester en de vrijwilligers krijgen applaus.

De volgende stap voor het project tot opwaardering van 
onze faciliteiten is, om op basis van het plan van eisen een 
voorlopig ontwerp te laten maken door een professionele 
bouwkundige. Dit voorlopig ontwerp is de basis voor de 
kosteninschatting en het vergunning traject. Het bestuur 
stelt daarom voor om een budget van € 7.500 ter beschikking 
te stellen voor deze fase van het project, hetgeen door de 
vergadering wordt goedgekeurd.

Er is al enige tijd behoefte aan een andere invulling van 
onze sportieve commissariaten, tot nu toe bekend als 
Jeugdcommissariaat en Wedstrijdcommissariaat.

Het Jeugdcommissariaat functioneert prima in het seg-
ment Jeugdopleiding en Jeugdzeilen maar geeft te wei-
nig aansluiting naar nieuwe vormen van watersport.
Het Wedstrijdcommissariaat heeft de laatste jaren een 
sluimerend bestaan geleid, allereerst al door het ontbreken 
van een wedstrijdcommissaris maar ook omdat de behoef-
ten van onze leden veranderen: er is steeds minder animo 
voor competitie in verenigingsverband. Er is dus behoefte 
aan een nieuwe toekomststrategie. Mariken Koole en 
Robert van Werkhoven hebben zich gebogen over een 
betere vormgeving van onze sportieve commissariaten 
hetgeen zijn weerslag vindt in de herbenoemde commis-
sariaten ‘Jeugd’ en ‘Sport’. Het bestuur stelt voor om 
Mariken Koole tot Commissaris Jeugd te benoemen en 
Robert van Werkhoven tot Commissaris Sport, waarmee 
de vergadering met applaus akkoord gaat.

Vervolgens is de benoeming van de Havencommissaris 
aan de orde. Fred Schijvens wordt door het bestuur voor-
gedragen. Fred is al sinds januari intensief betrokken bij 
het onderhoud van de haven. De vergadering stemt met 
applaus in met zijn benoeming.

Tenslotte is het de beurt aan de voorzitter. Henny Essenberg 
heeft de vereniging in de laatste zes jaar met hart en ziel 
geleid. Er is veel bereikt in deze jaren. De verenging staat 
er financieel beter voor, de haven is flink gerenoveerd, 
het clubhuis bruist als nooit tevoren en de jeugd groeit 
en bloeit. De secretaris dankt de voorzitter voor zijn inzet 
en passie. Ernst Germann neemt de voorzittershamer 
over en dankt het bestuur voor het vertrouwen en Henny 
Essenberg voor zijn grote bijdrage aan het welzijn van de 
vereniging.
De oud-voorzitter neemt het woord en belijdt in een 
gloedvol betoog zijn liefde voor de vereniging, waarna de 
vergadering hem met luid applaus bedankt.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur, waarna er 
nog lang en gezellig nagepraat wordt.

Wim Rietveld, secretaris

Verslag
7 April 2017

Algemene Ledenvergadering
Het vaste punt op de agenda van de ‘Voorjaars-ALV’, die door 78 leden werd bijgewoond, is het jaarverslag van het 
bestuur en het financieel jaarverslag. In de ALV van 7 april 2017 waren ook andere belangrijke punten aan de orde 
zoals het aftreden van de voorzitter, de benoeming van nieuwe bestuursleden en het voorstel voor een voorlopig 
ontwerp van het ambitieuze verbouwingsproject. 

Jaarverslag Jeugdcommissaris en JZC 2016
De winteractiviteit: In het begin van het jaar werden we al 
weer snel aangetrokken door water. Bevroren water deze 
keer. Op de schaatsbaan in Leiden hebben de jeugdleden 
en hun ouders menig rondje geschaatst. Ook leuk om 
elkaar na een aantal maanden herfst en winter weer te 
ontmoeten.

Het zwembad: Het zeilseizoen begon in het zwembad. 
Vooral voor de allerjongsten was het heel goed om in de 
vertrouwde omgeving van het zwembad te ervaren wat 
het is om om te slaan. Ook blijk je onder de boot gewoon 
te kunnen kijken en ademhalen. Dat er zeker 10 kinderen 
in een Optimist kunnen voordat deze zinkt, is ook weer 
eens aangetoond. Daarna zorgden de kinderen en alle 
enthousiaste ouders voor een vol restaurant tijdens het 
traditionele Opti-diner.

De trainingen: Ook dit jaar is er weer druk getraind van de 
allerkleinsten tot onze jong-volwassenen in de Optimist, 
de Laser of de RS Feva. In totaal zo’n 40 kinderen hebben 
op 10 zondagen de haven en de Westeinder plassen in 
beslag genomen. Voor de goede begeleiding van alle 
kinderen op het water willen we Geert, Bram, Lotte Knegt, 
Lotte Ketelaar, Olivier, Anne en Ernst als trainers en de 
ouders Anne-Claire en Jurjen enorm bedanken. Daarnaast 
zetten Ernst Jan, Tim en Selwyn van de WVA zich vol in 
voor de RS Feva en Lasergroep.
Deelname aan de Combi’s: Dat de trainingen hun vruchten 
afwerpen blijkt uit de resultaten op de vele wedstrijden. 

Zo’n 15 kinderen hebben regelmatig meegedaan aan 
de combi-wedstrijden in onze regio. Zeven deelnemers 
hieraan behaalden uiteindelijk de combi-finale in Hoorn. 
Bij de Jeugddivisie Eredivisie Zeilen 2016 in Almere 
behaalden onze zeilers in de RS Feva de eerste plaats. 
Hopelijk krijgt deze activiteit voor de jeugd een vervolg!

Gezelligheid: Dit jaar was er een Jeugdzeildag waarop er 
niet is gezeild. Wel is er gesupt, gesurft en zijn kinderen 
in een band achter een rib aangesleurd. Aansluitend is 
er met alle ouders heerlijk gebarbequed op een zeer 
indrukwekkende BBQ. Ook de traditionele Aquaspelen 
waren weer heel gezellig.

Verenigingsboten: De verenigingsboten voor de jeugd 
zijn ook in 2016 goed gebruikt. Het jeugdbeleid voor de 
Optimist, Laser Radial en RS Feva werpt zijn vruchten 
af. Hopelijk gaan de net aangeschafte sportieve, snelle 
kielboten zorgen voor een nieuwe uitdaging voor onze 
jeugdige zeilers! Want naast de EDZ deelnemers van 
de WVA en WVNM krijgen ook onze jeugd en de jong-
volwassenen de kans om zich op dit hogere zeilniveau te 
bekwamen.      
Naast alle trainers bedanken we de Jeugd Zeil Commissie: 
Nico (voorzitter), Peter, Peter-Paul, Adrienne en Anne-Claire!
Allen, wederom bedankt voor jullie inzet, enthousiasme en 
fijne samenwerking!

Jeugdcommissaris / Voorzitter JZC
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De Maxfun 25 is er ook voor jou!
4

MX
25.

Voor het gebruiken van de Maxfun 25 zijn er zijn 
drie categoriën:

Categorie 1 is het Zeil Team Westeinder (ZTW). Zij bereiden 
zich voor op het Eredivisie Zeilen programma 2017. 
Categorie 2 zijn de overige “Talenten”: “jong en oud” van onze 
verenigingen. Deze zeilers willen boven hun huidige niveau 
uitstijgen en ervaren wat zeilen in een sportboot op “Nationaal 
en Internationaal niveau” inhoudt. Het is lang geleden dat de 
Nieuwe Meer kampioenen leverde in nationale en Olympische 
klassen. Het ZTW en de Talentgroep zullen het hele jaar door 
intensief trainen onder leiding van oud-kampioenen. 
Categorie 3  “Wedstrijdzeilers die gestopt zijn”: “jongeren van 
17-plus maar ook ouderen van ruim 40 jaar”. Zij stellen andere 
prioriteiten soms door tijdgebrek soms vanwege andere 
financiële keuzes. Zij kopen geen top-boot om te zeilen: veel 
te duur!

In plaats van een “bak geld” te stoppen in een wedstrijdboot 
of te dealen met een gestreste thuisrelatie en opstandige 
“weekend koters”, ga je voortaan naar de NM om in een MX25 
te zeilen! Voor €100 per jaar extra kun je met de MX25 zeilen. 
En ook ga jij die goede, oude zeilvriend(in) overtuigen om lid 
te worden, want ook hij of zij vaart voor €100 extra een MX25. 
Wat wil je nog meer?

De 18 leden van het ZTW 2016 hebben ervaring opgedaan in 
de J70. Zij weten nu dat dit het nieuwe wedstrijdzeilen is. Het 
zeilen in een sportboot is moeilijk en geeft elk bemanningslid 
de “kick - de snelheidsvibratie”. Met 10 tot 20 knopen stuiteren 
over de golven is sensationeel. Dit zeilen vraagt discipline en 
samenwerking. Je vaart niet alleen of met z’n tweeën. Je moet 
minimaal twee goede, sterke bemanningsleden aan boord 
hebben. Anders gaat het onherroepelijk fout. Zo’n sportboot 
gaat dwars uit als je de zeilen te snel dicht trekt. Je moet éérst 
snelheid maken en dan pas hoogte. Dit komt door de smalle 
kiel! Snel overstag gaan en gijpen krijgen nieuwe dimensies. 
Sommigen leren snel en voelen aan wat kan en niet kan.
Ook bijzonder is dat je snel aan de grond loopt en géén motor 
hebt om los te komen. Kruisen in de Kleine en Grote Brug 
vereist ervaring en samenwerking. Je loopt zo vast en korte 
slagen maken mét snelheid is een kunst. Maar natuurlijk is 
alles te leren. 

Deze lichte, kwetsbare racemonsters vereisen bekwame 
stuurlieden tezamen met een ervaren bemanning! Schade varen 
bij 10 – 20 knopen snelheid heeft altijd grote gevolgen. Daarom 
moet iedereen eerst zijn vaardigheden tonen en vertrouwen 
opbouwen met de MX25. Bij bewezen bekwaamheid krijg je 
dan een stuurmans- of bemanningslicentie, plus als stuurman 
een inlogcode voor het “MX25 reserveringssysteem”. Maar 
er zijn andere belangrijke voorwaarden. Deze 4-mansboot 
moet iedere keer door minimaal één stuurman met 
bekwaamheidslicentie en minimaal 2 beman      ningsleden 
met bemanningslicentie gevaren worden.
Het vierde bemanningslid mag zonder licentie ervaring opdoen. 

5

IN DE AANLOOP NAAR HET NIEUWE ZEILSEIZOEN 
WORDEN BINNENKORT NIEUWE TEAMS GEVORMD.



De stuurman geeft zijn team van tevoren op en tekent 
hiervoor. Wordt er geconstateerd dat er onvoldoende 
licentiehouders aan boord zijn dan wordt de licentie van 
de stuurman onherroepelijk voor een jaar ingetrokken. 
Inbreuk op de gebruikersvoorwaarden houdt per definitie 
een verhoogd eigen schade risico in. Wordt er een niet 
gerapporteerde schade geconstateerd dan wordt ook de 
licentie ingetrokken. 

Het behalen van een bekwaamheidslicentie stuurman of 
bemanning kost eenmalig €25. Er is gekozen voor een 
laag “jaarabonnement MX25” i.p.v. huur per keer. Iedere 
zeiler/zeilster met een licentie betaalt €100 voor het hele 

(Advertorial) 

Boats Ashore 
Bas Spaargaren 

heeft ons als expert belangeloos geholpen bij de aankoop van de Maxfun’s.
Al meer dan 20 jaar zit hij in het vak van reparatie van polyester schepen, eerst als leerling en later als eigenaar van 
Jachtschade Nederland. Sinds juli 2016 is hij ook de trotse eigenaar van de werf en loodsen van Boats Ashore, 
Oosteinderweg 132a in Aalsmeer. En is daar in staat om kleine en grotere polyester schepen te repareren: van Optimist 
tot Draak en van 29er tot Etchel. Een aangetrokken en zeer bekwame scheepstimmerman kan alle mogelijke modificaties 
en reparaties aan elk schip uitvoeren. Het resultaat blijkt verbluffend! Ook is er extra ruimte gecreëerd voor de stalling van 
Draken en andere schepen die een droge en verwarmde overwintering verdienen. Boats Ashore biedt het allemaal!

jaar. Dit geldt voor alle categorieën. Deelnemers jonger 
dan 16 jaar –peildatum 31-12-2017- worden vrijgesteld 
van abonnementsgeld.
Eind april 2017 zal het ZTW en de Talentgroep bekend 
worden gemaakt. Voor beide groepen worden gedurende 
het seizoen 6 tot 12 extra trainingen georganiseerd. De 
“Talentgroep” betaalt voor al deze trainingen eenmalig 
€80.

Hoe kun je je bekwaamheidslicentie halen? Door je aan te 
melden bij het Operationeel Comité ZTW. 

Kijk voor meer informatie hierover op de website NM.

Er is al menig robbertje gevochten, lees gediscussieerd, 
met en over ons pontje. Meer dan een halve eeuw 
brengt zij (het is toch een soort schip en dan is het 
een “zij”) ons heen en weer tussen het “dagelijks” 
leven en ons “boot” leven. Het is niet de meest ideale 
manier om over te varen maar we hebben het er voor 
over en het heeft ook wel iets. Je moet er iets voor 
doen om aan de andere kant te komen. Zevenendertig 
slagen en je bent er. Tel maar na. En dat draaien aan 
die slinger, wat toch enige fysieke inspanning vraagt, 
werkt therapeutisch. Al draaiend komen we los van de 
dagelijkse stress en komen we in de modus van het 
bootleven. Maar…. ze wordt oud en is eigenlijk aan 
vervanging toe. Toch is er gekozen om de restauratie 
aan te gaan en zo geschiedde.
De pont werd overgevaren naar Koopmans Yachtservice 
en flink onder handen genomen. Daar ging wel wat 
werkoverleg aan vooraf tussen Mark en Bert. Roest 
rust nooit. Met de slijptol werden de slechte stukken 
eraf en eruit geslepen en nieuwe stukken ingelast.

Véél laswerk dus!. En véél meer dan verwacht.
Het krab- en schuurwerk werd oa door ondergetekende 
gedaan. Onze ijverige havenmeester nam de onderkant 
voor zijn rekening. En geloof me, dat was geen leuke 
klus. Een flink aantal onderdelen zijn vervangen en 
hersteld waaronder de versleten schijven waar de 
ketting overheen loopt. Met het aanbrengen van 
kunststof rollers maakt de ketting aanzienlijk minder 
lawaai. Mede dankzij o.a professioneel laswerk ligt 
ze inmiddels weer op haar plek. Terugslepen naar 
haar vertrouwde plek was op dat moment geen optie 
vanwege het ijs en dus werd ze over de weg naar de 
Kolenhaven vervoerd en door een telekraan in het 
water gehesen. Ze is deskundig opgelapt en weer 
prima bruikbaar. Het was wel een “las(tig)” klusje en 
zal, ondanks die opknapbeurt, voorlopig nog wel een 
lastig punt van discussie blijven. Het blijft toch een 
pontje met kuren en ingecalculeerde risico’s ….!

Luite Koopmans

EEN LASTIG PUNTJE DAT “LAS(TIGE)” PONTJE

7



8

Algemeen
De Watersportvereniging Nieuwe Meer staat er goed 
voor. Betreffende de financiën is er een positief saldo, de 
onderhoudsreserve groeit, de vereniging is solvabel en 
liquide. Het boekjaar 2016 sluit af met een positief saldo 
baten en lasten van  € 40.385, incl. dotatie herstelfonds  
van € 4.425. De kaspositie is ten opzichte van vorig jaar 
met € 37.421 toegenomen en bedraagt € 124.618 inclusief 
het herstelfonds dat momenteel € 33.060 bedraagt.
Ondanks de landelijke trend is de haven praktisch vol. De 
ligging van de haven, ons clubgebouw met het restaurant 
en het terras en de verenigingstraditie dragen daartoe 
bij. We zijn een actieve vereniging. Er worden tochten, 
clubavonden, lezingen en excursies georganiseerd en 
het actieve beleid, om ons restaurant/clubgebouw ook 
voor derden aantrekkelijk te maken, werkt. Culturele 
activiteiten zoals Jazz op de Haven en de Kunstroute, 
samen met de opengestelde Brasserie vergroten onze 
aantrekkingskracht.

Het havenwater en het clubgebouw zijn ons eigendom. 
Onze rechten met betrekking tot het eigendom van water 
en grond zijn al eerder in 2015 door aankoop van water, 
maar ook weer in 2016 door duidelijke afspraken met 
eigenaars van aangrenzende percelen, veiliggesteld.

De trend van een afnemend ledenbestand, die is ingezet 
in voorgaande jaren zet echter ook in 2016 door: ons 
ledenbestand is opnieuw afgenomen. De haven is wel 
praktisch vol bezet, er zijn alleen nog wat plaatsen 
beschikbaar voor kleinere boten. Vergeleken met de wereld 
om ons heen doen we het goed, maar oplettendheid blijft 
geboden.

Ten aanzien van de pont is, gezien de financiële uitdagingen 
die op ons afkomen met betrekking tot de plannen ten 
aanzien van de faciliteiten, besloten om de bestaande pont 
voorlopig in de vaart te houden. Na het winteronderhoud 
van 2016/17 kan de pont weer enige tijd mee.
De interne communicatie heeft een nieuw elan gekregen 
door het vernieuwde clubblad, waarvan in 2016 drie 
nummers zijn uitgekomen en door de Facebook Stamtafel, 
die door de leden actief gebruikt wordt om nieuws uit te 
wisselen.

Het jeugdzeilen heeft in 2016 niet alleen succes geboekt 
met de CWO-opleiding, maar ook in de landelijke combi 
zijn mooie resultaten geboekt. De jeugdzeilcommissie, de 
trainers en de ouders hebben allen bijgedragen aan een 
actief, leerzaam zeilseizoen.

Wijziging in btw-regeling
In 2016 is er veel discussie en onzekerheid geweest met 
betrekking tot de BTW plicht voor watersportverenigingen. 
Nederland heeft de voorheen geldende regeling met 
betrekking tot de BTW heffing (grofweg gezegd: 
verenigingen met een betaalde havenmeester vallen onder 
heffing van BTW op ligplaatsen) op last van het Europese 
Hof van Justitie moeten aanpassen. Het criterium van 
de betaalde havenmeester is komen te vervallen. Een 
tweede verandering betreft het onderscheid tussen sport- 
en recreatieboten. Sportboten zijn volgens de fiscus 
zeil- en roeiboten, kano’s,  surfplanken e.d.  Motorboten 
en sloepen zijn geen sportboten maar vallen onder de 
categorie recreatie. Sportboten vallen niet onder de BTW 
heffing, recreatieboten wel.
Helaas kent deze nieuwe regeling niet alleen voordelen. 
Gevolg is namelijk ook dat de BTW die de vereniging 
betaalt op onderhoud en investeringen niet meer volledig 
als vooraftrek kan worden verrekend. Die aftrek moet 
voortaan in de verhouding belaste/onbelaste omzet 
gebeuren, wat voor de vereniging nadelig is. Hoeveel dat 
is, kan pas achteraf bepaald worden. Het is afhankelijk van 
de reguliere kosten en van kosten voor groot onderhoud 
en investeringen. Vast staat wel dat de nieuwe regeling 
veel extra boekhoudkundige werkzaamheden meebrengt. 
Er is ook een zgn. herzieningsregeling van toepassing, 
waardoor in het verleden door de vereniging toegepaste 
aftrek opnieuw berekend wordt naar de nu geldende 
maatstaven, mogelijk tot 9 jaren terug.
Op de ALV van 9 december 2016 is in verband met 
deze omstandigheden besloten dat de zogenaamde 
sportboten niet meteen een lager tarief kunnen krijgen. 
Ter compensatie van het nadeel voor de vereniging is 
besloten dat in 2017 de tarieven gelijk zullen blijven aan 
die van 2016, waarbij voor ligplaatsen van sportboten 
geen BTW wordt geheven of afgedragen.
Ook de onduidelijkheden m.b.t. de geldende herzienings-
regeling hebben aan dit besluit bijgedragen. Mogelijk kan 
in 2018 een tariefswijziging worden doorgevoerd als de 
gevolgen van de nieuwe regeling duidelijker zijn geworden.

Toekomst
Zoals al in 2015 geconstateerd zijn er wel maatregelen 
nodig om in de toekomst onze aantrekkelijkheid te be-
houden en te vergroten. De faciliteitencommissie heeft 
in 2016 flinke stappen gezet naar de vormgeving van 
en totaal plan van renovatie en opwaardering van onze 
faciliteiten. In het jaar 2017 zullen deze plannen, inclusief 
de financiële onderbouwing worden voorgelegd aan de 
Algemene Ledenvergadering.

Daarnaast is in 2016 gebleken dat de stabiliteit van de 
zeilenloods verbeterd dient te worden, hetgeen in 2017 
ter hand zal worden genomen.

Jaarverslag bestuur 2016

Het bestuur is er in geslaagd om voor de aftredende 
bestuursleden goede opvolgers te vinden. Daarbij zullen 
de commissariaten Jeugd en Sport een andere nadruk 
krijgen dan in voorgaande jaren. Het commissariaat Jeugd 
zal zich niet alleen richten op het jeugdzeilen, maar ook op 
sportieve en recreatieve mogelijkheden voor de doelgroep 
tot 18 jaar. Het commissariaat Sport zal zich concentreren 
op de sportieve ontwikkeling van 18+, onder meer door 
opleiding voor en deelname aan de Eredivisie Zeilen, 
waarin wij samenwerken met de Watersportvereniging 
Aalsmeer in het Team Westeinder.
Na goedkeuring van de ALV hebben inmiddels zowel WVA 
als Nieuwe Meer ieder een MaxFun 25 aangeschaft, die 
ingezet gaat worden als trainingsboot voor de Eredivisie 
Zeilen en als clubboot voor degenen die zich hiervoor 
kwalificeren.

2017 is ook weer een Lustrumjaar! Aan het 105-jarig 
bestaan van de vereniging zal op gepaste wijze aandacht 
worden geschonken.

Risico’s
Vergrijzing, teruglopend ledenaantal en daardoor mogelijk 
teruglopen van de havenbezetting zijn reële risico’s. Het 
onderscheidend vermogen van een vereniging ligt, zoals 
boven vermeld, in de activiteiten die in clubverband 
georganiseerd worden en het bieden van faciliteiten 
waardoor mensen graag naar de haven komen en zich 
daar thuis voelen. De opwaardering van onze faciliteiten 
is essentieel om de aantrekkelijkheid van de vereniging te 
vergroten en de risico’s te beperken.
Een ander risico bestaat uit mogelijke onverwachte kosten 
met betrekking tot het onderhoud van het gebouw: dit risico 
was aanleiding voor het inrichten van het herstelfonds, dat 
inmiddels € 33.060 bedraagt. Betreffende de financiële 
risico’s staan de bekende instrumenten ter beschikking: 
spaarzaamheid, blijven zoeken naar kostenverlaging en 
subsidies en uiteindelijk de mogelijkheid om voor grote 
en noodzakelijke investeringen een lening aan te gaan, 
waarbij zowel aan een ledenlening als externe financiering 
gedacht kan worden.

Het bestuur.
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Het clubhuis zit krap in zijn jasje
Al enige tijd is dit in de ALV en daarbuiten een belangrijk 
onderwerp. Er is sprake van een kwaliteitsprobleem. Het 
clubhuis voldoet niet aan de eisen die voortvloeien uit 
het huidige functioneren en de doelen van de vereniging. 
In het kort gaat het er om dat in de afgelopen tijd allerlei 
voorzieningen op elkaar zijn gepropt, zoals sanitair en 
kleedruimte voor verblijfsrecreatie van leden en passanten 
samen met toiletten en garderobe voor bezoekers van 
het restaurant.  In dezelfde ruimte zijn sportactiviteiten en 
gezelligheid ondergebracht. In het kort gaat het om het 
in de afgelopen tijd op elkaar proppen van voorzieningen 
als sanitair en kleedruimte voor verblijfsrecreatie van leden 
en passanten, samen met toiletten en garderobe voor 
bezoekers van het restaurant en het in dezelfde ruimte 
onderbrengen van sportactiviteiten en gezelligheid. Het 
bestuur en de faciliteitencommissie heeft onderzoek 
gedaan en overleg gepleegd met de leden, de buren en 
de gemeente. De neuzen staan op dit moment aardig 
dezelfde kant op, ook in de ALV. Zodanig dat we zijn 
toegekomen aan besluiten over hoe we verder gaan. Want 
het is allemaal niet gratis en ook onze vereniging, hoewel 
zeker niet slecht functionerend, ondervindt de rem op de 
watersport in zijn algemeenheid.
Je mag best de vraag stellen of het sop de kool waard is 
en of het plaatje dat velen voor zich zien geen dagdroom is 
die tegen gaat vallen. Daar kom je uiteraard alleen achter 
door het te doen, maar in ieder geval ook door het er 
gezamenlijk grondig, open en eerlijk over te hebben.
Wat in het afgelopen jaar op een kwalitatief hoog niveau is 
voorbereid vergt nu een professionele slag om te komen tot 
een concreet voorstel van de verbouwing en bijbehorende 
financiering. Hiervoor is het noodzakelijk dat we een 
professionele bouwkundige inschakelen die op basis van 
het plan van eisen een voorlopig ontwerp maakt dat de 
basis is voor een betere inschatting van de kosten en de 
start van het vergunningentraject. Op 9 April heeft de ALV-
goedkeuring verleend om hieraan een bedrag van maximaal 
€ 7.500 te besteden (checken of dat op 9 april nog zo is). 
Met het resultaat hiervan zal in de loop van de zomer een 
Bijzondere ALV worden ingelast om een definitief groen licht 
voor de plannen (project, budget en financiering) te kunnen 
geven. Het project wordt geleid door een projectteam onder 
leiding van de voorzitter van de vereniging waarbij Karel de 
Graaff zijn assistentie heeft aangeboden en ook Koen de 
Boo als sparringpartner optreedt.

Wat de financiering betreft wordt gewerkt met dezelfde 
globale getallen als in de ALV van december 2016 zijn 
gepresenteerd, te weten een totaalbedrag van ca € 250.000 
voor het project. Gedacht wordt dit voor circa € 50.000 
te kunnen financieren vanuit eigen middelen, aangevuld 
met een ledenlening in combinatie met een laagrentende 
hypothecaire lening van het Monumentenfonds.
Om het allemaal wat concreter en meer zichtbaar te maken 
voor wie er niet bij waren, zij in de eerste plaats verwezen 
naar de bijlage “Presentatie Faciliteiten” bij de ALV van 
9 april jl. met duidelijke foto’s van de huidige situatie en 
tekeningen van mogelijke oplossingen.
Ter voorbereiding van de besluitvorming zijn ideeën 
uitgewerkt, maar ook concrete acties uitgevoerd. Omdat 
goede tekeningen ontbraken hebben Karel de Graaff met 
zoon Mark met een eigen zeer geavanceerde 3D-scanner 
zowel van het exterieur als het complete interieur een 
3d-scan gemaakt. Vanuit deze scan levert Karel een maat 
zuivere plattegrond van het clubhuis, de bijgebouwen, de 
steigers en de Brandewijnsloot. Hiermee heeft de in te 
huren bouwkundige de beschikking over een betrouwbare 
tekening en weten we zeker dat alles wat we gaan tekenen 
ook gaat passen in het gebouw en op het terrein.
De woonboot die we cadeau hebben gekregen ligt inmid-
dels in de sloot naast de C-steiger en is, in afwachting van 
de opbouw van voorzieningen voor kleedruimte en opslag 
voor de JZC gestript tot op het dek. Hoewel slechts 
zijdelings bij het project betrokken is ook hier met de 3d 
scanner heel goed in beeld gebracht wat de ruimtelijke 
effecten zijn, bijvoorbeeld voor de buren.
De zeilenloods en de verdieping is scheef gezakt en 
daardoor minder stabiel. Hij hangt 16 cm uit het lood. 
Bij harde wind voelt Remco die erboven woont de boel 
bewegen. Hiervoor is al besloten om voorzieningen te 
treffen door middel van een zestal schoren.
Gezien de sfeer op twee ALV’s en bij de presentaties op 11 
februari in het clubhuis, met zeer inspirerende illustraties 
en teksten, kunnen we constateren dat we met een 
perspectiefvol project bezig zijn. Het is heel belangrijk dat 
iedereen meedenkt, het wordingsproces meebeleeft en 
meebeslist over een ander jasje.

Paul Hamelynck

-
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In 1985 haalde Watersportvereniging ‘Nieuwe Meer’ de 
krant met een artikel met de kop “Nog 10.000 schroeven te 
gaan”. Een artikel dat verhaalde over de huidige A-steiger 
die door de leden zelf gerenoveerd werd. Dat was toen 
een grote ommezwaai, omdat er vóór die tijd niet door 
de leden aan zelfwerkzaamheid werd gedaan. 

Sindsdien vormen de leden een structureel team in het 
onderhoud van onze haven. In 2011 - het jaar vooraf-
gaand aan het lustrum - werd onder leiding van Haven-
commissaris Bob Bakker, een grote renovatie van 
de steiger langs het clubhuis ondernomen. Dat was 
essentieel gezien de grootse plannen voor het lustrum en 
de angst dat de verouderde steiger die last niet meer zou 
kunnen dragen. Die enorme klus is toen geheel door de 
leden zelf uitgevoerd. Toen alles klaar was en we elkaar 
nog eens in de oververmoeide ogen keken was het besluit 
snel genomen om zoiets de leden niet meer aan te doen, 
omdat zulke grote klussen gewoon te heftig zijn.

Nu, in 2017, weten we handig gebruik te maken van een 
enthousiaste groep ZZP’ers - betaalde krachten ‘van 
buitenaf’ - die onder leiding van de Havencommissaris en 
de Havenmeester inmiddels grote delen van de steigers 
hebben vervangen. Ook het schilderwerk aan het gebouw 
wordt door een professioneel schildersbedrijf uitgevoerd.

Je zou bijna denken dat we langzaamaan weer terugkeren 
naar de situatie van vóór 1985. Dat is zeker niet het geval! 
De inzet van de leden is meer dan ooit een structureel 
onderdeel van al het kluswerk op de haven. We besteden 
uitsluitend klussen uit die voor een langere periode 
structurele of zeer gespecialiseerde inzet vereisen om de 
klus in orde te krijgen.

Het groenonderhoud is een goed voorbeeld van een klus 
die door de leden zelf wordt uitgevoerd. En dat beperkt 
zich niet alleen tot snoeien; er worden ook hele bomen 
gerooid! Maar er zijn ook de bijna-niet-zichtbare klussen 
zoals kleiner elektrawerk. Er zijn heel wat uurtjes achter de 
plafondplaten en buiten op de steigers geschroefd! 
Denk bijvoorbeeld ook aan opruim-, sloop- en timmerwerk 
en het fijnere schilderwerk. Er zijn veel klussen die in een 
dag of maximaal een weekend op te pakken en af te ron-
den zijn.

Ik noem hier bewust geen namen, want alle inzet van 
iedereen, in het verleden, nu én in de toekomst, is even 
belangrijk en wordt evenveel gewaardeerd. Het blijft mij 
altijd weer verrassen welk enorm hoog niveau aan kennis 
en vrijwillige, onbaatzuchtige inzet de leden tonen.
Het is ongelofelijk hoeveel leden bereid zijn om buiten 
het seizoen mee te helpen. Soms met een waterig zon-
netje erbij maar vaker nog in weer en wind.
Applausje voor uzelf! 

Het is precies deze betrokkenheid en inzet van onze 
leden die onze vereniging maakt tot wat hij is. Als je 
bedenkt dat in 1917 ongeveer 75 families neerstreken 
in Aalsmeer en met hun bevriende architect de heer 
Greiner voor 23.000,- gulden ons huidige clubhuis 
hebben neergezet… wat een ongekende ambitie heeft 
onze vereniging dan laten zien! Verenigd gaan we ervoor 
om met eenzelfde ambitie onze vereniging en onze ge-
bouwen blijvend in topconditie te houden. 
Graag tot ziens bij de volgende klus. Alvast bedankt voor 
uw inzet!

Remko Rietveld, havenmeester

Het “winterwerk”
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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

Klaar voor 
een zonnig 

vaarseizoen?

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 13



De zangeres Carmen Gomes wilde een mop vertellen. 
Maar in Bacchus werd zij daarbij steeds gehinderd door 
een lelijke brom in de versterking van haar gitarist. Na 
afloop van het concert konden wij haar eindelijk vragen 
wat zij had willen zeggen. En zij stak van wal: ‘Kwam een 
jazzmuzikant bij de dokter”. Die zei: “Ik heb niet zo’n beste 
mededeling voor u. U hebt nog maar drie maanden te 
leven.” Waarop de muzikant vroeg: “Waarvan, dokter?!”’
Dit cynische mopje illustreert waar het in de jazz in de 
eerste plaats om gaat: speelplezier – en pas in de tweede 
plaats om geld. Natuurlijk kan ook een jazzmuzikant niet 
van de wind leven. Daarom vragen wij in de pauze van hun 
concert altijd om ‘uw gift’. Henny Essenberg noemt dat 
met een treffende term ‘crowdfunding’. Die is belangrijk 
om de jazzoptredens in zowel jachthaven de Nieuwe Meer 
als cultureel café Bacchus te kunnen financieren.

‘Feessie’
Dit voorjaar doen we dat ‘om en om’: om de twee weken 
op zaterdagavond in Bacchus en op zondagmiddag in de 
Nieuwe Meer. Het gaat op beide locaties om jazzmuziek 
die wordt gespeeld door topmusici. De Nieuwe Meer lijkt 
het meest geschikt voor ‘mainstream jazz’ en bands die 
het klassieke repertoire van ‘standards’ spelen. Muziek 
waarvan pianist Jos van Beest zegt: ‘Het is weer een 
feessie!’ Zijn Trio hebben wij gevraagd om drie keer op te 
treden, steeds met een andere solist. Eind februari was dat 
met de 79-jarige klarinettist/saxofonist Frits Kaatee, die 
swingde als een jonge god. Eind maart (zondag 26 maart 
2017 om 16.00 uur) neemt Jos van Beest zijn echtgenote, 
de zangeres Mariëlle Koeman mee. Zij brengt een breed 
repertoire uit het onuitputtelijke ‘American Songbook’, die 
zij op geheel eigen wijze vertolkt.
Ook in Bacchus wordt het vaak een ‘feessie’, maar met 
een iets ander karakter. Het is een intieme ruimte en 

Jazz aan de Poel: muziek in de 
Nieuwe Meer en Bacchus
Pierre Tuning

het publiek zit bovenop de musici. De jazz in Bacchus 
is nog meer ‘luistermuziek’ dan in de Nieuwe Meer. Die 
muziek is meer ‘jazz in ontwikkeling’, er wordt meer 
uitgeprobeerd en uitgedaagd. Vaak zijn het jonge musici 
met een conservatoriumopleiding. Zoals de pianiste/
vocaliste/componiste Maartje Meijer die zaterdagavond 
15 april te beluisteren is. Zij is ook leider/arrangeur van de 
zevenstemmige a capella groep New Amsterdam Voices 
en ze komt naar Bacchus met de stersaxofonist Maarten 
Hogenhuis die bekend werd met de ‘superjazzband 
BRUUT!’.

‘Jazzaffair’
Op de voormalige Koninginnedag 30 april wordt het lekker 
vol in de Nieuwe Meer, met het optreden van de 18-mans 
Pete Bogs Big Band. De band is opgericht in 1995, was toen 
bekend als De Hint Bigband en is in 2013 verzelfstandigd. 
De band, onder leiding van dirigent Leon van Mil, wordt 
gevormd door enthousiaste en gevorderde amateurs. Op 
strategische plekken in de band zitten heerlijke solisten 
die de zaak nog verder kunnen opzwepen.
Twee weken daarna, op zaterdagavond 13 mei, wordt 
het heel spannend in Bacchus, met een zanger op het 
podium, die wij nog niet eerder gehoord hadden. Yaşam 
Hancilar (1979) groeide op in Turkije en werd opgeleid 
als ingenieur. Maar de muziek trok hem meer aan en hij 
studeerde af in jazz-zang aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Yaşam is de directeur van Music For Life en 
hij geeft ook zang- en gitaarlessen.
Op zondagmiddag 28 mei nodigt ‘huispianist’ Jos van 
Beest de beroemde congaspeler Nippy Noya uit voor 
een ‘Latin American Jazzaffair’ in de Nieuwe Meer. Een 
voorproefje voor het Latijns-Amerikaanse jazzweekend 
op 30 juni, 1 en 2 juli aan het slot van de Westeinder 
Waterweek!

14 Pete Bogs Big Band 15

Jazz aan de Poel
Jos van Beest & Mariëlle Koeman
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U en ik weten dat onze vereniging in het bezit is van 
eigen boten: zeg maar van een eigen vloot.
Het is tijd om dat weer eens voor het voetlicht te brengen. 
Enerzijds vanwege de promotie en anderzijds om weer 
eens aan te geven wat we tot nu toe hebben gedaan met 
deze “vloot” maar vooral…. wat gáán we ermee doen? 
Hoeveel hebben we er eigenlijk en wat zijn dat voor boten? 
Voor de beginnende zeiler hebben we de beschikking 
over acht Optimisten, geschikt voor jonge gebruikers 
vanaf 6 jaar. Voor de volgende stap zijn er de twee RS-
Fleva’s, tweemansboten, voor jonge geoefende zeilers 
vanaf 12 jaar en voor die groep zijn er ook de twee 
Lasers. En dan natuurlijk de meest recente aankoop: 
de twee Maxfuns. Te gebruiken door de zeer geoefende 
en geschikt bevonden zeiler. En over wie dat zijn wordt 
inmiddels al veel geschreven. Waarom heeft de club 
deze boten? 

De reden is o.a. dat de club ernaar streeft om leden, met 
name jonge leden, graag zo lang mogelijk “binnenboord” 
wil houden. De meest gewenste ontwikkeling is natuurlijk 
als de jongsten beginnen in de Optimist vervolgens in 
de RS-Fleva of de Laser gaan zeilen en daarna verder 
kunnen en mogen zeilen in de Maxfun. In die wenselijke 
volgorde zou het  betekenen dat wij de jeugd hebben 
weten te behouden. Er is voor hen zoveel keuze in 
sport en andere aantrekkelijke opties dat er door hen 
niet alleen maar gezeild wordt. Zoals genoemd zijn er 
acht optimisten beschikbaar waar inmiddels gretig 
gebruik van wordt gemaakt.De Jeugdzeilcommissie 
onder leiding van Marieke Koole, ontfermt zich over de 
beginnende jonge zeiler en het is prachtig om te zien 
hoe dit team zich inspant en zorg geeft aan de kleinsten. 
Dit team legt de basis voor doorgroei naar grotere boten 
zoals eerder genoemd.

Luite Koopmans

ONZE CLUBBOTEN

• 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!

Maar de club stelt ook de Marieholm en de Flytour ter 
beschikking.
Deze kunnen tegen een geringe dagvergoeding gebruikt 
worden. Deze boten zijn bijvoorbeeld bedoeld voor de-
gene die geen eigen zeilboot meer bezit. Of iemand die 
een groter zeiljacht heeft maar zo af en toe nog eens 
in een wat kleinere boot wil varen. Deze clubboten 
zouden echt meer gebruikt moeten worden en daarmee 
verdienen ze dus meer promotie. Misschien is het een 
idee om ook buiten clubverband te promoten dat bij 
onze vereniging een boot gehuurd kan worden? Een 
aanvulling op de bestaande vloot zou ook de aanschaf 
van één of meer wherry’s kunnen zijn. Een gemakkelijk te 
roeien boot waar je met een gezelschap een tochtje kan 
maken. En daarna natuurlijk naar de Brasserie…..
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Die Marieholm, één van onze clubboten, ligt aan het begin 
van de B-steiger aan  bakboord. Het is een prettige en 
gemakkelijk te zeilen boot. Te gebruiken voor een ieder 
die kan zeilen maar wellicht ook een goede boot voor 
iemand die een ander lid de kneepjes van het kajuitzeilen 
wil bijbrengen. Of voor díe motorbootvaarder die om 
nostalgische redenen even terug wil naar het zeilen zoals 
het was voor dat er gemotord werd! Noem maar een 
reden. De Marieholm is al groen van kleur, laten we haar 
niet groener worden door de aanslag omdat ze er maar zo 
verloren bijligt? Pak die boot…. pak haar!

Prima dus, die eigen boten - heel goed zelfs. Maar het 
verhaal is hiermee nog niet af. Het kan de opmaat zijn 
naar meer én beter. Het bieden van meer faciliteiten in de 
vereniging is ook een goed bindmiddel. De clubboten zijn 
er en zij bieden zoveel mogelijkheden, laten we er met z’n 
allen optimaal gebruik van gaan maken. 
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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 OUDE GLORIE ONDER VOL TUIG!

U kunt ze in september weer van nabij zien, klassieke 
schepen onder vol zeil in alle soorten en maten, tijdens de 
rond- en platbodemwedstrijden op 16 en 17 september op 
de Westeinderplassen. 

De grotere schepen, zoals Lemsteraken, Tjalken, West-
landers en Zeeschouwen trotseren het ruwe water op 
de Grote Poel met een donderend geweld en een hoop 
schuim aan de boeg. Het is dan hard werken voor schipper 
en bemanning met het binnenhalen van de zwaarden en 
het grootzeil, wanneer er na het voordewindse rak weer 
gekruist moet worden naar de volgende boei

Als de weersomstandigheden dat nodig maken worden 
voor de kleinere schepen zoals Friese  Jachten, Tjotters, 
Boatsjes en Schouwen de wedstrijden op de Kleine Poel 
gevaren, waar het water ook bij harde wind wat rustiger 
blijft.

Verdeeld over het weekeinde worden er in elke klasse 
minimaal drie wedstrijden gevaren en wordt er gestreden 
om onder meer zeer oude wisselprijzen. Er kunnen 
overigens ook scherpe kajuitzeiljachten inschrijven.

Sinds het begin in 1949 was er steeds een flink wed-
strijdveld (met als toppers 1966 met 90 en in 1983 zelfs 
met 93 deelnemers), maar in later jaren liep dat terug tot 
een dertigtal in 2003.  Drie volgende jaren kwamen de 
wedstrijden niet meer voor totdat een enthousiast team 
van WV Nieuwe Meer in samenwerking van de West-
einderzeilwedstrijden het aloude evenement weer opstartte 
met, door de deelname van een groep Westlanders, een 
deelnemersveld van bijna 40 schepen.

Mocht u zelf niet kunnen deelnemen als schipper of als 
bemanning?. Wat dacht u ervan om dit enerverende 
schouwspel te komen bekijken?
Het is zeker de moeite waard: de oude glorie onder vol 
tuig!

Fokke Dijkstra     



Wij, Donald Koppel en Evelyn Koppel-Marcus, vertellen graag iets over onze watersportervaring. Ik (Donald) 
ging in 1955 roeien bij Poseidon. In 1962 kwam er een Schakel, die ik in Loosdrecht bij de Uitkijk neer legde. 

Helaas moest ik door bemanningsproblemen steeds vaker alleen zeilen. De ouders van Evelyn hadden 
een houten motorboot in Vinkeveen.

Dertig jaar later kwam het pensioen en werd het tijd voor weer een boot. We werden verliefd op 
een Italiaanse taxiboot uit 1934. Het onderhoud deed ons de das om. In 2007 kwam er een 

Westerengh sloep en hadden we een jaar lang de ‘luxe’ van twee boten. De taxiboot vaart 
inmiddels in Parijs. Omdat we toch wat meer luxe wensten ruilden we de sloep in voor 

een Noorse spitsgatter. We versleten dus in vier jaar drie boten, vandaar de naam 
‘Nunca Mas’ (nooit meer).

Gedurende tien jaar hadden we een mooie ligplaats bij Dragt, waar we 
ons echter steeds minder thuis voelden. Omdat Nieuwe Meer de enige 

plek was waar we nog een vuilwatertank konden legen kwamen we 
in contact met havenmeester Remko. We besloten meteen te 

verhuizen.Vanaf april ligt de Nunca Mas op B-46.

Watersport groeten van Donald & Evelyn

Veel motorbootvaarders zijn van oorsprong zeilers, hebben wij begrepen. Bij ons ligt dat iets anders. Zolang wij samen zijn 
(sinds 1980) en zolang we beiden werkten (tot 3 jaar geleden) bestonden onze vakanties uit reizen met de tent. We hebben 
een lichtgewicht, katoenen tentje. Een klassiek sheltermodel. Maar toch…… volbloed kampeerders waren we ook weer 
niet. Meer het type: wel de lusten, niet de lasten. Op vakantie gaan was vooral reizen. Elke dag tentje op, tentje af en weer 
verder. De onthechting en het gevoel van vrijheid die we voelden waren ronduit verslavend. We hebben dan ook door grote 
delen van Europa gereisd. Maar Frankrijk bleef altijd favoriet.  Een probleem: alles wordt professioneler en helaas geldt dat 
bij uitstek voor de hedendaagse camping. We zochten altijd naar kleine, suffe terreintjes en die waren er aanvankelijk volop. 
Tegenwoordig is een “camping” steeds vaker een enorm complex, met prefab huisjes, stacaravans, huurtenten en een 
zwembad……
Maar toen kwam de boot! Het voelde direct als een herontdekking van de vrijheid die we met de tent zo koesterden, maar die 
met de boot nog groter blijkt. Onze actieradius is dan wel kleiner, maar het lage tempo en de beleving op detail, maken de 
ervaring toch rijker.  En onze nieuwe thuishaven is natuurlijk de optimale pleisterplaats. Prachtig stekje, fantastisch uitzicht en 
een sfeer die we bij het kamperen allang niet meer vonden: niet te grootschalig, heel persoonlijk, relaxt, prettig contact met 
soortgenoten, en helemaal verbonden met de prachtige natuur rondom. 
We zijn bekeerd!

Mark Wessels en Mickey Vunderink
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Hallo, mijn naam is Bill Hagenberg, vader 
van Willem, Simon en Flora. Getrouwd 
met Anisa. In het dagelijkse leven werk 
ik voor het Zweedse bedrijf Trelleborg, 
een multinational in Polymeren. Ik leid 
daar een Business Unit.  Wij wonen in 
Amsterdam, Rivierenbuurt.
Voor mij is het terugkomen bij de NM: 
als kind was ik jaren lang lid en heb ik 
gezeild in een Optimist (natuurlijk) en 
een Europe Moth (minder bekend).

Ook al mijn grootouders waren lid. Wij wilden graag naar de NM, natuurlijk vanwege dit verleden, maar ook omdat de 
ambitie van de Jeugdafdeling ons aanspreekt. Willem, Simon en Flora, hebben al een aantal jaren ervaring. De jongens 
ook al een paar wedstrijdjes gezeild. Helaas heb ik zelf geen boot meer, maar we proberen toch altijd minimaal een week 
per jaar ergens een boot te huren. In april bijvoorbeeld, ga ik weer met de jongens zeilen in zuid Turkije.
We kijken erg uit naar weer een leuk zeil seizoen als nieuwe leden bij de Nieuwe Meer!    

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

We zien het net als Campari: ‘al is het maar eens in je leven’. Na Dragt en WV Aalsmeer, nu dan uiteindelijk naar WV Nieuwe 
Meer. Zo door de jaren heen waren we al best wel bekend met WV Nieuwe Meer. Zeker de afgelopen zomer zijn we er 
regelmatig neergestreken op het terras voor een biertje en een wijntje. We zijn happy met de nieuwe ligplaats voor onze 
Grand Banks 36 ‘Sail Away’ uit 1973: het wordt vast een mooie tijd voor ons.
Huib heeft al de nodige uren op het water gezeten, zeker ook op de Westeinder en dan met name in de Draak. In het vroege 
voorjaar tijdens de Draken-series en natuurlijk lekker wedstrijdjes meedraaien tijdens de befaamde Woensdagavond 

Wedstrijden. Komend seizoen gaat Huib stoer doen in zijn net 
aangeschafte Finn. Mochten jullie op het water zijn en een Finn 
met de mast in de modder zien, misschien dat je een handje kunt 
helpen. Dat zou heel erg gewaardeerd worden!
Marina komt graag aan boord bij 90% kans op zon en 25 graden 
Celcius. Het kan dan best zijn dat ze een van haar zussen 
meeneemt, ze heeft er nota bene drie! En allemaal even leuk.
Het kan ook zijn dat de kinderen van Huib met vrienden en 
vriendinnen aan boord verschijnen. Zo vaak zal het niet zijn, 
want de een studeert in Groningen en de ander is hartstikke 
druk met het laatste jaar VWO in Amsterdam. Ze zijn overigens 
uitermate keurig opgevoed en zullen dan nimmer enige vorm 
van overlast veroorzaken.

Huib Bannier en Marina Hendrikse (4x jaar)

Mutaties, club- en ledennieuws

Nieuwe Leden
Martin Bonda Beekbergen 
Bill Hagenberg Amsterdam
Willem Hagenberg Jeugdlid
Simon Hagenberg Jeugdlid
Flora Hagenberg Jeugdlid
Mats van Teylingen Jeugdlid

Hester Rogier en Sven (jeugdlid) de 
Kreek Aalsmeer
Maarten Oelering Aalsmeer

Opzeggingen
Ansofie en Jan Eveleens
Jop Koops
Susan Koops-Griffiths
Christina Westenberg-Cherrington

Francis Westenberg
Joost Hoffscholte
Miekje Hoffscholte-Spoelder
Franka Klein-de Bruijn
Jantje Jurgens-Hoiting
Pip van Hooft jeugdlid
Djuna en Tijn Koole jeugdleden
Jules Hoek
Reinder Sanders
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Hallo ik ben Willem Hagen-
berg, 13 jaar en kom van de 
WVA. Ik zit op het Technasium 
op het KKC in Amstelveen. 
Ik ben dol op voetballen en 
voetbal bij AFC. En natuurlijk 
op zeilen. Vooral de Combi’s 
en de tochten vind ik leuk. 
Ik heb al een paar Combi’s 
gezeild.
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Het organiseren van de

Motorboottocht
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Het begint natuurlijk met het niet te ontkennen feit dat je er gewoon in bent 
gestonken. Meestal op het moment dat het om meerdere redenen heel gezellig 
is tijdens zo’n tocht, komt één van de organisatoren naar je toe ‘of hij je even 
kan spreken’. ‘Eh…… wij denken dat jij zeker de ervaring hebt om zo’n tocht 
mede te organiseren en zouden het daarom zeer op prijs stellen als je mee wilt 
helpen om de volgende tocht tot een succes te maken’. Wat ze daar trouwens 
niet bij vertellen is dat het betekent dat je automatisch twee jaar aan de beurt 
bent. Natuurlijk kun je eigenlijk geen nee zeggen en bovendien ben je toch 
ook wel een beetje vereerd dat ze zoveel vertrouwen in je stellen! We hanteren 
trouwens wel een goed systeem om ook de ervaring door te geven. De tocht 
wordt georganiseerd door twee stellen waarbij er elk jaar een stel afvalt en een 
nieuw stel bijkomt. Vandaar dus die twee jaar.

Tja ….. en dan begint het zo’n half jaar voor de tocht, dus al voor de Kerst, 
met de prangende vraag: waar gaan we volgend jaar heen. Natuurlijk, als het 
maar enigszins mogelijk is, niet naar die plaatsen waar we al eerder geweest 
zijn. Maar we willen toch ook echt wel een behoorlijke tocht varen en er moet 
ook tijd zijn om lekker te eten, een leuke borrel, natuurlijk culturele ervaring 
en/of opvoeding en als het even kan een leuke ‘uitspatting’. Ook momenten 
tussendoor om je eigen ding te doen worden gewaardeerd. En als het dan 
is gelukt om een eigen route met havens, waar mogelijk iets te doen is, 
vast te stellen moet er zo snel mogelijk worden gereserveerd. Er worden nl. 
veel tochten georganiseerd in Nederland. Vervolgens op zoek naar goede 
restaurants waar we, als het even kan, een ‘eigen ruimte’ krijgen en wat 
mogelijke activiteiten. We gaan trouwens maximaal twee avonden gezamenlijk 
uit eten om de kosten te beperken. De overige avonden kan men zelf besluiten 
ook uit eten te gaan of om aan boord te blijven. Vervolgens gaan we naar 
de betreffende havens om goede afspraken te maken met de havenmeester 
en ook bezoeken we de gekozen restaurants en de eventuele activiteiten. 
‘Vóóreten’ hoort daar natuurlijk ook bij! Allemaal heel leuk om te doen. De route 
wordt goed bekeken op de waterkaarten en in de Almanak. Soms wordt (een 
deel van) de tocht door de organisatie ‘voorgevaren’ om zeker te weten dat we 
niets zijn vergeten. Nog een paar zaken zoals een oproep in het clubblad en 
de nieuwsbrieven, begroting, inschrijfformulieren, beschrijving met instructies 
voor de deelnemers etc. en we denken klaar te zijn.

En dan is het zover. In de dagen vlak voor het vertrek, als je o.a. het palaver 
voorbereid, kom je er achter dat er toch nog een paar zaken zijn vergeten. 
Meestal gelukkig nog wel oplosbaar. Tijdens het palaver geven we de 
noodzakelijke informatie en vragen een ervaren motorboter (met technische 
achtergrond) om bezemboot te zijn. Iedere boot kan in zijn eigen tempo varen 
maar de hoge boten zullen vanwege de brugopeningen waarschijnlijk later in 
de volgende haven arriveren dan de lage boten (er zijn natuurlijk geen ‘grote’ 
en ‘kleine’ boten). We hebben op de tocht niet altijd alleen maar ervaren 
schippers. Soms gaan boten mee die op deze manier hun eerste langere 
tocht maken en daar wordt rekening mee gehouden. Onderweg staan we via 
de marifoon in contact met de plaatselijke verkeersdiensten en sluismeesters 
om het konvooi Nieuwe Meer, waar nodig, aan te melden. Er zijn ook een 
aantal vaste gewoontes waar je niet aan mag komen. Zo hebben wij b.v. een 
‘steigerborrel’ na aankomst in de eerste haven van de tocht. Heel gezellig 
natuurlijk. Wat ook belangrijk is, is dat er, naast zaken die te maken hebben 
met veiligheid, niets moet. Iedereen is vrij om wel of niet mee te doen met de 
activiteiten.  Maar meestal doet iedereen gezellig mee. Gedurende vijf dagen 
blijft het natuurlijk aldoor spannend of alle afspraken goed gemaakt zijn en 
soms moet er wel eens een creatieve oplossing gezocht worden. 
Oh ja, onderweg ook nog even nadenken over wie we uitnodigen om volgend 
jaar de tocht mede te organiseren!

Het uitgangspunt is met z’n allen uit en thuis. En als alle boten weer zonder 
schade terug zijn in onze vertrouwde haven, is het toch een opluchting dat het 
allemaal goed is gegaan. Met veel of weinig ervaring blijft het altijd een hele 
verantwoordelijkheid. Wij hebben het met heel veel plezier gedaan.
Gaat u dit jaar ook mee ?

Matty, Agnes, Jan en Hans



Op het tijdstip van dit interview heeft Edwin Fennema 
net het volgende bericht in de Nieuwsbrief van 16 Maart 
geplaatst:
In de vorige nieuwsbrief is de Hemelvaarttocht 2017 aan-
gekondigd. Dit jaar een tocht met grotere afstanden (naar 
Enkhuizen en Lelystad) maar met dezelfde ingrediënten. 
Een formule die al jaren staat voor heerlijk zeilen, gezellige 
mensen, inspanning en ontspanning, mooie havens en 
vaak goed weer. Tot nu toe zijn er echter pas 7 zeilboten 
met bemanning ingeschreven en dat is niet genoeg.

Kom op Nieuwe Meerders: kom uit de box met je boot, 
ga mee en schrijf je in voor dit evenement en laat de or-
ganisatie niet in de kou staan.
Ik wil met minimaal 10 boten vertrekken. 

Ik reken op jullie! 
Kort daarvoor heeft Edwin onder de zeilers een inventa-
risatie gemaakt van hun wensen voor deze tocht. Daaruit 
meldt hij op de social media onder meer:
Het merendeel van de geadresseerden is blij met de 
inventarisatie De ingestuurde reacties zijn divers en er is 
niet een hele duidelijke eensluidende mening.
• voorkeur voor Hemelvaartweekend
• voorkeur voor het IJsselmeer als vaargebied
• gezelligheid en niet teveel moeten
• tocht moet betaalbaar zijn
• gezinnen met kinderen maken andere keuzes (combi; 

hockey)
• oudere deelnemers (die tot de harde kern van de 

deelnemers van de Hemelvaarttocht behoorden) zien 
op tegen nachtelijke tocht door Amsterdam (heen en 
terug)

• een kleine groep koppelt vakantie aan Hemelvaarttocht 
en vaart slechts een gedeelte mee

• een kleine groep kiest voor de knusheid van de 
Westeinder

• een aantal leden gaat niet mee om uiteenlopende 
redenen

De vraag dringt zich op waarom er eigenlijk een Hemel-
vaarttocht is, gelet op het toch nogal moeizaam te verwer-
ven animo en het vele werk dat aan de organisatie is ver-
bonden?

Wij grijpen terug op het interview met de initiatiefnemer. In 
het Nieuwe Meer nieuws nr.394 van mei 2000. Het toeval 
wil dat het hier gaat om Edwins vader Fred. Iets minder 
toevallig is dat ook de interviewer dezelfde is als toen, 17 
jaar geleden. Fred zei toen: “Niemand vindt het leuk als zich 
binnen verenigingen kleine kernen, als happy few, vormen. 
Dat was ook de reden voor Fred om de Pinkstertocht te 
introduceren. Niet alleen was het interessant om ook eens 
als clubgenoten gezamenlijk op groter water te varen, maar 
het ging toch vooral om in familieverband, met de kinderen 
en met elkaar (ook de motorboten) iets heel leuks te doen. 
Het wedstrijdelement met alleen de “harde” zeiljongens 
mocht dus niet voorop staan.
De eerste Pinkstertocht, in 1984, was een daverend succes, 
slechts drie boten deden mee! In 1986 probeerde Fred het 
opnieuw. Hij ronselde zowaar zeven boten bij elkaar met 
in Volendam een overzichtelijk dinertje. Ter vergelijking, in 
1990 deden 30 boten en 106 opvarenden aan de tocht en 
het feest mee. En zo is het gebleven, met dien verstande 
dat wel steeds opnieuw gelobbyd moest worden. Toch 
iets teveel nog van “we zullen tegen die tijd wel zien of we 
meedoen” en dan pas op het laatste moment inschrijven. 
Niet echt handig voor de organisatoren.”
Zo is het gebleven? Edwin stelt nu vast dat al jaren het 
aantal deelnemers weer afnemende is met als dieptepunt 
de tocht van 2016 met 10 deelnemers! Bij de ALV op 9 
april jl stond de teller op 9! Voor Edwin één te weinig om 
de tocht te laten doorgaan.
Hebben wij hier slechts van doen met een genetische 
Fennemakwaal of moeten wij als vereniging toch echt 
eens elkaar in de ogen kijken? Als je de foto’s door de jaren 
heen bekijkt dan valt op hoe kennelijk gezellig die tocht 
is, maar ook dat het over min of meer dezelfde mensen 
gaat. Ze worden ouder, wat strammer en zien eerder op 
tegen de fysieke ongemakken. Of ze stappen over op 
een motorboot waarmee ze opnieuw aan een soortgelijke 
maar toch andere tocht veel plezier beleven! De aanwas 
van zeilers die deelnemen aan de Hemelvaarttocht is 
echter beperkt, hoewel het aantal leden met geschikte 
boten gestaag toeneemt. Wat houdt hen tegen?
Een belangrijk element is volgens de Fennema’s dat het 
meedoen van de enkeling aan het geheel essentieel is 
voor gezelligheid, het samen optrekken, bij elkaar horen. 
Alleen al met die clubvlaggen. Dat wat een club, een club 
maakt. “Zou je niet”, zegt Fred, “boven dit stuk het woord 
CLUBLIEFDE moeten zetten?”

Paul Hamelynck

De Hemelvaarttocht
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“Je zou eens met hem moeten praten” zei onze hoofdredacteur Henk 
Jansen, die vervolgens vertelde dat hij een interessante ontmoeting 
had op de beurs “Boot Holland” in Leeuwarden. Op de stand van 
het Verbond Nederlandse Motorbootsport ontmoette hij Gideon 
Huijsse, in zijn functie als bestuurslid PR en Communicatie. Een 
watersporter pur sang. Samen met zijn partner Karin in het bezit 
van een Valkkruiser met de naam “River Dance”. Gideon is lid en 
secretaris van watersportvereniging “De Lek” te Krimpen aan de 
Lek maar tevens lid van onze club sinds 2003. Met enige regelmaat 
meert hij af in onze haven en heeft al diverse keren deelgenomen 
aan onze Motorboottocht. Gideon is, zoals gezegd, bestuurslid van 
het VNM. Dit Verbond is een afsplitsing van de KNMC. Het verschil 
met de KNMC is dat je hier individueel lid van kunt worden. Van het 
VNM zijn alleen watersportverenigingen lid. Wat zou zo’n verbond 
dan kunnen betekenen voor bijvoorbeeld onze vereniging? Wat is het 
VNM? Ik citeer hetvolgende uit de overzichtelijke folder die ik van 
Gideon kreeg:
‘’De stichting VNM is dé stichting, gedragen door enthousiaste 
vrijwiligers, waar alle watersportverenigingen en overige motor-
bootorganisaties zich bij zouden moeten aansluiten als participant, 
omdat dit Verbond in het bijzonder opkomt voor de belangen 
van de recreatieve motorbootvaarder en tevens een passende 
directe ondersteuning biedt aan de besturen van haar aangesloten 
verenigingen en organisaties”. Waarbij het statement is: “Het VNM 
positioneert zich als hét Verbond van motorbootvaarders, vraagbaak 
voor besturen en begeleider van jachthavenbeheer”.
Verder in het gesprek wordt duidelijk dat de VNM wellicht interessant 
kan zijn voor onze club. Denk daarbij aan het uitwisselen van 
ervaringen met betrekking tot bijvoorbeeld events. Onze club heeft 
de viering van het 100-jarig bestaan achter de rug en dat vereiste heel 
wat werk. Maar de ervaring van het organiseren van een dergelijk 
event kan gedeeld worden met een andere aangesloten VNM 
vereniging. Maar ook andere ervaringen en/of kennis kan gedeeld 
worden. Denk hierbij aan het beheer van een jachthaven, het beleid 
van een vereniging en bijvoorbeeld de selektie van kandidaat-leden.
Iedere maand verstuurt dit verbond de NIEUWSBRIEF waarin 
informatie m.b.t. actuele zaken aan de orde komen. Het is een goede 
keuze van ons bestuur om lid te worden van dit verbond. Mede gelet 
op de behoorlijke groep motorbootvaarders. Mij maakte Gideon 
in ieder geval enthousiast. Ondanks het feit, dat ik nog steeds een 
zeiler ben.

Luite Koopmans
Voor uitgebreide info: www.knmc-vnm.nl
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1 VNM op Boot Holland 
Het VNM, de KNMC en de 
Vlaamse VVW staan geza-
menlijk op de beurs Boot 
Holland. In de lange gang 
met standnummers 8025, 
8026 en 8027 staan we 
naast elkaar. 
We heten u nu al van harte 
welkom van 10 t/m 15 fe-
bruari.       Pagina’s 10 - 13 

10 jaar stichting VNM 
Van meet af aan is de VNM-
Nieuwsbrief behalve als in-
formatiebulletin ook be-
doeld om de naamsbekend-
heid van het VNM op te bou-
wen. Het VNM is in die tien 
jaar  steeds meer ontdekt 
en het aantal aangesloten 
verenigingen groeit nog ge-
staag.           Pagina’s 2 - 4 

IJsseldelta 2022 gereed 
Niet in 2025 maar in 2022 
zijn de maatregelen gereali-
seerd die bij hoogwater lei-
den tot een waterstandda-
ling op de IJssel van ruim 
50 centimeter bij Zwolle, tot 
één meter ten zuiden van 
Kampen. Voor de recreatie-
vaart ontstaan ook mooie 
verbindingen.      Pag. 5– 6 

VAMEX 
Een gemiddeld rapportcijfer 
van 8,2 is een bevestiging 
voor de waardering die 
klanten hebben voor het 
streven naar een snelle, 
toegankelijke, betaalbare 
en persoonlijke dienstverle-
ning. Zie de resultaten van 
de online enquête van het 
jaar 2016.  Pagina 7 
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10 jaar stichting VNM 
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Legenda 
Aantal aangesloten  

watersportverenigingen 
(participanten) per 1-1-2017: 

89 

Bron: 

VNM 
verbond nederlandse 
motorbootsport

VNM
Netwerken in Waterrecreatie 

EEN NIEUWE VERBINDING 
MET EEN VERBOND?
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Als ‘Commissaris Jeugd’ zie ik een uitdaging voor de 
doelgroep jeugd (0-18 jaar) vanuit de vraag: Hoe kunnen 
we er met elkaar voor zorgen dat we als vereniging blijven 
groeien en vooral, hoe zorgen we ervoor dat wij deze 
groep vervolgens als lid van onze vereniging kunnen 
behouden voor de toekomst? Dat is belangrijk voor het 
voortbestaan van onze vereniging.
Jeugdzeilen+
De Jeugdzeilcommissie heeft alles dik voor elkaar. Vol 
enthousiasme organiseren en faciliteren zij jeugdtrainingen, 
jeugdactiviteiten en wedstrijden. De vraag is echter of 
we daarmee voldoen aan alle wensen van de jeugd en 
de ouders. Immers niet alle kinderen vinden het leuk om 
mee te doen aan de trainingen of zeilwedstrijden. Is ons 
huidige aanbod voldoende? Is het van deze tijd? Kunnen 
we meer doen? Of moeten we dingen anders gaan doen? 
Andere vormen van watersport? En zo ja, kan dat helpen 
om meer jeugd (en dus ook ouders) aan ons te blijven 
binden? Zijn er ouders en is er jeugd bereid om hier zelf 
ook tijd in te steken? Dit alles wil ik het komende jaar gaan 
inventariseren.
Dwars door de watersport
Daarnaast vind ik het belangrijk om te zoeken naar 
dwarsverbanden in de vereniging om de jeugd en hun 
ouders meer in de totale vereniging (en clubactiviteiten) 
te integreren en te betrekken. En tot slot wil ik in gesprek 
met het Watersportverbond en wellicht ook met andere 
verengingen. Waar loopt het goed en wat doen ze daar? 
Wat kunnen we van hen leren?

Commissaris Jeugd .... 
voor de toekomst van de vereniging

Aan de hand van deze inventarisatie wil ik een plan ma-
ken voor de toekomst met aandacht voor: activiteiten, 
trainingen, wedstrijden, materiaal en dat gekoppeld aan 
beschikbare tijd (vrijwilligers) en geld. Kortom: al jullie 
wensen en ideeën zijn meer dan welkom!
Inzetten
Mijn zeilervaring, ervaring bij het organiseren van jeugd-
evenementen op de Nieuwe Meer en later als voorzitter 
van de Jeugdzeilcommissie, kan ik goed gebruiken bij 
deze uitdaging. Daarnaast heb ik ruim 17 jaar bij het 
Watersportverbond gewerkt, waarvan de laatste vijf 
jaar als directeur. Ik ken de watersport daardoor van 
binnen en van buiten en ik wil deze ervaringen en mijn 
enthousiasme voor de watersport graag inzetten op onze 
eigen vereniging.
Waarom ik dit een leuke uitdaging vind?
Zelf heb ik een fantastische jeugd gehad op het water. 
Andere tijden weliswaar, waarbij het heel normaal was om 
elk weekend met het hele gezin naar de boot te gaan, 
mee te doen aan trainingen en wedstrijden en prachtige 
zeiltochten te maken in de zomervakanties. En ja, soms 
vond ik dat heel stom. Maar of ik nou wilde of niet, ik 
moest mee en kon mijn feestjes thuis mooi afzeggen. 
Toch waren er op de vereniging zoveel leuke activiteiten 
voor de jeugd dat ik op een gegeven moment eerder naar 
de haven ging dan mijn ouders en het jammer vond als 
het weekend weer voorbij was. Ik zou het mooi vinden als 
ik eraan kan bijdragen dat onze jeugd later ook met zoveel 
plezier kan terugdenken aan hun tijd op de Nieuwe Meer.

Mariken Koole

Het leven met 
een Lemmeraak
Een Lemmeraak in ruim water tijdens een aangenaam 
briesje. Vol in alle beschikbare zeilen en daarboven 
een “Ruysdaellucht”. Zo zien we haar graag zeilen. 
Zo Hollands, zo mooi. En al peinzend daarover rijst de 
vraag hoe iemand komt tot het bouwen en zeilen van 
een dergelijk schip. Wat betekent het leven met een 
Lemmeraak. Ik sprak met Fred Schijvens. Getrouwd met 
Elvira en beiden lid van onze club. Fred is nog een aantal 
dagen per week werkzaam als tandarts. Zij zijn in het 
bezit van ongeveer de mooiste aak die ik ken. Haar naam 
is Quiralex. De naam is ontstaan uit de namen van hun 
zonen. Zij zeilen nog regelmatig met hun vader. Het zeilen 
is hun vroeg geleerd in een Optimist. Jong geleerd en wat 
ouder, nog steeds gedaan. Fred’s eerste zeilboot was een 
Vrijheid, die werd gebouwd in de jaren 50 te Loosdrecht. 
Fred stapte daarna over naar zijn eerste platbodem: 
een Schokker. De liefde voor platbodems zat er dus al 
lang in. Hij raakt daarin, zoals hij vertelde, “verzeild” om 
maar eens in scheepstermen te blijven. In het jaar 2001 
werd gekozen voor de bouw van een Lemmeraak. In 
datzelfde jaar werd de kiel gelegd. In juli 2003 waren de 
timmerwerkzaamheden aan de buitenkant klaar en werd 
in de zomer van 2004 de eerste reis naar de Wadden 
gemaakt. De winter daarop werd de gehele betimmering 
afgemaakt en toen stonden er minimaal 5000 manuren op 
de teller. Als je het schip ziet begrijp je hoe aan dat aantal 
gekomen is. Fred, zoals gezegd, van huis uit tandarts, is 
niet alleen in zijn professie secuur maar dat zie je ook terug 
in de afwerking van dit schip. Samen met zijn “bouwmaat” 
Cor van Maaswinkel is het mooiste scheepstimmerwerk 
geleverd. Op mijn vraag of hij nooit eens een moment had 
van “waar ben ik aan begonnen”, zei Fred dat dit hem 

tijdens dit project nooit was overkomen. Natuurlijk zijn er 
werkzaamheden die zijn voorkeur hebben. Een minder 
aangename klus was bijvoorbeeld het aanbrengen van 
de lijm op de huid aan de binnenzijde ten behoeve van 
het aanbrengen van de isolatieplaten. Deze lijm was 
zo agressief dat je na het aanbrengen als een speer de 
ruimte moest verlaten. Die venijnige lucht was niet te 
harden. Verder was het een plezier om aan dit schip te 
werken en Fred zou het zo weer doen. Alleen dan niet 
meer in combinatie met de tandartspraktijk. Gedurende 
het project werkte hij drie dagen als tandarts en de andere 
drie dagen als scheepstimmerman/bouwer. Er wordt nog 
steeds gezeild. Maar om iedereen het aan boord naar de 
zin te houden wordt er “beschaafd” gezeild. Dus er wordt 
al snel een rif gezet en als dat niet genoeg is wordt het zeil 
opgedoekt en gaat de motor aan. Het is de combinatie 
van het bouwen, onderhouden en het zeilen die het bezit 
van dit schip zo fijn maakt. En het allerfijnste is, zo zegt 
Fred, is aankomen in de haven, een windvrij plekje in 
de kuip zoeken en een lekker drankje erbij. Het ultieme 
schippersleven op een Lemmeraak.
Over de nieuwe uitdaging van Fred als havencommissaris 
van onze club wil hij nog wel kwijt dat hij misschien wat 
erg snel ja heeft gezegd maar dat de loyaliteit naar de club 
hem daarbij parten heeft gespeeld. En op de vraag of hij 
zichzelf in die functie nog doelen heeft gesteld, vertelde 
Fred dat hij samen met de havenmeester wil werken 
aan een verantwoord onderhoudsplan. De ambitieuze 
bouwplannen die er nu liggen vragen erom, om goed 
tegen het licht te worden gehouden. En daar levert Fred 
graag zijn bijdrage aan. 

Luite Koopmans
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Watersportvereniging Nieuwe Meer
Stommeerweg 2 - 1431 EW Aalsmeer
telefoon 0297-324589 
info@wvnieuwemeer.nl
www.wvnieuwemeer.nl
Rabo IBAN NL27 RABO 0114 3808 05 
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: Fred Schijvens
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
 

Het clublied in 1930 geschreven en op muziek gezet. 
In later jaren is het in vergetelheid geraakt...

Soms ‘verwateren’ gebruiken in de loop van de tijd 
en wat zal er voor in de plaats komen?... 

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
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Jazz op de haven:

•	30 april
•	 28 mei
•	 9 juli

17 en 18 juni

Combi Westeinder

30 juni - 2 juli

Eredivisie Zeilen 
Westeinder

24-28 mei

Hemelvaarttocht
zeiljachten

18-22 mei

Motorbotentocht

25-27 augustus

Midzomerfeest

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

brasserie@wvnieuwemeer.nl  |  www.brasserienieuwemeer.nl

  Ook dit seizoen weer culinaire   
             heerlijkheden op de haven!

Brasserie Nieuwe Meer_adv A5.indd   3 20-03-17   16:13

Schoonheidssalon Aalsmeer 
De zomer is in zicht! 
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

Met een vernieuwde kaart van de “Mystery 
chef” maar ook met “de klassiekers”  door 
Albert liefdevol bereidt.

Openingstijden: Mei t/m okt
   di t/m vrij 12:00-23:00 uur (keuken vanaf 16:00)
  zat en zon 10:00-23:00



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


