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Clubblad van de 
Watersportvereniging Nieuwe Meer

De cover van deze O&W wordt gesierd door 
het schilderij dat tijdens het lustrumfeest is 
gemaakt en aan de NM is aangeboden door 
de leden van de Lustrumcommissie.

Van de redactie

Zijn de suffertjes echt wel suf?

In dit nummer:

Elke plaats of regio heeft zijn eigen – gratis verspreide – blad, vol met advertenties 
en plaatselijk nieuws. In Aalsmeer zijn het de Nieuwe Meerbode (geen familie 
van de bekende watersportvereniging) en het Witte Weekblad die ons op de 
hoogte houden van de kleine en grote gebeurtenissen in het dorp. Met veel korte 
berichtjes, met koppen als ‘Naar ziekenhuis na valpartijen’ of ‘Mobieltje uit bedrijf 
weg’. Het blijkt dat je met je been in een scheepsschroef terecht kunt komen, of 
dat je bootje gestolen kan worden, dan wel dat de politie iemand heeft bekeurd of 
dat er daar en daar is ingebroken. Berichten waar men verder niet veel wijzer van 
wordt. Maar gelukkig treft de lezer ook belangrijker zaken aan.

Over belangstelling van de plaatselijke pers heeft WV Nieuwe Meer niet te klagen. 
Vooral de Nieuwe Meerbode besteedde veel aandacht aan ons eeuwfeest. Meestal 
werden de artikelen of de persberichten die wij aanleverden geplaatst. Weliswaar 
kostte ons dat een advertentie, maar dat is logisch, want deze kranten moeten 
leven van hun reclame-inkomsten. Ook het Witte Weekblad liet zich niet onbe-
tuigd. Het kwam tenminste op 2 augustus met twee artikelen met foto’s over het 
Admiraalzeilen van de rond- en platbodems dat meer hout sneed dan dat van de 
concurrent, die het alleen maar over wedstrijden had. De Aalsmeerse gemeen-
schap weet nu in elk geval dat wij 100 jaar bestaan.

Beide bladen zijn zeer vermakelijk om te lezen. Zij doen hun bijnaam ‘suffertje’ 
wel eer aan. Wat het leven op en om Westeinder betreft is de berichtgeving vaak 
kort, saai en soms niet correct. Maar dikwijls wel komisch. Minstens twee keer per 
seizoen kunnen wij lezen hoe geweldig de politie controleert op vaarsnelheden 
en daarvoor boetes uitschrijft. Iedereen die regelmatig op het water vertoeft kan 
juist vaststellen dat de politieboot veel te weinig aanwezig is en er veel bootjes 
te hard varen. Het risico op een bon is toch niet zo groot als de politie af en toe 
een weekeinde intens controleert maar zich op andere dagen nauwelijks laat zien. 
Waarschijnlijk is de berichtgeving hier het gevolg van ingekomen persberichten.
En dan dit. Onlangs was er brand op een boot op de Grote Poel. Fikse vlammen 
en een zwarte rookkolom deden vele spelevaarders zich naar de bewuste plek 
spoeden, waar met brandblussers van de ‘omstanders’ de brand gauw geblust 
was. Pas daarna arriveerde de boot van de brandweer. Maar volgens de kranten 
was de brandweer op tijd ter plaatse om de brand te blussen. (Let wel, dit is geen 
kritiek op de brandweer, maar op de foute berichtgeving.)

De redactie van de krant staat natuurlijk buiten de inhoud van een ingezonden 
stuk, waarin een Aalsmeerder zich  beklaagt over de bekeuring voor het – onbe-
wust – door hem genegeerde tijdelijke parkeerverbod op de Kolendam tijdens 
de rond- en platbodemreünie. Inderdaad kun je wel stellen dat 85 euro voor een 
dergelijke fout een idioot hoog bedrag is. Maar het gaat mij toch te ver dat hij aan 
het eind van zijn verhaal de WV Nieuwe Meer verwijt dat ‘iemand met een smalle 
beurs de dupe wordt van uw feestje!’

Daan Schiff
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KV Lichtreclame/De Lettershop
Ed en Fey Kerkhoven hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd aan alle 100-jaar uitingen, zoals o.a. de vlag-
gen, banieren, gezandstraalde logo’s en clubhuis teksten. 
Ondanks de soms krappe deadlines onzerzijds is het altijd 
gelukt om op tijd te leveren!

Stroet Fotografie
U kon natuurlijk niet om hem heen aan het begin van de 
feestavond, Marco Stroet van de gelijknamige fotostudio 
heeft al zijn apparatuur meegebracht om alle feestgangers 
op hun best vast te leggen!

Anova evenementen en Q-check
Voor de inhuur van alle techniek, tenten en artiesten heb-
ben we samengewerkt met Frank van Klingeren (Anova) 
en Warenka van der Heijden (Q-check). Behalve de inhuur 
hebben zij alles in het werk gesteld om mee te denken met 
de aankleding, ons te wijzen op extra mogelijkheden, een 
spectaculaire show neergezet en er bovenal voor gezorgd 
dat er niets mis is gegaan. Gezamenlijk hebben wij onze 
lustrum ambitie vorm gegeven en de lustrumweek nog 
mooier neergezet!

Openingstijden Clubhuis 2012
1 april tot 1 mei 
•	 Vrijdag	en	zaterdag	van	09.00	tot	01.00	uur
•	 Zondag	van	09.00	tot	24.00	uur.
1 mei tot 1 oktober
•	 Dinsdag	van	09.00	tot	24.00	uur	(alleen		
 juni, juli en augustus).
•	 Woensdag	en	donderdag	van	09.00	tot		
	 24.00	uur.
•	 Vrijdag	en	zaterdag	van	09.00	tot	01.00	uur
•	 Zondag	van	09.00	tot	24.00	uur.

1 oktober tot en met de sluiting van het-
seizoen
•	 Vrijdag	van	17.00	tot	24.00	uur.
•	 Zaterdag	en	zondag	van	09.00	tot	24.00		
 uur.

Nationale feestdagen
•	 2e	Paasdag,	Koninginnedag,	2e	Pinkster-	
 dag geopend.

Uitzonderingen
•	 De	exploitant	kan	besluiten	extra	dagen	of		
 uren open te zijn.
•	 De	exploitant	kan	‘s	morgens	later	aan	
 wezig zijn (doordeweeks niet later dan  
 11.00 uur en in het weekeinde niet later  
 dan 10.00 uur).
•	 Indien	‘s	avonds	na	22.00	uur	geen	gasten		
 meer in het restaurant zijn kan de exploi 
 tant vertrekken en wordt het clubhuis  
 afgesloten. 
•	 Het	bestuur	kan	besluiten	af	te	wijken	van		
 bovengenoemde dagen of tijden.

Tussen 1 april en 31 oktober zal, op dagen 
of tijden dat de exploitant niet aanwezig 
is,	het	clubhuis	wel	tussen	09.00	en	18.00	
uur toegankelijk zijn en kan koffie, thee, 
frisdrank, bier en wijn d.m.v. zelfbediening 
gebruikt worden.

Zomer op
het terras van de
Nieuwe Meer!

Bestuur
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Een dankwoord aan alle betrokken professionals

De lustrumweek is natuurlijk voornamelijk georganiseerd 
voor en door Nieuwe Meerders, maar stiekem zijn er flink 
wat partijen professioneel bij betrokken geweest. Niet alle 
bedrijven hadden al een relatie met de Nieuwe Meer, maar 
dit heeft ze niet weerhouden om zich extra in te zetten 
aangezien ze gecharmeerd waren van onze vereniging in 
het algemeen en het jubileum in het bijzonder!
Graag willen wij een aantal van deze bedrijven in 
willekeurige volgorde met onderstaande annonces bedan-
ken:

Het Watersportverbond
De	bijzondere	VIP-boei	is	kosteloos	beschikbaar	gesteld	
voor gebruik tijdens de watersportdag.       

Otto Baggerwerken
De drie pontons welke zijn gebruikt voor het in- en uit-
stappen in de draken- en zeilboten zijn door Cees Otto ter 
beschikking gesteld voor de toeschouwers van de water-
sportdag.

Zeilschool de Ûlepanne
De	splinternieuwe	Keus	22’s	welke	enthousiast	zijn	getest	
tijdens windkracht 6 zijn tegen onkosten beschikbaar 
gesteld door de zeilschool de Ûlepanne uit Balk.

NIMOS
Weerman	Henk	Huizinga	van	NIMOS	heeft	de	lustrumcom-
missie de hele week voorzien van een accurate weersver-
wachting. Het kwam de veiligheid ten goede, maakte 
beslissingen makkelijker en zorgde er voor dat we zoveel 
mogelijk activiteiten door hebben kunnen laten gaan.

Guard Amsterdam
Nederlands beste opleidingsinstituut voor het behalen van 
het beveiligerdiploma, Guard Amsterdam, heeft kosteloos 
een oogje in het zeil gehouden tijdens onze feestavond 
zodat alles voor iedereen veilig en zonder incidenten is 
verlopen.

Rabobank 
Voor de realisatie van het prachtige lustrumboek heeft 
de Rabobank een royale donatie gedaan. Op deze manier 
konden wij U het boek in full-color aanbieden.

Van de voorzitter
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Beste medeleden,

Wat een feest om lid te zijn van de Nieuwe Meer!

We hebben het 100 jaar bestaan van NM stijlvol en met grote klasse gevierd. Wat een 
binding bestaat er onder de leden! En ook menig moment van ontroering tijdens de 
lustrumweek; van de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding aan Daan op woens-
dag tot aan de laatste act van de kinderen op zondagmiddag.
Jong en oud deden in groten getale mee. Elke dag leverde een nieuw hoogtepunt op 
en de evenementen hadden werkelijk inhoud. We hebben ervan genoten maar nog 
belangrijker; we hebben de vereniging in een hoger versnelling gebracht. We hebben 
onszelf versteld doen staan met de passie en de talenten die we in de vereniging in 
huis hebben. Jong en oud, en zowel sportief als onderhoudend. Wat zou het mooi zijn 
om dit nivo vast te houden.

Geweldig georganiseerd door de Lustrum Commissie: Koen, Claasje, Maarten en Henk. 
En vele anderen in de verschillende werkgroepen. Ze hebben er heel veel tijd en ener-
gie in gestoken en het resultaat staat als een huis. Geen punt van kritiek waar dan ook, 
maar uitsluitend lof en waardering.
Deze mensen dragen we op handen. We zijn ze dankbaar voor wat ze gedaan hebben 
en we weten dat veel meer leden zich ingezet hebben om tot dit succes te komen.
Ik ben ervan overtuigd dat nu het lustrum voorbij is er meer blijft hangen dan slechts 
de herinnering en een DVD. We hebben met elkaar de vereniging een enorme impuls 
gegeven. Bestaande contacten zijn verdiept, nieuwe vrienden gemaakt en anderen 
hebben de weg naar de haven teruggevonden. Maar ook hebben we bewezen dat we 
heel veel aankunnen en dat er een groot vertrouwen is in elkaar. Ook naar de buiten-
wacht hebben we een verdienstelijk visitekaart afgegeven en de basis voor een sterkere 
relatie naar de gemeente is gelegd en dat biedt kansen.

Henny Essenberg

Zomernummer

In memoriam Joost Dirken

Zondag	10	juni	is	Joost	Dirken	op	
48-jarige	leeftijd	overleden.	Joost	
was al enige tijd ziek. Joost was ruim 
30	jaar	lid	van	de	Nieuwe	Meer.	Zijn	
boot, de Ywurry, was zijn tweede lief-
de. Why worry was ook zijn levens-
motto. Hij was niet altijd in het 
clubhuis, maar dat was een bewuste 
keuze: zowel vanuit zijn professie als 
in zijn stad Haarlem was hij maat-
schappelijk zeer actief en in de haven 
kwam hij om zich te ontspannen. Hij 
bracht veel tijd door met zijn boot en 
nam deel aan zeilwedstrijden. Ook 
stond hij de vereniging bij in het struc-
tureren van de cateringfunctie van het 
restaurant, een onderwerp waar hij 
verstand van had.
Ons medeleven gaat uit naar zijn part-
ner, Frans-Willem Lantink en naar zijn 
familie en vrienden. Wij wensen hen 
sterkte bij het dragen van dit grote 
verlies.

100 Jaar 
Als jarige mag je kado’s in ontvangst nemen en het was 
Henny Essenberg gegund om ook hier de Nieuwe Meer 
te mogen vertegenwoordigen. Misschien is het sommige 
NM leden ontgaan maar de Lustrum commissie met Koen, 
Claasje, Maarten en Henk hebben, in een persoonlijke 
actie, ons het schilderij geschonken van de feestavond 
dat de cover van deze O&W siert. Het schilderij krijgt een 
bijzondere plaats en zal een zichtbare herinnering zijn aan 
ons 100 jarig feest. Wij zijn de lustrumcommissie dankbaar 
voor hun inzet en dit fraaie aandenken. 

Ter nagedachtenis aan Joost: bloemen in het 
gangboord van de Ywurry
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Honden in clubhuis 
Het Bestuur heeft er, naar 
aanleiding van een incident 
in het clubhuis, behoefte aan 
nogmaals het beleid ten aan-
zien van “honden in het club-
huis” onder de aandacht van 
de leden te brengen: “honden 
aangelijnd en onder tafel”.
Het bestuur behoudt zich het 
recht voor om tijdens speciale 
gelegenheden af te wijken 
van deze regel.

Bilgewater
Onze NM heeft van de gemeente Aalsmeer te horen 
gekregen dat onze milieuvoorzieningen niet op orde zijn. 
Wij hebben nog geen goedgekeurde oplossing voor de 
afvoer van bilgewater. Daarvoor hebben wij een voorstel 
ingediend bij de gemeente naar analogie van de oplossing 
die de WV Aalsmeer geïmplementeerd heeft. Deze oplos-
sing houdt in dat wij een brief naar alle leden sturen en 
bovendien in de O&W 
publiceren. U als lid van de 
NM kunt uw bilgewater 
laten innemen bij Stenhuis 
of Kempers en u kunt de 
kosten daarvoor declareren 
bij onze penningmeester. 
Dit laatste is een eis, omdat 
de milieuregeling inhoudt 
dat de inname van bilge-
water van alle leden gratis 
moet zijn. De gemeente 
heeft inmiddels mondeling 
met deze procedure en de 
brief ingestemd. 
Wij wachten nog op 
schriftelijke bevestiging.

Catamaran
Tijdens de laatste ALV werd door sommigen al hun be-
zorgdheid uitgesproken vanwege het risico van vandalisme 
en brandstichting in de oude catamaran die al maanden 
het uitzicht aan de achterzijde van onze haven ontsierde. 
Een poging van de Aalsmeerse brandweer een gecon-
troleerde oefening te houden is, met een straffe zuid-west-
en wind, “enigszins” uit de hand gelopen en resulteerde in 
vervuiling van het water, luchtverontreiniging in de haven 
en roet op de boten. De klachten van het bestuur en onze 
havenmeester hebben er in ieder geval toe geleid dat dit 
uitgebrande schip vóór de viering van het lustrumfeest 
door de gemeente was verwijderd.

De overige geschenken die door de NM zijn ontvangen 
zijn:
- tegel tableau van de jongste jeugdleden
- terras upgrade van de Nieuwe Meer leden 
- schilderij van Marth Lubbe
- geschenk, flessen en boeket van de Gemeente Aalsmeer
- boek van de KNRM
- Workumer bord van het KNWV
- klok van Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie
- €	250,--	t.b.v.	jeugdzeilen	van	WV	Aalsmeer
- € 100,-- t.b.v. KNRM van WV Amsterdam
- € 100,-- t.b.v. KNRM van WV de Koenen
- tegeltje met afbeelding dorp Aalsmeer van WV Westend
-	barometer	van	Stichting	WZW

De gulle gevers worden bedankt en de kado’s krijgen een 
goede bestemming cq. een mooi plekje in ons clubhuis.

Vertrouwen in KNWV
 Het bestuur van het Watersportverbond heeft tijdens de 
ingelaste ALV haar leden geïnformeerd over de totstand-
koming	van	het	negatieve	resultaat	2011.	Ook	de	genomen	
maatregelen zijn toegelicht. Het bestuur heeft het vertrou-
wen van de Controleraad en de verenigingen gekregen 
om	een	‘doorstart’	te	maken.	Er	waren	103	verenigingen	
aanwezig. Bij de sluiting van de Algemene Vergadering 
heeft het bestuur de leden bedankt voor hun betrokken-
heid, de respectvolle houding jegens het bestuur en de hoop 
uitgesproken vele leden opnieuw te mogen ontmoeten 
bij	de	reguliere	ALV	van	21	mei	2012.	De	presentaties	van	
de Controleraad en de accountant Ernst & Young zullen 
zo snel mogelijk 
door de werkor-
ganisatie aan de 
ledenverenigingen 
worden verstuurd.

Opbrengst actie jeugdhonk
Tijdens de sluiting van ons lustrum-
feest werd bekend gemaakt dat 
jeugdleden met elkaar ruim € 300,- 
hebben opgehaald. Daar kunnen we 
veel leuke dingen mee doen om het 
jeugdhonk	op	te	knappen.	Inmiddels	
hebben de jeugdleden hun eigen 
ideeën voor een aangepast jeugd-
honk ingeleverd bij Monique en 
Mariken. Binnenkort worden de defi-
nitieve plannen bekend gemaakt en 
kunnen de jeugdleden (en natuurlijk 
hun ouders) aan de slag voor een total 
make-over van het jeugdhonk. 

Gaat het om het verschil tussen 
zeilers en motorboot schippers en 
hun gedrag tijdens tochten. Hoe dan 
ook; het gaat om het enorme plezier 
waarmee booteigenaren gezamenlijk 
met elkaar optrekken. En dat zie je 
niet alleen terug bij onze leden. 

In	dit	jubileum	jaar	zijn	we	gastheer	
geweest van een schitterende reünie 
van Rond- en Platbodems. Allemaal 
echte watersportliefhebbers die met 
veel plezier elkaar jaarlijks opzoeken. 
Allemaal zeilers zou u zeggen. Dus…
ongeregeld. Na dit weekend heb ik 
een derde type schipper ontwaard. 
Eigenaren van klassieke schepen heb-
ben een aanbrengtocht. Eén vanuit 
het noorden en één vanuit het zuiden. 
Dat klinkt al erg georganiseerd. Het 
evenement had ook een schitterend 
draaiboek. Donderdag-ochtend zou-
den de schepen aankomen. Dus kwam 
een groot deel keurig op woensdag-
avond aan. Wel georganiseerd maar 
toch niet helemaal volgens planning. 
Uiteraard met erg veel plezier.

Daarnaast valt nog iets op. Schippers 
op klassieke zeiljachten hebben geen 
enkel oog voor hun omgeving op het 
moment dat ze gaan aanleggen. Pas 
als ze vastliggen gaan ze om zich heen 
kijken.	Ik	ben	mooi,	groot	en	lig.	Heel	
even dacht ik dus te maken te hebben 
met een groep motorboters met een 
mast. Totdat ik het palaver mee-
maakte voor het admiraalzeilen op 
de afsluitende zondag. Dat kwam me 

In het gareel of zooitje ongeregeld?
bekend voor…discussie. Dus toch… of 
niet. Eigenaren van klassieke schepen 
zijn dus de missende schakel en de 
evolutie van de watersporter. Een ge-
zellige groep ongeregeld. Errug leuk.

Ben nu al nieuwsgierig naar een groot 
treffen van sloepeigenaren. Hun ge-
brek aan etiquette op het water moet 
ook weer een leuk plaatje opleveren. 
Wacht even, dat hebben we al meege-
maakt tijdens het “Proefvaren” tijdens 
plaspop. 50 sloepen in de haven. De 
sloepen moesten een vaste route var-
en om alle plekken te bezoeken waar 
iets gegeten kon worden. Dat doen 

sloepen dus niet en maken zelf  uit 
wat ze waar en wanneer gaan eten. 
Komen met veel gelach en bombarie 
je haven binnen en zijn onnavolgbaar. 
Daarna stuift alles en iedereen in alle 
windrichtingen op weg naar nieuwe 
avonturen.

Dat klinkt meer als zeilers, maar dan 
met een boot zonder mast, wacht 
even dat is een motorboot. Kunt u het 
nog	volgen?	Ik	niet	maar	het	is	wel	
leuk en gezellig.

Remko Rietveld

De opknapbeurt van de verenigingsboot, de Flytour, duurt 
veel en veel langer dan in eerste instantie was gepland. 
Werkzaamheden die tot nu toe zijn verricht leiden tot 
steeds meer noodzakelijke ingrepen en er komen steeds 
meer kwalen en kwaaltjes aan het daglicht. Een (te) klein 
aantal vrijwilligers is druk met de opknapwerkzaamheden. 
De Flytour zal pas veel later dit jaar zeilwaardig zijn en 
daardoor zal een passende oplossing worden gezocht om 
de deelnemers te compenseren. Een precieze datum waar-
op de Fytour weer van wal kan steken is nog niet bekend. 
Via de Nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen en de inzetbaarheid. Voor even-
tuele vragen kunt u Remko aanspreken die de vinger aan 
de pols houdt. En natuurlijk kunnen we nog wat extra han-
den gebruiken om de Fytour weer inzetbaar te maken.

Update Flytour



Het is de kunst om als interviewer zo 
veel mogelijk je mond te houden om 
daarmee de ander de meeste kans te 
geven om zijn verhaal te doen. Een 
traditioneel interview afnemen was 
niet mijn insteek en ik besloot daar-
om een aantal stellingen te poneren 
om Daan daarop te laten reageren.

“De opvoeding is bepalend voor wat 
je later gaat worden en de belang-
stelling die je krijgt voor bepaalde 
dingen, en vervolgens benut je de 
kansen die zich voordoen.”

Daan:	“Ik	ben	creatief	en	dat	heeft	
altijd al in mijn bloed gezeten. Mijn 
moeder schilderde en kunst was er 
thuis dus altijd. Gaandeweg ontwikkel 
je daardoor je voorkeuren voor be-
paalde kunstvormen. Het impressio-
nisme sprak me het meest aan, zoals 
van Degas, Renoir of Breitner. Daar 
kan ik nog steeds voor warmlopen. 
Muzikaliteit was er ook maar dan 
vanuit mijn grootouders van vaders 
kant. Muziek, kunst en literatuur om 

het samen te delen. Dat prikkelt je 
brein en zorgt voor verdere ontwikke-
ling van iets wat eigenlijk al genetisch 
bepaald is. Dus ja, in mijn opvoeding 
nam cultuur een belangrijke plaats in. 
Het is dus niet verwonderlijk, dat ik 
koos voor de kunstnijverheidsoplei-
ding in Amsterdam, de latere Riet-
veld Academie. Grafisch ontwerper 
was mijn doel; dat wilde ik worden. 
Amsterdam was in de jaren 50 in een 
snelle nieuwe culturele stroomversnel-
ling geraakt op allerlei gebied en daar 
was de jazzmuziek een onderdeel van. 
De club Sheherazade en de Phonobar 
waren o.a. twee van de vele etablisse-
menten waar je van Miles Davis, John 
Coltrane en het Modern Jazz Quartet 
kon genieten. Kansen krijg je natuur-
lijk, maar je maakte toch ook je eigen 
keuzes.	Ik	pakte	alles	aan	op	creatief	
gebied om niet alleen wat extra’s te 
verdienen, maar ook om te groeien 
en me te ontwikkelen. Werken in een 
drukkerij als bijbaantje in de aanloop 
naar wat ik wilde worden: grafisch on-
twerper. En dat ben ik ook geworden”.

“Het lot bepaalt soms de richting, 
dat heeft niets te maken met het 
zelf maken van keuzes.”

Daan:	“Ik	werkte	in	Hilversum	bij	het	
filmbedrijf Cinecentrum. Via mijn 
baas daar, een Amerikaan, kwam ik 
in	contact	met	een	Italiaanse	teken-
filmstudio die op zoek was naar een 
tekenaar	voor	animatiefilms.	Ik	toog	
naar Milaan, maar door een hoop mis-
verstanden liep het daar toch anders 
dan bedoeld. Uiteindelijk werd ik art-
director	op	een	reclamebureau.	Ik	zou	
voorlopig niet meer terugkeren naar 
dat koude kikkerlandje en bleef 30 
jaar	in	Italië.	Een	boeiende	tijd,	maar	
ik kwam er ook achter dat Neder-
land zo slecht nog niet was en dat 
cultuurverschillen echt bestaan en dat 
ik om die reden o.a. weer Hollandse 
klei onder mijn voeten wilde voelen. 
Dus ja, geen bewuste keuze geweest 
om	in	Italië	te	gaan	werken	en	wonen	
maar ingegeven door de mogelijk-
heid	die	zich	voordeed.	Ik	ben	altijd	
bezeten geweest van mijn vak. Altijd 

Daan Schiff:
Kansen benutten en keuzes maken

en nog steeds met een passie die me 
energie geeft en me gelukkig maakt. 
Vraag aan tien mensen of ze tevre-
den zijn met wat ze doen, en acht 
antwoorden dat ze wel iets anders 
hadden willen doen. Dan zeg ik dat ik 
voor 100% blij ben met de keuzes die 
ik gedurende mijn loopbaan gemaakt 
heb”.
 
“De tijd verandert snel en daarmee 
ook de mentaliteit, het gedrag en 
het maken van specifieke keuzes. 
Dat zien we niet alleen terug in de 
maatschappij maar ook als een af-
spiegeling in onze vereniging.” 

Daan: “Dat klopt. En dat is ook nor-
maal. Er zijn grotere verschillen ont-
staan door onze welvaart. Lid worden 
van een vereniging was vroeger een 
andere verbintenis dan nu. Mensen 
brengen niet meer al hun vrije tijd 
door op hun boot. Kinderen zeilen 
niet alleen, maar hockeyen en tennis-
sen vaak daarnaast nog. Er is minder 
verbondenheid doordat de belang-
stelling wordt verdeeld over meerdere 
activiteiten. Onze vereniging ziet ge-
lukkig kans om de instroom van jonge 
leden te stimuleren door ze bijvoor-
beeld te coachen bij de eerste zeilles-
sen. Daar weet men inmiddels, dat het 
kinderen niet alleen te doen is om het 
wedstrijdelement, maar dat het ook 
gaat om het plezier beleven in een 
bootje	op	het	water.	Zodra	‘moeten’	
aan de orde is blijven er maar weinig 
over. Wij mogen ons gelukkig prijzen 
met een fors aantal leden dat zich in 
commissies en in het bestuur inzet 
om het verenigingsgevoel overeind 
te houden. Onze huidige voorzitter 
is daar o.a. erg goed in en manoeu-
vreert tussen al die egootjes als een 
diplomaat en bruggenbouwer”.
 
“Ons verenigingsblad zou eens wat 
vaker een kritische noot moeten 
plaatsen.”

Daan: “Ja, in zoverre, dat het een 
constructief kritisch element moet 
bevatten. Vergeet niet dat de actieve 
leden alles doen op basis van vrijwil-
ligheid. Je kunt dus niet als een olifant 
door de porseleinkast je gal gaan spui-
en. Als we bijvoorbeeld kijken naar 
het aantal leden dat aanwezig was 
tijdens onze activiteiten gedurende 
het lustrum dan bereiken mij geluiden 
waaruit ik kan opmaken dat zeker 
40% niet is geweest. Daar moet je wat 
van kunnen zeggen. Dat is nou zo’n 
voorbeeld. Lid worden van een vereni-
ging schept een zekere verplichting in 
meer of mindere mate. Er mag van je 

worden verwacht dat je op z’n minst 
je gezicht laat zien. Als je dit gewoon 
helemaal niet doet is dat een slechte 
zaak en kun je beter de keuze maken 
om met je boot bij een commerciële 
haven te gaan liggen in plaats van 
lid worden van een vereniging. Dat 
moet je dus kunnen benoemen op een 
tactvolle manier zonder beledigend te 
zijn. Maar er zijn wellicht ook ande-
re onderwerpen die belicht mogen 
worden op een, nogmaals, construc-
tief kritische manier”.

“Onze vereniging ziet er over 25 
jaar heel anders uit qua samen-
stelling, organisatie en sfeer.”

Daan: “Dat vind ik een lastige. Het 
heeft volgens mij alles te maken met 
maatschappelijke ontwikkeling. Bin-
den we ons nog steeds? Ligt verdere 
individualisering op de loer en is dit 
o.a.	de	bedreiging?	Ik	kan	dat	moei-
lijk inschatten. Stagnatie in de groei, 
economische ontwikkelingen kunnen 
redenen zijn die onze vereniging 
kunnen	gaan	aantasten.	Zolang	ons	
leger vrijwilligers onder de hoede van 
commissies en het bestuur de ontwik-
kelingen blijft volgen en hierin mee-
gaat	voorzie	ik	een	125-jarig	jubileum	
zonder grote verschillen. Je moet per 
slot van rekening ergens in blijven 
geloven”.

“En nu Daan. Tot slot. Een ridderor-
de. Klaar toch? Niks meer aan doen. 
Benen op tafel en laat de boeren 
maar dorsen”.

Daan:	“Zeker	niet.	Zolang	mijn	lijf	
wil zal ik creatief bezig blijven. Niet 
alleen voor de vereniging waar dat 
wordt gevraagd maar ook daarbuiten. 

Ingrid,	mijn	vrouw,	is	nog	steeds	zeer	
actief in haar fulltime baan en doet 
dat met veel plezier en wordt daarin 
gewaardeerd. Daar zijn we beiden 
gelukkig mee”.

We drinken nog iets en sluiten het 
interview	af.	Ik	ben	nog	lang	niet	
klaar natuurlijk, want Daan kan goed 
vertellen.	Wat	me	o.a.	bij	blijft?	Ik	
ben een beetje jaloers op de keuze 
van Daan die hij al heel jong maakte 
en niet zonder succes. En dan nog 
als	laatste.	Ingrid	en	Daan	laten	de	
mast volgend jaar weer op hun boot 
zetten. Geen gezicht zonder mast, een 
soort amputatie. En een motorkruiser 
wordt het daardoor toch nooit. Klein 
voorzeiltje trekken en zeilen maar. 
Genieters!

Luite Koopmans
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Met	een	opkomst	van	120	belangstel-
lenden, genodigden en leden van WV 
Nieuwe Meer, was de opening van 
de tentoonstelling “Schuitje varen” 
veelbelovend. De markante Water-
toren verleende onderdak aan de 
weergave van 100 jaar watersport in 
Aalsmeer met het tentoonstellen van 
oude prenten, foto’s, documenten 
en objecten van de oudste water-
sportvereniging die Aalsmeer rijk is, 
WV Nieuwe Meer. De tentoonstelling 
werd samengesteld door Paul Bau-
mann (vz), Carla Ratterman, Dorry 
de Boo en Daan Schiff. Dit mede aan 
de hand van de door de werkgroep 
archief/boek geïnventariseerde his-
torische feiten.
Een aantal vrijwilligers binnen onze 
vereniging, Shim’on Borenzstajn (vz), 
Henny Essenberg, Henk C. Jansen, 
Louis Korenhof, Henk de Ruijter, Daan 
Schiff en Akke de Vries, heeft het 
100 jaar oude archief gelezen, opge-
schoond, gerubriceerd, en uiteindelijk 
in boekvorm vastgelegd en waarvan 
160 tentoongestelde objecten een 
representatief beeld geven van de 
geschiedenis van WV Nieuwe Meer.

De openingshandeling werd verricht 
door Henk van Leeuwen, onder het 
toeziend oog van burgemeester Lit-
jens van Aalsmeer, beschermheer van 
WV Nieuwe Meer en muzikaal onder-
steund	door	de	Dippers.	In	zijn	open-
ingswoord kon Henk van Leeuwen het 
niet laten een aantal typeringen te 
plaatsen waarmee de plaats van WV 
Nieuwe Meer binnen de Aalsmeerse 
gemeenschap werd gekarakteriseerd. 
Humorvolle opmerkingen met een 
vette knipoog. “De Nieuwe Meerd-
ers,	‘t	Boeiervolk,	zitten	altijd	op	een	
eiland.	Ze	worden	fysiek	gescheiden	
door het water, zijn alleen bereikbaar 
per pont en dat functioneert als een 
ophaalbrug over een slotgracht. Maar 
met deze manifestatie slaat de WV 
Nieuwe Meer als het ware een brug 
naar de Aalsmeerders door deze lus-
trumtentoonstelling op het vaste land 
te laten plaatsvinden. Deze vereniging 
is in haar lustrumjaar spontaan en 
succesvol aan het inburgeren gesla-
gen. De Nieuwe Meer komt naar u toe 
deze zomer en met dit 100 jarig jubi-
leum behoort de Nieuwe Meer tot het 
Aalsmeers cultureel erfgoed. Speciaal 
voor deze gelegenheid hadden de 

Dippers het lied “aan de voet van de 
watertoren” ingestudeerd. 

Met een drietal persberichten in de 
Aalsmeerse Nieuwe Meerbode en 
verspreiding van enkele honderden 
flyers was de tentoonstelling bekend 
gemaakt onder de bewoners van Aals-
meer. Op 6 juni voorafgaand aan de 
opening van het lustrumfeest hebben 
de senioren- en ereleden gezamenlijk 
de tentoonstelling bezocht. De kritiek-
en waren lovend en de oude foto’s 
bleken een uitstekende inspiratiebron 
voor het ophalen van verhalen uit de 
oude	doos.	Op	zondag	17	juni	heeft	
het NM dames shanty koor de laatste 

bezoekers op muzikale wijze bedankt 
voor hun bezoek en onder leiding 
van Tanja Hoffman werden een vijftal 
nummers ten gehore gebracht. 
De tentoonstelling was geopend in 
de	weekenden	van	9/10	en	16/17	juni	
van	14.00	tot	17.00	uur	en	circa	500	
bezoekers zijn op de tentoonstelling 
afgekomen. 

De oude prenten van ons markante 
clubgebouw die speciaal ter gelegen-
heid van het lustrumfeest zijn gedrukt 
en ingelijst zijn nog steeds te koop. 
Bestellen kan via Pieter Kole en Wim 
Rietveld. 

Opening “Schuitje varen”: tentoonstelling 
over 100 jaar watersport

Wat in de zeilenloods niet meer was dan een 14 tal door 
waterschade verfomfaaide verhuisdozen met historisch 
materiaal bleek toch een goede basis voor een prachtig 
mooi lustrumboek. De werkgroep archief werd na verloop 
van tijd geruisloos omgeturnd in een werkgroep jubileum-
boek die met de inbreng van doorzettende creatieve 
geesten, met een voorbereiding van honderden uren 
lezen, schrijven, plakken en knippen, de basis heeft gelegd 
voor een rijk geïllustreerd historisch en lekker leesbaar 
naslagwerk. De proefdrukken zagen er al veelbelovend uit 
en enige dagen voor de 10e  mei werd de definitieve versie 
van ’t Boeiervolk door de drukker afgeleverd.

Er was daarna  nog een lange weg te gaan voordat alle 
leden de beschikking hadden over een eigen exemplaar. 
In	eerste	instantie	werd	één	exemplaar	opgeofferd	om	
een aangrijpende DVD te maken die tijdens de receptie 
op	woensdag	9	juni	haar	première	beleefde.	Daarna	was	
het aan Shim’on Borensztajn in zijn rol van voorzitter 
van de werkgroep om de eerste exemplaren uit te reiken 
aan respectievelijk Johan Remkes, Commissaris van de 
Koningin in Noord-Holland, Hugo Snoekc voorzitter van 
het KNWV, Pieter Litjens burgemeester van Aalsmeer en 
Henny Essenberg, voorzitter van onze WV Nieuwe Meer. 
De genodigden, de senioren en alle leden waren daarna 
aan de beurt om zich tegoed te doen aan de historie van 
onze watersportvereniging. Details over de eerste jaren 
buiten Aalsmeer, de verhuizing naar de locatie waar we 
sinds	1916	gevestigd	zijn,	de	bouw	en	renovatie	van	ons	
clubhuis,	de	donkere	jaren	van	WO	II,	de	havenmeesters	
uit het verleden, waaronder  de befaamde Willem Eekhof 
en uiteraard onze huidige havenmeester en de verhalen 
over de diverse pachters. Er wordt uitvoerig ingegaan op 
de toertochten met zeil- of motorboot, de onderlinge 
zeilwedstrijden en onze kampioenen in Nederlandse en 
Internationale	wedstrijden.	En,	last	but	not	least		de	jeugd	
in onze vereniging. Ook de rol van de turfstekers komt ter 
sprake.	Zij	zijn	het	die	het	moerasgebied		in	de	loop	van	
vele jaren veranderden in de huidige Westeinderplassen. 
U leest het allemaal in het tastbare bewijs van onze 100ste 
verjaardag: ’t Boeiervolk. 

Zaterdag	9	juni	was	het	aan	Shim’on	om	een	korte	uitleg	
te geven over het ontstaan van het ’t Boeiervolk aan de 
Aalsmeerders die op deze boekpresentatie waren afge-
komen. Constantijn Hoffscholte had in zijn Boekhuis in 
de	Zijdstraat	in	Aalsmeer	een	hoek	vrij	gemaakt	om	de	
presentatie mogelijk te maken en hij had een groot aantal 
boeken in zijn winkel uitgestald. De aanwezigen luisteren 
aandachtig en vol belangstelling naar het verhaal van 
Simon over de vele aspecten van ons verenigingsleven en 
de relatie met Aalsmeer. De eerste reacties over de inhoud 
en uitvoering van het jubileumboek  liegen er niet om. 
Een must voor iedere Aalsmeerder die belangstelling heeft 
voor de eigen historie, een realistisch verslag over het ont-
staan van de watersport in Aalsmeer en een boek waar alle 
leden van deze vereniging trots op mogen zijn.

Leden die nog niet in het bezit zijn van een exemplaar van 
’t Boeiervolk kunnen dit gratis afhalen bij onze haven-
meester Remko Rietveld.

’t Boeiervolk
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Seniorenmiddag
Samen met de gemiddelde leeftijd 
steeg het niveau van gezelligheid toen 
vroeg in de middag onze senioren zich 
in ons clubhuis hadden verzameld. Op 
uitnodiging van onze vereniging had-
den de senioren, ereleden en leden 
van	70	jaar	en	ouder	die	langer	dan	25	
jaar lid zijn van de Nieuwe Meer, de 
reis naar de haven ondernomen. Voor 
hen is dit samenzijn een soort reünie 
van oudgedienden. Samenkomen en 
uitgebreid verhalen kunnen opdiepen 
met leeftijdgenoten waarmee in een 
ver verleden watersportavonturen 
zijn gedeeld voorziet voor deze groep 
(oud)NM leden duidelijk in een be-
hoefte. Paul Baumann had de organi-
satie op zich genomen.

Na de koffie met gebak en met een 
glas in de hand luisterden de senioren 
aandachtig naar de toespraak van 
Henny Essenberg die een brug sloeg 
tussen heden en verleden, het bezoek 
aan de tentoonstelling “Schuitje var-
en” in de Watertoren aankondigde en 
een voorschot nam op de jubileum-
boekpresentatie die in de vroege 
avond tijdens de receptie zou plaats-
vinden. Als eerste groep NM leden 
konden de senioren de DVD over de 
presentatie	van	‘t	Boeiervolk	bekijken	
die via enkele grote schermen in het 
clubhuis	werd	vertoond.	Indrukwek-
kend was de 11 minuten durende 
presentatie	waarin	de	inhoud	van	‘t	
Boeiervolk op een pakkende wijze 
is neergezet. Ook dit onderwerp gaf 
voldoende stof om te praten over de 
rijke historie van de Nieuwe Meer.
De tocht naar de Watertoren voor 
het bezoek aan de tentoonstelling 
zou in eerste instantie worden onder-
nomen met onze gerenoveerde vlet 
en rondvaartboten. De weergoden 
waren ons echter niet goed gezind 
en dreigende regenbuien en een te 
stevige zuidwestenwind gooiden roet 
in het eten. Afmeren aan lager wal 
bij de Watertoren was geen optie en 
met een aantal personenauto’s en een 
heen en weer pendelende Fokke Dijk-
stra werden alle bezoekers gebracht 
en gehaald. De ontvangst met een 
glas wijn was keurig verzorgd en het 
zal de combinatie van wijn en oude 
foto’s geweest zijn die de tongen los 
maakten. De 160 tentoongestelde 
foto’s en objecten zijn voor sommigen 
mooie herinneringen uit hun jeugd: 
“ja, ik kan me dat bankstel in die 
hoek nog goed herinneren”. De echte 
verhalen blijven natuurlijk binnen 

de dikke muren van de Watertoren 
en als toevallige toehoorder trek je 
je discreet terug als je iemand hoort 
opbiechten “ach, hier waren we nog 
niet getrouwd…..”.

Jubileumreceptie
Weer terug op de haven ging de 
seniorenmiddag naadloos over in de 
grootse receptie waarbij een aantal 
sprekers	de	ruim	200	bezoekers	vanaf	
een fraai podium mocht toespreken. 
Als eerste gaf Henny Essenberg aan 
trots te zijn om voorzitter te mogen 

Opening Lustrumfeest

zijn van een 100 jaar jonge vereniging 
en gaf een opsomming van onze NM 
kroonjuwelen: het rijke verleden, de 
vrijwilligers die verantwoordelijkheid 
nemen binnen en buiten de vereni-
ging, de faciliteiten, het clubgebouw, 
de ligging aan de Westeinder en 
natuurlijk onze jeugd. “De mijlpaal 
van 100 jaar NM is geen garantie voor 
toekomstig succes maar geeft wel 
een uitstekende uitgangspositie”. 
Daarnaast somde Henny de doelen 
op die wij ons gesteld hebben met de 
voorbereiding op dit lustrum: “respect 

tonen voor het verleden met een his-
torische tentoonstelling en een uniek 
lustrumboek, het openstellen van 
onze NM naar onze directe omgeving 
en het steunen van ons natuurlijk erf-
goed in de vorm van de Bovenlanden, 
het beleven van watersport voor jong 
en oud en natuurlijk een grandioos 
lustrumfeest”. Daarna kreeg de voor-
zitter van het KNWV Hugo Snoekc 
het woord en deze gaf aan wat de rol 
is van het Watersportverbond in de 
hedendaagse watersportwereld. Hij 
overhandigde een prachtig jubileum-
bord.

De Commissaris van de Koningin 
in Noord-Holland, Johan Remkes, 
feliciteerde de vereniging en com-
plimenteerde de vrijwilligers voor 
hun inzet. “Uw vereniging opereert 
letterlijk en figuurlijk in een bijzon-
dere omgeving. Enerzijds bevinden 
we ons in het mooiste gedeelte van 
de Hollandse plassen en anderzijds 
bevinden we ons onder de rook van 
een van de grootste economische mo-
toren van ons land. Buurman Schiphol 
laat letterlijk van zich horen. Ondanks 
dit spanningsveld is er sprake van een 
situatie waarin deze grootheden in 
redelijk evenwicht kunnen samen-
wonen”. Tevens sprak Johan Remkes 
zijn waardering uit voor de steun van 
de NM aan Stichting de Bovenlanden 
die ook vanuit de provincie op steun 
kan rekenen. “Werken, wonen en re-
creëren met elkaar in balans brengen 
is de uitdaging waar we in de pro-
vincie voor staan en ik wens u daar-
bij een succesvolle toekomst en een 
behouden vaart”.
Als voorzitter van de werkgroep 
archief/boek was het de beurt aan 
Shim’on Borenzstajn om de eerste 
exemplaren van het lustrumboek te 
overhandigen aan de sprekers die 
hem waren voorgegaan en aan burge-
meester Paul Litjens van Aalsmeer. 
De burgemeester, mede beschermheer 
van onze vereniging, kreeg daarna 
het woord. Met het opsommen van 
onze toegevoegde waarden binnen 
de gemeente Aalsmeer en met de 
complimenten voor het samenstellen 
van de tentoonstelling en  de tot-
standkoming van het lustrumboek 
feliciteerde Litjens de leden van WV 
Nieuwe Meer met haar 100 jarig 
bestaan. 
Daarna werd Daan Schiff naar voren 
geroepen en liep Litjens het rijtje met  
vrijwilligerswerktaken af die Daan op 
zijn conto heeft staan: zijn actieve rol 
binnen de Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer, taalcoach van allochtonen 

in Aalsmeer, redacteur van O&W, etc. 
etc. Daarnaast stond burgemeester 
Litjens uitgebreid stil bij de unieke 
persoonlijkheid van Daan Schiff 
waarna hij zijn toespraak vervolgde 
met “Het heeft Hare Majesteit be-
haagd………..”. Onder luid applaus 
werd Daan Schiff benoemd tot Lid van 
de Orde van Oranje Nassau en kon de 
burgemeester Daan de bijbehorende 
versierselen opspelden. Totaal verbou-
wereerd en verrast nam Daan, in aan-
wezigheid	van	Ingrid	en	zijn	kinderen	
en kleinkinderen de felicitaties in ont-
vangst.	Zijn	uitgebreide	reactie	kunt	u	
lezen in het interview met Daan elders 
in deze O&W. 

Na de sprekers konden de aanwezigen 
op een prachtig overdekt terras ge-
nieten van een hapje en een drankje, 
aangeboden door de vereniging. Het 
clubhuis was omgetoverd tot een 
moderne en sfeervolle huiskamer met 
witte fauteuils, bankstellen, statafels 
met barkrukken en grote schermen 
waarop foto’s en films werden afge-
speeld. Het terras was onherkenbaar. 
Twee grote koepeltenten voorzien 
van een podium met veel groen, een 
tweede bar, statafels met indirecte 
verlichting, spots, barkrukken langs 
de muur, zorgden voor een onherken-
bare omgeving en een fantastische 
ambiance.
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Wat mag je verwachten als er op 
een doordeweekse donderdagavond 
een etentje wordt georganiseerd in 
een kale kelder van een kunstgal-
erie tegenover de Watertoren, waar 
186	NM	leden	zich	voor	hebben	
ingeschreven en waar de cateraar in 
een geïmproviseerde keuken een 5 
gangendiner	moet	toebereiden.	Ik	
moet toegeven dat deze ingrediënten 
niet veel belovend zijn neergeschreven 
maar de eerlijkheid gebiedt me te zeg-
gen: het was een grandioze avond!

De bus die de shantykoor dames zou 
ophalen	was	een	minuut	of	20	ver-
traagd maar uiteindelijk konden zij 
en hun partners hun paraplu’s inklap-
pen en in de bus plaatsnemen. Of de 
chauffeur een verkeerd adres had 
meegekregen zal wel nooit helemaal 
duidelijk worden maar de busrit ein-
digde op het surfstrand en het keren 
van de bus bleek niet zonder meer 
mogelijk. De dames van het shanty-
koor en hun partners hebben uitein-
delijk de tocht naar Sous-Terre maar te 
voet afgelegd. Bij de ingang werden 
de NM Leden ontvangen door keurig 
in rokkostuum gestoken gastheren 
Pieter en Paul en een glaasje bubbels. 
Ondanks het feit dat nog niet alle 
gasten waren gearriveerd moest de 
avond beginnen vanwege de drukke 
agenda van burgemeester Litjens die 
een gloedvol betoog afstak over de 
NM en haar inburgeringtraject binnen 
Aalsmeer. 
Na zijn spontane speech werden 
de	aanwezigen	verrast	door	een	32	
dames tellend shantykoor dat onder 
leiding van Tanja Hoffman een aantal 
klassiekers ten gehore bracht. De 
sneupermannen namen het daarna 
over met o.a. het Sneuperlied op 
muziek van Ed en Willem Bever. De 
echte opening van de avond was een 
verbluffend optreden door vijf uiterst 
aantrekkelijke jongedames uit de Ca-
baret Musical samen met de gastheren 
Pieter	en	Paul.	Truusja,	Wil,	Ingrid,	Mi-
chelle	en	Ingrid	zorgden	voor	de	juiste	
“Willkommen et Bien Venue, Wel-
come” sfeer. De choreografie, de kle-
ding, de muziek en niet te vergeten 
een enthousiast publiek zorgden voor 
een geweldige sfeer nog voordat de 
avond goed en wel begonnen was. 

De dames en heren in de bediening 
liepen zich het vuur uit de sloffen 
om	alle	186	glazen	tijdig	gevuld		te	
krijgen en na het optreden van de 
Cabaret girls was het aan de keuken 

om het voorgerecht van tonijn met 
wakame op tafel te zetten. De tafelin-
deling was op kleur gemaakt en een 
ieder vond een tafel met gezellige 
lotgenoten en gedurende de avond 
werd steeds vaker van plaats geruild 
om ook aan een andere tafel even de 
sfeer te proeven. Na het voorgerecht 
namen de twee opperstalmeesters 
weer het woord en kondigden de vol-
gende NM artiest aan. Met het woord 
artiest is niets te veel gezegd en Daan 
Schiff betrad het podium om zijn kun-
sten	als	sneltekenaar	te	etaleren.	“Zet	
maar wat krassen op papier en ik maak 
er wel wat van”. En inderdaad bleek 
Daan in staat om in rap tempo uit een 
aantal houterig neergekalkte strepen 
een fraaie tekening te kunnen maken.

Dinnershow

Het tweede gerecht werd aangekon-
digd: een verrassend eendenlever 
crème	brûlée	met	sesamkrokant.	
Wat zet je NM leden voor na een 
verbluffende Cabaretvoorstelling en 
een sneltekenaar? De vloer was voor 
Arent Muller die zingend de volledige 
zaal aan zich wist te binden met twee 
fantastisch nummers en zijn laatste 
nummer	“I	am	sailing”	van	Rod	Ste-
wart werd uit volle borst meegezon-
gen. Of het de rollade van parelho-
ender was of de zangkwaliteiten van 
Arend of beide weten we niet, maar 
de zaal was even helemaal stil toen 
aan het hoofdgerecht werd begon-
nen. Tussendoor kwamen Pieter en 
Paul nog even langs met een aantal 
mededelingen en de aankondiging 

van het oudste varende NM lid, een 
dichter, een schilder: kortom een 
uiterst vitale en getalenteerde Marth 
Lubben. De kunst van het schilderen 
en de kunst van het dichten zijn twee 
talenten die niet heel vaak gecombi-
neerd zijn in één persoon. Bij Marth 
Lubben vindt je beide talenten en een 
tweetal doeken van haar hand sierden 
het podium terwijl zij onbevangen 
haar eigen gedichten aan de zaal 
voordroeg. Een diepe buiging voor 
een creatieve, talentvolle en ener-
gieke dame met de leeftijd “die bijna 
gelijk is aan die van ons clubhuis”. 

Na het hoofdgerecht konden de 
NM leden zich tegoed doen aan een 
mooi kaasplateau met kletsenbrood 
en vijgencompote. De keuken moet 
overuren gedraaid hebben om alles 
smaakvol opgemaakt en tijdig op tafel 
te krijgen. Petje af voor de keukenbri-
gade en de bediening van Restaurant 
de jonge Halewijn uit Beverwijk die 
deze avond op een vlekkeloze manier 
heeft verzorgd.
Na haar optreden als Cabaretgirl 
mocht	Ingrid	van	de	Geer	nog	een	
keer het podium op om samen met 
haar man Rob een dansdemonstratie 
te geven waar iedere houterige 
Hollander stinkend jaloers op kan 

worden. Los in de heupen dansten ze 
met	Zuid	Amerikaanse	souplesse	een	
prachtige salsa.

De bavarois met mango was de voor-
loper van een afsluitend praatje van 
Henny Essenberg. Hij kon niet anders 
dan zijn trots uit te spreken als het 
gaat	om	talent	binnen	de	NM.	De	Zeil	
en Revue vereniging NM had zich na 
50 jaar van haar beste kant laten zien. 
En dan te bedenken dat een aantal 
ingestudeerde acts niet het podi-
um gehaald hebben. Een salto met 
dubbele schroef vanaf de vloer in een 
ondiep badje op het podium kon niet 
doorgaan vanwege de slechte gener-
ale van Willem in de haven, Akke zag 
haar Für Elise en haar hondendressuur 
act door een akkevietje niet doorgaan 
en vanwege een visuele beperking 
van beiden strandde de muzikale act 
van Henny en Luuk al in de muzie-
kwinkel. “Doe maar die rode trompet 
en die witte panfluit”. “Die brand-
blusser mag u meenemen maar de cv 
radiator laat u hangen”. 

Nog éénmaal liep Tanja Hofmann 
solo zingend naar het podium maar 
als een rattenvanger van Hamelen 
verzamelde ze haar shantykoor en 
een prachtig Aquarius en Let de Sun 

shine van de in avondkleding gesto-
ken dames werd pakkend ten gehore 
gebracht. 

De koffie, thee en de friandises sloten 
een pracht avond af. Alle keurig in 
donker pak of smoking gestoken 
heren en alle dames in de meest 
prachtige outfits hebben zich van hun 
beste kant laten zien. Samen met alle 
NM artiesten was het een unieke vier-
ing samen met een 100 jarige.  Hulde, 
mede aan de organisatoren van deze 
dinnershow!

Om	24.00	uur	ging	de	laatste	bus	
richting haven. Carlo liet zich de kans 
niet ontnemen en sprak de passagiers 
maar met name de chauffeur van de 
bus nog even toe vanwege zijn capri-
olen en de foutieve stuurmanskunsten 
op	de	heenweg.	``We	rijden	nu	al	20	
km per uur en we gaan zelfs de goede 
richting uit``. Hilariteit in de bus en in 
uitgelaten sfeer met de pont over en 
nog lang nagenietend tijdens de after 
party in het clubhuis.

Een memorabele avond die je voor 
geen goud had mogen missen.
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Op	donderdagmiddag	7	juni	stond	er	
een Rondvaart met de Stichting de 
Bovenlanden op het programma. Op 
voorhand was hiervoor al veel belang-
stelling;	ongeveer	80	Nieuwe	Meer-
ders	hadden	zich	ingeschreven.	Zoals	
we dat gewend zijn was er vooraf een 
kort palaver. Koen de Boo belichtte 
daarin nog eens de doelstelling van 
de Stichting de Bovenlanden: ’Het 
bevorderen en in stand houden van 
een ecologische (verbindings)zone 
langs de zuidzijde van de Ringvaart 
van de Haarlemmermeerpolder, met 
een goed evenwicht tussen natuur en 
cultuur”.	Zijn	persoonlijke	doelstelling	
voor deze middag was het werven van 
nieuwe	begunstigers.	In	de	Brande-
wijnsloot lag een drietal schepen 
van de Westeinder Rondvaart voor 
ons	afgemeerd.	De	80	deelnemers	
verdeelden zich over de twee tradi-
tionele pramen en een sloep en onze 
excursie kon van start
De tocht van deze middag voerde ons 
door het gebied van onze jachthaven 
tot aan de Rijssen voorbij de Blauwe 
beugel. Een gebied dat bij de verven-
ing is ontstaan en vroeger bewoond 
was. Het kenmerkt zich nu door vele 
kleine eilanden, die door smalle 

kreken worden gescheiden. Een zeer 
bijzondere en wonderschone natuur. 

Bij regelmaat werden de drie schepen 
stilgelegd voor een uitleg en wetens-
waardigheden	over	het	gebied.	Zo	
weten we dat de eilanden in gebruik 
zijn bij de nog 16 Aalsmeerse heester-
telers of als privé eiland. Op de eilan-
den worden voornamelijk seringen 
(voor	de	bloemen)	en	Ilux	(rode	besjes	
bekend van de Kerst) geteeld. Een 
proces waarbij de seringen twee jaren 
op het land groeien en dan enige 
tijd in de kas doorbrengen. Een zeer 
arbeidsintensief proces. En voor wie 
een leuk recreatie eiland wil bezitten, 
er is steeds een wisselend aanbod. De 
prijs hangt af van de oppervlakte, de 
ligging en de staat van beschoeiing. 
Voor de prijs van een middenklasse 
auto kan je onbeperkt recreëren en 
ook gras maaien. Na zo’n anderhalf 
uur varen zijn we op het verste punt 
van onze excursie bij de Rijssen. Van 
daar gaat het terug langs jachthaven 
de Residentie, over de Blauwe Beugel 
en uiteindelijk de Kleine Poel terug 
naar onze jachthaven. Het is een 
prachtig gezicht als we langs onze 
haven varen; de Nieuwe Meer ligt er 

Rondvaart met de Stichting de Bovenlanden

gepavoiseerd bij. Om precies 16.00 uur 
meren we weer af in de Brandewijn-
sloot en zijn we zo net voor de bui 
weer binnen. Een prachtige middag!

Vriend(in) worden van Stichting de 
Bovenlanden Aalsmeer?
Het Bestuur hoopt dat u met de lezing 
en de rondvaart van St. de Bovenlan-
den enthousiast bent geworden en 
dat u zich wilt opgeven als donateur. 
Voor het luttele bedrag van € 15,- per 
jaar ondersteunt u de Stichting bij 
het verwerven en onderhouden van 
ons natuurgebied. U steunt dan niet 
alleen de activiteiten van de Stichting 
maar u wordt ook op de hoogte ge-
houden van de ontwikkelingen in het 
gebied dat u en ons aan het hart gaat. 
Geef u op via de site:
www.bovenlandenaaslmeer.nl of bel 
met	06	51	08	23	42.

Bert Scherpenhuijzen

Roeien
Twee drakenboten bemand/bevrouwd 
door diep in hun zeilpak gedoken NM 
bikkels bevochten elkaar in een tien-
tal manches op het beschutte water 
voor de haven. De Grote Poel was te 
onstuimig, op de Kleine Poel stonden 
koppen op het water en het beschutte 
deel aan het einde van de B steiger 
bood uitkomst. De gemeente had er 
voor gezorgd dat het uitgebrande 
wrak van de catamaran tijdig was 
weggesleept en dat bood ruimte en 
uitzicht. Een mooie plek om het wed-
strijdveld voor de drakenboot roei-
ers te verleggen naar de kop van de B 
steiger. 
Heeft u ooit een drakenboot trom-
melaar	zo	uit	de	maat	zien	slaan.	Ik	
ben bang dat de inspanningen van de 
afgelopen dagen deze trommelaar 
parten speelde en hij had zichtbaar 
moeite om het hoge tempo van de 
roeiers bij te houden. De outfit van 
de toeschouwers deed vermoeden 
dat het lustrumfeest in de herfst was 
georganiseerd maar voor de lezers 
van O&W die niet aanwezig konden 
zijn:	we	schrijven	over	9	juni.

Zeilen
De	Lelievletten,	Keuzen	22	en	Rand-
meren moesten zwaar worden 
gereefd om het zeilen nog enigszins 
mogelijk te maken. Met een aantal 
ervaren zeilers aan het roer werden 
diverse wedstrijden gevaren op de 
Kleine Poel. De toeschouwers hadden 
op de pontons voor de A steiger een 
prachtig zicht op het slagveld. Een 
grote	zwarte	drijvende	VIP	box	van	
het KNWV bood plaats aan een tiental 
toeschouwers die door de taxiboot 
van Ed Kerkhoven (genaamd @) heen 
en weer gependeld werden. 
Een aanwakkerend wind deed de 
wedstrijdorganisatie besluiten een 
punt achter het zeilen te zetten en 
met een gebroken roer van een Rand-
meer en een kapot rolfoksysteem van 
een	Keus	22	is	de	schade	nog	enigszins	
beperkt gebleven. Jammer voor de 
organisatoren dat het weer niet wilde 
meewerken.

Roeien & Zeilen



Na een wilde feestavond op zaterdag was het palingvisser Rekelhof die op 
zondagochtend 10 juni zijn weinig uitgeslapen toehoorders mocht vermaken met 
zijn	presentatie	over	zijn	avonturen	als	Westeinder	visser.	Zijn	humorvolle	betoog	
kan kort en bondig worden weergegeven met een aantal  prachtige quotes:

“Als je zo dicht langs de kant vaart dat je door mijn netten gaat dan zit je zo 
dicht op het land dat je net zo goed de fiets kunt nemen”

“Meervallen vallen geen mensen aan maar het blijven wel jagers en ik raad 
mannen dan ook af om ’s nachts naakt te zwemmen op de Westeinder”

“Krabbetjes zijn lekker en werken potentie verhogend dus heren ik zie u wel 
op de open dag”

“Wetenschappers kunnen het allemaal mooi verzinnen maar ik weet wat er 
onder water gebeurt”

In	de	week	van	het	lustrum	was	er	op	zondag	iets	
leuks	voor	de	kinderen.	Je	kon	voor	2	euro	een	stem-
pelkaart kopen daarmee kon je heel veel spelletjes 
doen  zoals schminken een T-shirt in kleuren. er waren 
ook veel spelletjes van vroeger zoals een ding dat je 
vast moest houden met zen twee in dat ding zat een 
doolhof en een balletje en dat balletje moest dan de 
weg vinden. Maar het leukste vond ik de historische 
foto. daar mocht je met je hele gezin op de foto. maar 
dan	gekleed	zoals	vroeger.	In	de	middag		was	er	open	
podium.Alle kinderen die wilden mochten hun talent 
laten zien. het waren super leuke optredens .

Wat het leukste was
1 historische foto
2	glitter	tatoeage
3 T-shirt kleuren
4 open podium
5 schminken
6 popcorn
7	schilpadden	rees
8	doolhof	spel
9	eendjes	vangen
10 sjoelen 

lune muller
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Palingvisser Rekelhof Lustrum zondag

De zondag van het lustrumfeest stond 
grotendeels in het teken van activitei-
ten	voor	en	door	de	jeugd.	Zondag-
ochtend konden de kids zich ver-
maken met allerlei leuke bezigheden 
zoals het beschilderen van T-shirts, het 
laten zetten van een (nep)tatoeage, 
popcorn eten, polsbandjes knopen, 
eendjes vissen, schminken, etc. Bij-
zonder waren zeker de afdrukken 
van de historische foto’s in ouderwets 
sepia met NM leden in aangepaste 
kleding	uit	de	oude	doos.	In	de	zwart-
wit afgedrukte O&W gaat helaas het 
“ouderwetse” effect verloren, maar 
de foto’s zijn zeker een bezoekje aan 
de NM website waard. 
Ook visser Rekelhof met zijn stalen 
vlet met gevulde bun mocht zich in de 
warme belangstelling van de jeugd 
verheugen.	Zijn	uitleg	over	de	diverse	
vissen die op de Westeinder Plassen 
kunnen worden gevangen boezemde 
het nodige ontzag in. Na de gezamen-
lijke lunch in de koepeltenten op het 
terras was het ’s middags de beurt aan 
de kinderen die samen het podium 
in beslag namen en prachtige kunst-
stukjes	opvoerden.	Zonder	uitzonder-

ing scoorden ze stuk voor stuk een 
luid applaus.
Daarna was het de Lustrumcommissie 
die nog even stilstond bij de inspan-
ningen die zij geleverd hebben en 
bedankten ook de anderen die hun 
steentje hebben bijgedragen. Het aan-
bieden van hun cadeau, het schilderij 

op de cover van deze O&W, ging 
enigszins verloren in het moment. 
Henny was de trotse voorzitter die 
namens alle leden de Lustrumcommis-
sie bedankte voor alle tijd en energie 
die zij de afgelopen tijd hebben geïn-
vesteerd om het Lustrumfeest tot een 
goed einde te brengen.



Vanaf	zomer	2011	ligt	onze	boot,	een	Etap22,	aan	de	
Westeinderplassen, na vele jaren aan de Loosdrechtse Plas-
sen te hebben gezeild. Aldaar als Utrechtse student ben ik 
met zeilen in aanraking gekomen. Met een boekje in de 
hand heb ik uiteindelijk leren zeilen. Fantastisch vond ik 
het om een eigen eerste boot te hebben. Met mijn eerste 
spaargeld heb ik zonder enige voorkennis een zeilboot 
gekocht. Het bleek een éénmanswedstrijdboot Finnjol te 
zijn. Dat merkte ik pas toen ik ermee ging zeilen. Snel en 
gevoelig, waarmee je ook mee kon planeren. Daarna vele 
jaren in een Vrijheid en in een schitterende mooie houten 
Valk gezeild. Na een aantal jaren in Korfu flottielje te 
hebben gezeild heb ik het tijdperk van de “open boten” 
afgesloten. Wij zeilen nu voor het 4de seizoen in een Etap 
22,	een	handzame	zeilboot	met	goede	zeileigenschap-
pen. Een leuk vlot tijdloos bakdekontwerp. Heel handig 
met hefkiel, zodat je op bijna elke plek op de Westeinder 
kunt komen. Vorig seizoen de Etap met zoon Lars van 
Nieuw-Loosdrecht naar Aalsmeer overgevaren
Mijn	sportieve	kinderen	Lars	(14)	en	Bas	(12)	hebben	de	
laatste jaren tijdens de grote zomervakanties in Optimist 
en Laser Pico gezeild. Bas gaat binnenkort weer op surfles. 
Mijn partner Birgit houdt ook van water, zon, wind, maar 
vindt varen leuker dan om lang te zeilen. De Westeinder 
Plassen bevallen ons erg goed. De Westeinder is groot en 
voelt aan als een heus meer, vooral als het flink waait. Je 
kunt lange rakken zeilen met constante wind

De watersportvereniging en de haven Nieuwe Meer be-
vallen ons goed. Leuke manier om contacten te leggen 
met anderen watersporters, aan activiteiten mee te doen 
en ook om actief te zijn voor de vereniging. Voor het eerst 
eind juni een avondwedstrijd gezeild en op verdienstelijke 
vijfde plaats geëindigd. Heel leuk om te doen. Rob van der 
Geer was bereid om mee te zeilen. Hij heeft kennis van 

Hierbij wil ik mij even voorstellen, mijn naam is Marscha 
Kant-Boer.	Ik	ben	sinds	enkele	weken	getrouwd	met	Pieter	
Kant	en	wij	wonen	samen	met	onze	2	honden	Bass	en	
Roeff in Hoofddorp.

Pieter is al heel wat jaartjes lid en ik sinds kort ook. Wij 
hebben een sloep waar we met veel plezier van genieten 
als we tijd hebben. Pieter heeft mij de liefde voor het 
varen bijgebracht. Werd ik voorheen nog misselijk op een 
veerboot, tegenwoordig heb ik daar minder last van.
We hebben een bloemenwinkel in Hoofddorp waar we 
samen met veel liefde werken. Helaas voor mij ben ik lang-
durig uit de running vanwege ziekte. Maar als het even 
gaat draag ik graag mijn “steentje” bij.

Pieter en ik hopen nog vele mooi jaren te hebben op het 
water en genieten van ieder moment.

Zaterdagmorgen,	vroeger	dan	nor-
maal:	kort,	snel,	‘mogge’	hier	en	
‘mogge’	daar;	ouders	helpen	kinderen	
prepareren:	‘heb	je	je	handschoenen’,		
‘je	trolley	regelen	we	wel’,	‘komt	
allemaal	goed’,	‘wat	meer	spanning	
op het onderlijk, er komt wind’. Hier 
de Combi Westeinder, de Optimisten 
C, ochtendlocatie WV Nieuwe Meer. 
Briefing	9.00	uur:	WV	Aalsmeer,	
gulle gastheer van de Combi, alwaar 
familiebedrijf Ernst en co de zoveelste 
keer de organisatorische lakens gaat 
uitdelen.	Tijd	voor	koffie?	Zekers.	Als	
baanuitlegger, contra-schip bij de start 
en rescue ga ik mijn vrijwillige plicht 
vervullen.	In	de	tussentijd	arriveren	
de Nieuwe Meer zeilertjes. Het WVA 
parkeerterrein is al een witte zee van 
zeiltjes, vrolijk en licht vlaggend als 
dartelende paardjes ongeduldig wach-
tend voor de grote run.

Palaver 10:00 uur en eerste start 11:00 
uur.  De wedstrijdleiding gaat voor 
twee starts voor en twee starts na de 
lunch. Wind? Ja zeker, toch wel wat 
stevige knoopjes is de verwachting, 
maar vooralsnog te doen. Het water 
op: bijna vol, haast geen doorkomen 
aan met het verpletterende aantal van 
78		Optimistjes.	Prachtig	toch.
De eerste start nadert. De startlijn 
vormt de grens waarachter de zeilend 
zwalkende zeepkisten een sliert mak-
en in knobbelend water, klaar voor de 
jacht naar eeuwige roem. De klassen-
vlag gaat omhoog, de reuring neemt 
toe; 60 seconden later gevolgd door 
de P….. Het veld dendert door, steeds 
dichter naar de startlijn. De P vlag 
roetsjt	naar	beneden.‘5,	4,	3,	2,	1’….	
START!	‘Niemand	te	vroeg!’,	bericht	
ik portable plichtsgetrouw het start-
schip. Het veld komt in beweging als 
door	een	wesp	gestoken:	78	schootjes	
aan,	78	zeepkistjes	kranig	klotsend	
over de startlijn, de jacht naar de 
bovenboei is los! 
De strijd verloopt zoals gebruikelijk:
de sterren van de hemel worden 
voorin gezeild; daarachter ook. De 
jonge gladiatoren doen hun spet-
terende best, vooral boven water 
…. en hier en daar onder water….: 
gaandeweg de dag neemt de wind 
toe en wordt er door diverse bootjes 
wat heel veel water ingenomen. Snel 
overeind, klimmen en hozen, hozen, 
hozen. Wat twee kinderhanden ver-
mogen met twee hoosblikken: in no 
time Opti bijna leeg… dan schootje 
aan en zoef, richting volgende boei.
De finish in zicht: de voor(t)varende 

Nieuwe leden Combi Westeinder 2012: een C impressie 
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zaken en ik heb al veel van hem geleerd (bedankt Rob). 
Eind augustus hebben wij deelname aan de nachtwedstrijd 
gepland. Hopelijk doen er vele zeilboten mee.

Vele watersportgroeten Mark, Birgit, Lars en Bas

NM vlet gaat als eerste de finish over. 
Het achtervolgende veld is uit elkaar 
getrokken. De eersten vechten om de 
plek voor de plak. Daarachter gaat het 
er niet minder fel aan toe. De laatsten 
komen gecoached over de finishlijn, 
gehaald, knap! Het zit er weer op, de 
strijd is gestreden, karakters gestaald,
tevredenheid alom. Moe, maar vol-
daan strijken de gladiatoren neer op 
het terrein rond het WVA clubhuis. 

De zondag is kort, maar heftig: twee 
wedstrijden in de morgen met zo’n 
16-20	knopen	wind.	Voor	de	middag	
>24	knopen	voorzien	en	dat	is	echt	
teveel van het goede, afblazen!  De 
boten werden weer ingepakt en de 

prijzen uitgereikt. De Combi West-
einder	2012	was	wederom	een	festijn	
voor	een	ieder	en	deze	78	man	grote	
C klasse was de grootste ooit. En mijn 
zoon? Boven verwachting gepresteerd. 
Pa was trots, zoonlief was alert en 
uitgekookt: hij troggelde mij onmid-
dellijk een nieuw zeiltje af en veel te 
veel cola….. Feit is dat de Jeugdzeil-
commissies en achterliggende WV’s 
trots mogen, neen, moeten zijn op 
haar C zeilertjes, zonder uitzondering! 
Potjandrie!

Geert Bakker, trotse vader van Pieter-Olaf, 
10 jaar, Optimist NED2670, ‘Piranha’, 
31ste

Overige nieuwe Leden

Dercksen,	Erik	 Brouwersdam	7	 2134	WZ		 Hoofddorp
Derksen,	Quincy	 Brouwersdam	7	 2134	WZ		 Hoofddorp
Duijn, Paul Ophelialaan 51 1431 HA  Aalsmeer
Duijn, Simon Ophelialaan 51 1431 HA  Aalsmeer
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Jeugdevenement 2012
Zaterdag 7 juli was het EINDELIJK
zover. Om 13.30 uur kwamen we 
allemaal aan op de haven voor ONS 
weekend.  Gelijk kregen we te horen 
dat het slapen op het eiland niet 
door zou gaan omdat het ‘s nachts 
erg slecht weer zou worden. Jammer 
vonden we dat, maar gelukkig gin-
gen we slapen in het jeugdhonk en 
een aantal kinderen die het durfde 
mochten in tenten op de dam slapen. 
Kortom we vertrokken (met erg mooi 
weer!!)  met z’n allen op de Willem 
richting de Blauwe Beugel waar wij gingen zwemmen met allerlei leuke ding-
en in het water en natuurlijk een surfplanken race.
Toen we hier mee klaar waren hadden we een BBQ op een eiland samen met 
de WVA.  We hebben heerlijk gegeten en het was nog steeds MOOI weer. Om 
21.00 uur gingen er kinderen terug naar de haven om de tenten op te zetten 
en een andere deel ging nog naar Plaspop en waren na 12 uur weer op de 
haven. Ook een kampvuur hadden we, met marshmallows. Leuk hoor dat fik-
kie stoken!
Nou en toen gingen we slapen in ons tentje of gezellig in het jeugdhonk, of 
in de Jens. ’s Nachts was er wel veel regen, maar dat vonden Joost en ik wel 
gezellig!   Slapen hebben we niet veel gedaan, maar wel veel gegeten (snoep 
en chips natuurlijk), en gezellig met een lampje een spelletje gespeeld.  
Zondagochtend iedereen vroeg uit zijn bed gekomen  voor een heerlijk ont-
bijt in het clubhuis!  Dat vonden we allemaal erg gezellig! Toen ons klaar-
maken voor de Aquaspelen: weer zo’n leuke dag! Het regende: nou en: je 
wordt toch wel nat, en door Mariken is ons voor volgend jaar een zonnetje 
beloofd.  Wat wil je nog meer?
Nou dat weet ik wel: weer zo’n waanzinnig weekend met alle kinderen!
Wouter Korbee

Agenda Jeugdactiviteiten

-zondag  2  september Jeugd clubkampioenschappen WVA & NM  gehele trainingsgroep

-zondag  9  september Training  gehele trainingsgroep

-vrijdag  14 september Vrijdagavond wedstrijd  jeugd

-zondag  16  september Training  gehele trainingsgroep

-zaterdag  22  september NK RS Feva op de Westeinder geen training

-zondag  23  september NK RS Feva op de Westeinder geen training

-zondag  30  september Laatste training en diploma uitreiking

Jeugdevenement 2012

Jeugdevenement 2012
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ZEILEN!!!
Nieuwe meer  
6-5-2012

Joepie het is weer zondag en dus kunnen we weer zeilen! Vandaag gingen we weer 
naar de WVA. Daar moesten we heen zeilen. Toen we daar waren hadden we een 
voorbespreking. Debby (onze trainster) vertelde dat we in de ochtend wedstrijdjes 
gingen varen. Dus liepen naar onze boten en gingen snel het water op. We voeren 
naar de grote poel en gingen daar wedstrijdjes varen. Het was erg spannend wie 
er ging winnen. Rond half 1 gingen we weer naar de WVA om daar te lunchen. Als 
extra waren er heerlijke pannenkoeken, mmm! Na de lunch gingen we bespreken 
wat we die middag gingen doen. Debby vertelde ons dat we iets moesten zeggen 
wat we moeilijk vonden aan een wedstrijd, bijvoorbeeld: de start, het opkruisen, 
de finish enzovoort. Debby maakte groepjes, om zo in je groepje te oefenen wat 
je moeilijk vond. En we gingen weer het water op maar dit keer was het de kleine 
poel. Na veel oefenen gingen we weer wedstrijdjes varen. Daarna gingen we naar 
de grote poel en daar moesten we op kruisen naar de kleine brug. Toen kwamen 
we bij een eilandje en gingen daar na bespreken. (De kinderen van de WVA gingen 
al terug naar hun haven, omdat ze heel nodig moesten plassen.) Na de nabespre-
king gingen we weer terug naar de Nieuwe Meer. 

 SORRY IK HEB GEEN FOTO  
Dit verhaal is geschreven door Anne Jongkind en ik zeil bij de wedstrijdgroep.

Combi Vinkeveen 
het was leuk. 

Rogier en ik zaten in de C en Feike zat voor het eerst in de A, na de B maar 
te hebben overgeslagen.

De eerste dag was er veel wind, daarom moesten de C’s in de eendenkooi 
zeilen waar helaas wat minder wind was. Rogier en ik hadden toen best wel 
op de grote plas willen zeilen. De tweede dag was er weinig wind, waardoor 
iedereen lag te dobberen en alleen de C’s een wedstrijd voeren voor de lunch. 
Maar aan het eind van de tweede dag was er gelukkig weer wat meer wind en 
viel er weer te zeilen. We moesten door protesten heel lang wachten op de 
prijsuitreiking, daarom gingen de meesten in de tussentijd maar voetballen.

Uiteindelijk was er dan toch de 
prijsuitreiking en werd Rogier 7e, 
Merten 3e en Feike kwam net niet 
in de prijzen, maar deed het met 
een 8e plaats boven verwachting 
goed.

Toen moesten we nog terug naar 
de haven en de boten opruimen, 
maar we waren dan toch om half 
acht moe, maar tevreden thuis.

 Merten Tijsma.

Combi Vinkeveen 

jeugd

Combi Braasem
Water was er, wind was er, 
en de rescue hadden 
het zeker erg druk, de 
combi Braasem ging er 
stormachtig aan toe. Op 
zaterdag was het meteen 
al raak, de A`s en de B`s 
gingen direct het water 
op maar de Cs moesten 
wachten.
Uiteindelijk heeft de 
C groep nog een wed-
strijdje kunnen start-
en waarbij ik voor het 

eerst in de optimist omsloeg, maar dan wel voorover. De volgende 
dag werden er voor de C`s nog 3 wedstrijden gevaren, aan de laat-
ste deden helaas erg weinig kinderen mee omdat er toen wat hardere 
wind stond.
Uiteindelijk ben ik 3 keer omgeslagen en alle drie voorover, in ieder 
geval vond ik het heel erg leuk met die harde wind.

Silke Muller 

jeugd
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Donderdag 17 mei 2012 
Het is een prachtige zonnige ochtend 
als de deelnemers aan de motorbo-
tentocht zo even voor half acht op 
weg gaan naar het clubhuis. Koffie en 
cake staan al klaar en we zitten dus zo 
in het palaver voor deze tocht. Hans 
Tol geeft ons de laatste instructies: 
‘houdt	u	aan	de	schepenlijst,	houdt	zo	
veel mogelijk stuurboord en luister uit 
op	kanaal	10	en	veel	plezier‘.	Matty	
helpt ons daarbij door ons te voorzien 
van een puzzel voor onderweg. Rond 
acht uur formeert het konvooi van 
20	boten	zich	op	de	Kleine	Poel	en	
zijn we op weg voor de motorboten-
tocht	2012.	We	varen	over	de	Grote	
Poel en draaien bij de Blauwe Beugel 
de Ringvaart van de Haarlemmer-
meerpolder op. De Ringvaart brengt 
ons langs, Kaag, Lisse, Hillegom en 
Bennebroek naar Haarlem. Het weer is 
prima	zo’n	18	graden	met	een	zonne-
tje en weinig wind.
Bij het gemaal Cruqius draaien we bak-
boord uit het Buiten Spaarne op en va-
ren zo richting de stad. Haarlem kent 
een konvooivaart door de stad maar 
voor ons wordt buiten de bedienings-
tijden een apart konvooi gemaakt. We 
varen door de stad heen en leggen 
aan bij de mooie grachtenpanden 
aan de Korte Dijk en Houtmarkt. We 
liggen tot drie of vier dubbel, dus een 

Motorbotentocht 2012

achterdek met welkomstborrel is snel 
gevonden. Daarmee wordt een deel 
van de middag doorgebracht en gaan 
we daarna in kleine groepjes Haarlem 
in. De eerste dag zit er op. Een goed 
begin	van	vijf	intensieve	dagen.	In	
de nacht worden we nog opgeschrikt 
door de hoge golven van een snelva-
rende sloep die terugkeert van café 
bezoek. Maar daarna is het lekker 
slapen.

Vrijdag 18 mei 2012
Om half negen staan de bootbeman-
ningen op de kade voor het palaver 
van deze dag. Ook nu weer is het 
zonnetje ons gedienstig. We worden 
voorbereid op een route door het 
Noordzeekanaal	en	over	het	IJ	in	
Amsterdam. Ook voor vandaag heeft 
Matty ons voorzien van een puzzel. 
Deze keer met vragen over Haarlem. 
Om klokslag negen uur gaat de Cath-
arijnebrug open en zo varen we vlot 
het laatste stuk door Haarlem heen 
en gaan we op weg naar de sluis bij 
Spaarndam. Maar voor we die bereik-
en	heeft	Hans	Tol	het	‘houdt	stuur-
boord’ voor zichzelf wel heel serieus 
opgevat, zodat hij via de marifoon 
van de Mooie Nel afgehaald moet 
worden.
De sluis bij Spaarndam staat al voor 
ons open zodat het hele konvooi in 

een keer naar binnen kan. Op het 
Noordzeekanaal treffen we regel-
matig beroepsverkeer en worden dan 
ook regelmatig via de marifoon voor 
‘oplopers’	gewaarschuwd.	Met	de	
kaart naast ons en uitluisterend op 
VHF	68	proberen	we	te	bepalen	of	er	
uitkomend verkeer is uit de verschil-
lende	havens.	In	Amsterdam	varen	we	
achter het Centraal station langs over 
het	IJ.	Nou	kan	het	wel	eens	druk	zijn	
op het water maar zelden maak je 
het zo mee als nu. Dubbel oplopende 
beroepsvaart, blauwe ponten van 
het GVB, een konvooi van een be-
vriende watersportvereniging en vele 
rondvaartboten geven een hectisch 
beeld.	‘Kijk	graag	even	mee’	zeg	je	
dan, want je komt ogen tekort. Maar 
gelukkig ging bij een ieder alles weer 
goed.

In	de	Oranjesluizen	wordt	het	konvooi	
opgesplitst	omdat	de	sluis	vol	is.	Zo	
varen we in twee groepen over het 
Buiten	IJ	en	het	IJmeer.	Peter	Bom	
met de Reinofke, zet voor de tweede 
groep	de	koers	uit	naar	Muiden.	In	
de haven van de Koninklijke Neder-
landse	Zeil	&	Roei	Vereniging	worden	
we hartelijk opgevangen en naar de 
verschillende boxen gedirigeerd. De 
Groene Draeck heeft hier haar thuis-
haven, maar was er niet. Uit betrouw-

bare bron hoorden we dat De Texel-
stroom van Ed en Fey had afgemeerd 
in	de	Koninklijke	box.	In	de	middag	
is er geen gepland programma zodat 
een ieder daar een vrije invulling aan 
kon geven. Die avond beleven we ge-
zamenlijk met de zeilboten en sloepen 
de feestavond. Een verslag van die 
avond vindt u elders in Over en Weer.

Zaterdag 19 mei 2012 
Op	de	steigers	van	de	KNR&ZV	houd-
en we ons palaver en Matty deelt deel 
3 uit van de puzzeltocht. Om negen 
uur varen we af en onder het toeziend 
oog van het Muiderslot draaien we 
het	IJmeer	op	en	gaan	stuurboord	uit	
onder de eilanden langs, richting het 
Muiderzand.

Het weer is zonnig met een tempera-
tuur	van	goed	20	graden	en	weinig	
wind	Zuid	Bft	3.	Prima	weer	om	over	
de Randmeren te varen. Dus onder de 
Hollandsebrug door het Gooimeer op 
en na de Stichtsebrug om het eiland 
de Dode Hond heen en dan in de aan-
looproute naar de Eem.
De Eem meandert in een weids en 
groen landschap en voert ons door 
een landelijk gebied richting Amers-
foort.	Vanaf	de	Eem	zijn	de	‘bergen’	
van de Utrechtse Heuvelrug goed 
zichtbaar. We varen langs Baarn en de 
twee beweegbare bruggen in de Eem 
gaan voor ons snel open, zodat we 
ook weer vandaag vroegtijdig onze 
eindbestemming	bereiken.	In	Amers-
foort is voor ons in de gemeentelijke 

jachthaven tegen het centrum aan 
zo’n honderd meter steiger gere-
serveerd. Met alle boten gedubbeld 
past	dat	precies.	In	de	middag	krijgen	
we een rondleiding door Amersfoort 
van Betty Boog een geboren en geto-
gen Amersfoortse. Met de bevlogen-
heid van een volleerde gids voert zij 
ons langs vele historische panden in 
het oude centrum van Amersfoort. 
Na de rondleiding vallen we neer op 
een terras. Daar aan tafel zitten net 
ook wat Shanty koor leden uit Amers-
foort uit te puffen en er ontstaat niet 
gepland	een	gezamenlijk	optreden.	‘s	
Avonds	eten	we	in	‘Zandfoort	aan	de	
Eem’ waar midden in het centrum een 
leisure strand is gecreëerd. Er wordt 
ons	daar	een	heerlijk	Indisch	buffet	
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Na een periode van intensieve 
voorbereiding en organisatie door 
Ernst Germann en anderen bereiden 
we ons voor op ons sloepentocht die 
ons van Aalsmeer naar Muiden voert 
en waar we ons zullen voegen bij de 
NM zeilers en motorbootvaarders die 
al een paar dagen eerder zijn vertrok-
ken. De lunchdozen van onze pachters 
Denis en Jolanda sjouwen we aan 
boord plus alle andere zaken die we 
nodig hebben om deze tocht te kun-
nen	overleven.	We	vertrekken	met	8	
sloepen en de omstandigheden zijn kil 
en nattig. Ons vertrek wordt uitgebreid 
gefilmd door Christiaan Scheen en 
we worden uitgezwaaid door Remko 
onze havenmeester.  

Na een tochtje met redelijk veel 
wind arriveren rond 10.00 uur bij 
de Koenen waar we heerlijke koffie 
krijgen met hele originele en leuke 
gebakjes met een "100 jaar Nieuwe 
Meer" logo. Wederom wordt onze 
aankomst en ons vertrek door Cris-
tiaan Scheen vastgelegd. Na de korte 
koffie break arriveren we rond een 
uur	of	12	bij	de	Nieuwe	Meer	sluis.	
Het schutten gaat lekker vlot en daar-
na varen we richting het centrum van 
Amsterdam en de Amstel. We varen 
via de Omval en constateren dat de 
Hells Angels echt zijn vertrokken.  Na 
een korte maar hevige plensbui trekt 
de lucht open en wordt het prachtig 
weer. 
Om 14.00 uur komen we in Weesp aan 
waar we voor een hapje, een drank-
je en een sanitaire stop aanleggen 
bij café Rubens. Het weer is nu echt 
omgeslagen en we kunnen lekker 
buiten zitten. Rond drie uur moeten 
we weer verder.  Vanwege startpro-
blemen moet de Nieuwe Meer vlet 
gesleept worden door Jan Nijstad. De 
sleutel bleek nog bij Fokke in zijn zak 
te zitten en dan wil de motor echt 
niet starten. Op eigen kracht kan onze 
gerenoveerde vlet zijn weg vervolgen. 
Even na half vier komen we in Muiden 
aan waar we worden verwelkomd 
door de zeilers en de motorboot-
vaarders. 
Met onze sloepen missen we het 
comfort van de grote boten en dus 
laten we ons met een busje ophalen 
en checken niet veel later in bij Hotel 
Restaurant het Rechthuis te Muid-
erberg waar we ons kunnen opfris-
sen en omkleden voor het feest in 
Muiden. Klokslag 6 uur zijn we terug 
in Muiden en worden we bij de Ko-

voorgeschoteld. We maken het niet 
al te laat deze avond zodat een ieder 
zo tegen tienen  weer naar de boten 
terugkeert.

Zondag 20 mei 2012 
Het kan wel eens regenen in Neder-
land, maar je hebt buitjes en hoos-
buien. Deze ochtend regent het zo 
hard dat verschillenden van ons de 
marifoon op VHF 10 hebben gezet 
om uit te luisteren of het tijdstip van 
het palaver wellicht niet verschoven 
wordt. Van de verschillende beman-
ningen trotseert over het algemeen 
slechts 1 bemanningslid de regen. En 
onder deze omstandigheden is het 
palaver	kort	‘we	gaan	naar	Naarden’	
zo spreekt Hans. Om klokslag negen 
uur gaat de brug open en varen we 
in omgekeerde richting weer over de 
Eem. Het weer is vandaag een stuk 
minder. Tijdens het varen een graad of 
14 met regelmatig een regenbui. Over 
het Eemmeer en het Gooimeer varen 
we in konvooi richting Naarden. 
Op het Gooimeer komen ons een 
tweetal Suncruisers tegemoet op hoge 
snelheid. Gideon Huijsse spreekt, 
vanuit zijn van oudsher wakende rol, 
de	schepen	aan	‘Heren,	heren,	kan	het	
wat minder’. Maar de hekgolven zijn 
zo hoog dat ik de Watergeus en de 
Texelstroom bijna heb zien loskomen 
van het water. 

We komen tegen één uur in Naarden 

aan en daar rekent men al dagen op 
onze komst, zodat ook hier weer zo’n 
honderd meter steiger voor ons is vrij-
gehouden. En zoals u weet dubbelen 
we	dan	en	past	het	prima.	In	de	mid-
dag breekt het zonnetje door en velen 
genieten van de behaaglijke warmte. 
Die avond hebben we een BBQ in het 
clubhuis van de jachthaven en komen 
we terecht in een heerlijk zonnetje 
op het terras. Het is de laatste avond 
dus een moment van terugkijken en 
vooruitkijken. De organisatie van deze 
tocht, Peter en Bertie, Hans en Matty 
worden bedankt voor hun inzet en 
de geweldige tocht die zij voor ons 
hebben geregeld. Peter en Berty als 
afscheid nemend organiserend koppel 
krijgen een mooie koperen olielampje 
voor in de boot. En als er afscheid 
genomen wordt moet ook het stokje 
worden over gedragen. Ed en Fey 
Kerkhoven zullen samen met Hans en 
Matty de organisatie van de motor-
botentocht	2013	voor	hun	rekening	
nemen. De avond is nog lang en zo 
genieten we van een heerlijke BBQ. 

Maandag 21 mei 2012 
Het is alweer de laatste dag van onze 
vijfdaagse tocht. We vetrekken om 
negen uur onder een stralende hemel 
uit de jachthaven van Naarden. We 
varen	over	het	IJmeer	langs	Pampus	
en koersen aan op de vuurtoren op 
de	Hoek	van	het	IJ.	Langs	Durgerdam	
gaat	het	dan	over	het	Buiten	IJ	richting	

de Oranjesluizen. We schutten gelijk-
tijdig in de Noorder- en Middensluis 
zodat we als één konvooi er weer 
uitkomen. Velen van ons hebben 
vaker door Amsterdam gevaren, maar 
zo snel als dit keer de bruggen voor 
de hoge boten open gingen, hebben 
we	zelden	meegemaakt.	In	goed	een	
uur zijn we door alle bruggen van de 
Kostverlorenvaart heen, zo snel zelfs 
dat de lage en de hoge boten gelijktij-
dig schutten in de Nieuwe Meer sluis. 
Van daaruit varen we over de Nieu-
we Meer en gaan bakboord uit de 
Ringvaart in. Op de Blauwe Beugel 
worden de konvooien van lage en 
hoge boten geherformeerd en varen 
we zo tegen drie uur als één konvooi 
weer onze thuishaven binnen. Als de 
lijnen weer zijn vastgemaakt gaan we 
nog even op verhaal komen op het 
terras	van	het	clubhuis.	In	een	grote	
kring worden zo nog wat ervaringen 
uitgewisseld en belevenissen van 
de afgelopen dagen opgehaald. Tot 
slot eten we nog gezamenlijk een 
‘daghap’.

En dan zit het er op. We kijken terug 
op vijf mooie en intensieve dagen, die 
perfect waren georganiseerd, Hans, 
Matty, Peter en Berty waarvoor dank!! 
We kijken al weer uit naar volgend 
jaar.

Bert Scherpenhuijzen

Sloepentocht 2012

ninklijke ontvangen met een glaasje 
champagne. Een paar hapjes vooraf, 
een voortreffelijk drie gangen diner, 
een wijntje, prima band en een dansje 
maken de avond compleet. De bus 
brengt ons rond middernacht weer 
terug naar ons hotel waar we, na een 
prima nachtrust, weer vroeg uit de 
veren moeten voor een geweldig ont-
bijt voordat we de terugreis kunnen 
aanvaarden. Eerst nog even koffie bij 
de Koninklijke voordat we weer in 
onze sloepen stappen. 
Om 10.00 uur door de sluis van 
Muiden en op weg naar Amster-
dam. Door Weesp en via een rustige 
oversteek van het Amsterdam-Rijn 
kanaal gaan we via Driemond op huis 
aan. Maar eerst nog een geweldige 

lunch in het Mirandapaviljoen aan de 
Amstel. Na een mooie tocht door de 
grachten arriveren we bij de Nieuwe 
Meer sluis waar we vlot worden 
geschut. Om half vijf arriveren we 
weer op onze eigen haven waar we 
aanschuiven voor een drankje en een 
heerlijk buffet. 

Het waren geweldige dagen en de 
meesten zijn dit weekend weer een 
paar kilo aangekomen. Dolph, Sonja 
en Ank zaten in de organisatie maar 
alle eer komt Erst Germann toe die 
bijna alles alleen heeft georganiseerd. 
Lieve Ernst bedankt voor de perfecte 
organisatie, je hebt het geweldig 
gedaan. 

Sonja Italiaander
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Toen was het zo ver, de hemelvaart-
tocht ging van start. Op woensdag-
avond vertrokken een aantal goedge-
stemde zeilers richting Amsterdam om 
daar	‘s	avonds	nog	even	in	het	clubhuis	
van de Koenen voldoende warmte op 
te slaan voor de bitterkoude nacht. 
Gelukkig niet voor allen, een paar bo-
ten waren namelijk al te vinden in de 
omgeving van Volendam (waaronder 
ikzelf). De donderdagochtend begon 
goed, een lekker windje en droog 
weer zorgden voor een mooie trip
richting Volendam, alleen ter hoogte 
van het Paard van Marken viel de 
wind helemaal weg. De meeste NM 
zeilers hebben vervolgens de motor 
gestart om op tijd bij de inmiddels 
traditionele steigerborrel aanwezig te 
zijn. Alleen de diehards van de Leystar 
en de Louisa hebben het volgehouden 
om het laatste stuk naar de haven te 
dobberen. De borrel was een succes! 
De visschotels verdwenen als sneeuw 
voor de zon en verdwenen in een 
oogwenk in de magen van de NM 
zeilers en de prosecco en andere dran-
ken	werden	gretig	weggewerkt.	‘s	
Avonds laat is de NM jeugd (inclusief 
Maarten & Koen) nog even Volendam 
onveilig gaan maken. 

Vrijdagochtend werd er niet te lang 
uitgeslapen, er moest namelijk gezeild 
worden! De hemelvaarttocht wed-
strijd richting Muiden stond op het 
programma. De Speer was het start-
schip met als doel iedereen voorbij te 
zeilen voordat Muiden bereikt was. 
De heerlijke 4 beaufort zorgde er voor 
dat iedereen een lekkere kruis-
snelheid bereikte waardoor het nog 
betrekkelijk lang duurde voordat de 
Lazy-Jack en de Accelerate voorbijge-
varen werden. De windrichting was 
ook perfect, spontaan was er namelijk 
een heus kruisrak naar de eerste boei 
ontstaan.
De zeilers kwamen stuk voor stuk 
Muiden binnen, waar de motorboten 
al waren aangekomen. Snel konden 
er dus weer sterke verhalen uitgewis-
seld worden tussen de schippers. Het 
was maar goed dat de Vereniging 
Muiden ook op Hemelvaarttocht was, 
want nadat de sloepen ook gear-
riveerd waren was de haven helemaal 
veroverd door de WV Nieuwe Meer. 
De vrijdagavond was de grootse feest-
avond met alle tochtvaarders bijeen, 
er werd gegeten, gepraat, gedronken 
en gedanst, waarna iedereen uitein-

Van heinde en verre zijn ze toege-
stroomd. De motorbootvaarders van-
uit Haarlem, de zeilers na hun wed-
strijd	vanaf	het	IJsselmeer	en	de	
sloepvaarders vanuit Aalsmeer. Op dit 
grootste buiten-de-deur-evenement ooit 
door de WV Nieuwe Meer georgani-
seerd	zijn	naar	liefst	48	schepen	en	
niet minder dan 150 NM leden afge-
komen.	”Ter	sociëteit	van	de	KNZ&RV	
te Muiden, ter ere van het 100 jarig 
bestaan van WV Nieuwe Meer” 
werden de 150 leden ontvangen met 
een glaasje champagne, een hapje en 
live muziek akoestisch gespeeld door 
een kwartet muzikanten. 

Muiden is en blijft een geweldige 
watersportplaats. Vanaf het terras 
van de Koninklijke, met uitzicht op 
een prachtig uitgelicht Muiderslot, de 
haven	en	in	de	verte	het	IJsselmeer,	
beleef je de unieke sfeer die deze 
watersport	in	Muiden	oproept.	Zeker	
uniek als we ons ook nog realiseren 
dat het een hele klus moet zijn ge-
weest voor de organisatoren van de 
drie tochten om een haven te vinden 
waar en de zeilers en de motorboot-
vaarders en de sloepvaarders samen 
één nachtje als passant konden 
doorbrengen en een locatie te vinden 
waar 150 NM leden konden dineren 
en hun feestje konden bouwen. Dat 
het is gelukt en ook nog in Muiden is 
bewonderenswaardig te noemen. 

Hemelvaarttocht 2012

delijk weer moe maar voldaan naar de 
boten vertrok.
Voor de zeilers was de feestavond te-
vens de afsluiting van de tocht, vanaf 
de zaterdag was iedereen namelijk 
weer vrij om te gaan, een paar gingen 
op vakantie, anderen door Haarlem 
terug naar Aalsmeer en een aantal 
boten probeerde dat te doen via Am-
sterdam. Omdat ik zelf via Amsterdam 
terug ging heb ik nog heerlijk kunnen 
genieten van het prachtige zeilweer-
tje op het Markermeer voordat de 
bruggen van Amsterdam opgezocht 
moesten worden.

Al met al was de tocht niet heel ver, 
maar	vooral	gezellig.	Iets	wat	voor	de	
meeste Nieuwe Meerders misschien 
wel de grootste drijfveer is om mee 
te gaan. Het is echt leuk om mee 
te varen, ook voor kinderen, jeugd, 
jongeren, oudere jongeren, jong 
volwassenen, volwassenen, 50+, 60+ 
en	70+ers!	Dus	schrijf	het	alvast	in	je	
agenda voor volgend jaar, wellicht 
halen	we	de	20	zeilboten	wel!	
Voor deze gezellige tocht dank ik 
de organisatie met Karel, Truusja, 
Wim	en	Wil.	Ik	heb	genoten	en	vele	
anderen ook.

Mark de Graaff

Muiden

De avond startte op het terras waar 
helaas af en toe een frisse bui de 
feestgangers dwong te snel hun tafels 
op te zoeken. Vooraf hadden de or-
ganisatoren de dinerwensen geïnven-
tariseerd en iedere deelnemer kreeg 
een keurig gedrukte persoonlijke 
menukaart. Niet alleen de menukaart 
maar ook de borden zagen er fan-
tastisch uit en de kwaliteit was meer 
dan voortreffelijk. Tijdens het diner 
spelen de band rustige muziek maar 
na het nagerecht konden ze los gaan. 

In	een	geweldige	atmosfeer	was	het	
een gezellige drukte dat in het teken 
stond van de integratie van de drie 
bloedgroepen van de Nieuwe Meer. 
Met een paar glazen achter de kiezen 
ging na een vermoeiende dagje 
zeil- of motorboot- of sloepentocht 
bij sommigen snel het licht uit. Een 
geweldige voorbode van een mooi 
lustrumfeest dat in de eerste week 
van juni zal worden gevierd.
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Inleiding
In	de	vorige	editie	van	Over	en	Weer	
is verslag gedaan van de zeilwedstrij-
den op de Westeinder in het voorjaar. 
Inmiddels	zitten	de	maanden	mei,	
juni en juli er weer op en we mogen 
vaststellen dat ons wedstrijdwater 
met wisselende belangstelling is 
bezocht.  De maand augustus is tra-
ditioneel rustig zodat we ons kunnen 
voorbereiden op de eindsprint in 
september en oktober. Maar voordat 
ik ga verklappen wat we nog op het 
programma hebben volgt eerst een 
korte terugblik.

FD, Contender en 5.5 meter klasse
Nadat de FD klasse het weekend van 5 
en 6 mei al was komen trainen, werd 
op	zaterdag	12	en	zondag	13	mei	het	
inmiddels traditionele klassenevene-
ment van de FD en de Contender 
klasse gehouden. 
Omdat de Voor- Braassem wegens 
geringe deelname was afgelast had 
de 5.5 meter klasse zich op het laatste 
moment gemeld met de vraag of zij 
konden aanklampen. Dat was natu-
urlijk geen probleem zodat met enige 
improvisatie op de baan alle klassen 
hun potjes konden varen. Het was 
dat weekend fantastisch zeilweer en 
daarmee hadden de senioren (dat zijn 
ze bijna allemaal) zichzelf een mooi 
cadeau	gegeven.	Met	totaal	25	boten	
viel de opkomst wat tegen en daarom 
was iedereen blij met de komst van de 
5.5 meters. 
De 5.5 meter klasse zoekt vrijwel 
voortdurend enthousiaste zeilers 
die willen bemannen. Bij deze een 
uitnodiging aan eenieder die het 
leuk vindt om eens in een top klasse 
kielboot	mee	te	varen.	Ik	kan	u	
verzekeren dat het een sensationele 
ervaring is. U kunt zich aanmelden 
bij mij, of bij Dick Hoogenberg, die 
met zijn boot in onze haven ligt. Ook 
Geert Bakker is als actief bestuurslid 
van de klasse organisatie hiervoor 
benaderbaar.

Dutch Youth Regatta (Workum)
Weliswaar een eindje weg maar toch 
bereikbaar,	ligt	Workum.	Van	17	tot	
en	met	20	mei	was	het	wederom	
de beurt aan de jeugd om daar te 
strijden in talloze klassen. Het is het 
grootste jeugdevenement van Europa 
en zeker de moeite waard voor de 
jeugd om daaraan deel te nemen. Het 

Nieuws van het wedstrijdfront

wedstrijdwater bevindt zich aan de 
oostkant	van	het	IJsselmeer,	tussen	
Hindeloopen en Makkum. 
De	ca.	800	deelnemende	bootjes	vind	
je er nauwelijks terug, maar op de 
kant is het des te drukker en reuze 
gezellig. Ook dit jaar zat ik tradi-
tiegetrouw op de baan met de wat 
snellere	jeugdboten	(Laser	4.7	en	
Laser	Radial,	29-er)	en	met	het	fantas-
tische zeilweer kon het niet op. Onze 
jeugdzeilcommissie moet zeker eens 
langskomen om met eigen ogen te 
zien op welk niveau en met hoeveel 
enthousiasme er wordt gevaren, zodat 
er	op	enig	moment	een	‘team	West-
einder’ kan worden afgevaardigd.

Spanker en Vrijheid
Dichter bij huis troffen we in het 
weekend	van	2	en	3	juni	de	Spanker	
en Vrijheid klasse. Beide klassen hiel-
den op de Grote Poel van  de West-
einderplassen een gemeenschappelijk 
klassenevenement. Ook toen was het 
fantastisch zeilweer en met een ijzer-
sterk comité hebben we de Vrijheid 
klasse enthousiast gekregen voor hun 
Nederlands	kampioenschap	2013.	
Zonder	tekort	te	willen	doen	aan	de	
Spankers, die in wedstrijduitvoering 
zeer fraai en snel zijn, is het leuke 
van de Vrijheid klasse dat je jong en 
oud bij elkaar in de boot aantreft. De 
bootjes zijn als het ware herontdekt 
door een generatie jonge zeilers, 
met vaak nog een kleine portemon-
nee maar een grote liefde voor deze 
bootjes. Misschien nog wel eens iets 
voor onze vereniging als we het meer 
traditioneel willen houden.

Combi Westeinder
Dit overbekende evenement (30 
juni en 1 juli) was voor mij nieuw als 
wedstrijdleider op de Grote Poel. 

absoluut de moeite waard om de film 
eens	te	vertonen	in	ons	clubhuis.	Iets	
voor de evenementencommissie?

Kielzugvogel
Een	intermezzo.	In	het	weekend	van	
7	en	8	juli	mocht	ik	in	Medemblik	
de wedstrijden van de Kielzugvogel 
klasse	leiden.	Ik	kende	die	klasse	niet	
dus des te meer was ik verrast door de 
fraaie lijn, het tuigplan en de zeilca-
paciteiten van deze compacte boot 
(nog	net	geen	6	meter).	Ik	dacht	me-
teen aan de aanschaf van een tweetal 
boten om het matchracen bij onze 
vereniging te stimuleren. Ons bestuur 
en overige belangstellenden zouden 
eens kunnen googelen om te kijken of 
het om een realistisch alternatief gaat 
voor een fraaie en snelle club boot.

te moeten besluiten dat er onvoldo-
ende tijd was om de beloofde wind 
af te wachten. En toen het signaal 
‘geen	wedstrijden	meer	vandaag’	was	
gegeven	kwam	binnen	20	seconden	
de	wind	opzetten.	Zo	gaat	dat	als	
je gevangen zit in een programma! 
Maar de boten konden in elk geval 
zelf nog een uurtje toervaren. Daar-
mee was het voor velen toch nog een 
mooi slot van een dag zonder wind.

Aankomende evenementen
Het is al eerder aangekondigd, maar 
toch laat ik u nog even weten wat er 
nog op het programma staat. Natuur-
lijk onze eigen vrijdagavondwedstrij-
den, de nachtwedstrijd, de laatste 
wedstrijd van de zaterdagserie, de 
single handed voor kajuitjachten en 
de bestuursbeker wedstrijden. Deze 
wedstrijden staan allemaal vermeld in 
onze zeilfolder en op de website. Voor 
het organiserende comité en voor de 
deelnemers zou het hartstikke leuk 
zijn wanneer u in het najaar massaal 
meedoet. Het weekend van 15 en 16 
september staat bol van rond en plat. 
Vanwege het huwelijk van een viertal 
trouwe vrijwilligers missen we in dat 
weekend veel van onze capaciteit
 op het water, dus bij deze roep ik 
eenieder die een handje zou  kunnen 
helpen op om te assisteren. We zoeken 
mensen voor de Kleine Poel, de Grote 
Poel en voor assistentie op de wal.
Het	weekend	daarna	(22	en	23	septem-
ber) worden de kampioenschappen 
van de RS Feva XL en de RS 500 klasse 
gevaren. Voor onze jeugd en hun 
trainers/begeleiders zeker de moeite 
waard om een kijkje op het water en 
achter de schermen te komen nemen. 
Ook voor dat weekend wordt nog 
hulp gezocht.
Ik	hoop	u	weer	een	beetje	te	hebben	
bijgepraat en het liefst zie ik u op het 
water tijdens een van onze wedstrij-
den.

John Borsboom

Opvallend was de enorme organisatie 
die uiteindelijk op enkele schouders 
rustte.	Ik	denk	dat	we	als	vereniging-
en moeten oppassen dat het evene-
ment daarom niet boven ons hoofd 
groeit. Maar ook de uitrusting waar-
mee coachende ouders het terrein 
op komen met trailers die nauwelijks 
het terrein op kunnen draaien, baart 
de organisatie zorgen. Des te leuker 
was het op het water. De weersom-
standigheden werden eigenlijk steeds 
mooier of zo je wilt heftiger, waar-
door de laatste wedstrijdjes uitge-
dunde velden lieten zien, met alleen 
maar big smiles aan boord. 
Op de grote poel hadden we ruim 60 
deelnemers in diverse groepen. De 
Laser	4.7	had	helaas	te	weinig	deelne-
mers en ook de RS Feva kon geen vol-
waardige groep van de grond krijgen. 
Er hebben echter wel een paar RS Fe-
va’s buiten mededingen meegevaren 
met de Splash klasse. En sportief als ze 
waren hebben ze de Splashes absoluut 
ontzien bij de starts. Chapeau! Maar 
zeker ook mijn complimenten aan 
de zeilertjes in de Optimisten en de 
Splashes  die zich op de grote poel 
hebben	geweerd.	Zie	verslag	elders	in	
deze O&W.

Nationaal Regenboog Evenement
Dit inmiddels overbekende evene-
ment heeft ook dit jaar Aalsmeer 
aangedaan en wel op vrijdag 6 juli. 
Nadat de regen in de ochtend was weg-
getrokken om plaats te maken voor de 
regenbogen, werd het ongekend mooi 
zeilweer. De windrichting maakte het 
mogelijk om de boten heel dicht bij 
de basaltblokken bij het paviljoen de 
gijp-boei te laten ronden. Voor deel-
nemers en publiek was het één van 
de	toppers,	zo	niet	dè	topper	van	het	
evenement. Ook voor het organiser-
ende comité was het leuk om te doen. 
We	zien	weer	uit	naar	de	editie	2013.
Vermeldenswaard is dat kort vooraf-
gaand aan het evenement de Regen-
boogklasse in het Tuschinski theater 
te	Amsterdam	de	première	heeft	
getoond van een indrukwekkende 
film over de Regenboog. De film is 
gemaakt door de ons wel bekende 
Christian Scheen. De film, die niet al-
leen interessant materiaal bevat over 
de Regenboog klasse, geeft een afwis-
selend historisch en actueel beeld van 
het wedstrijdzeilen op de plassen en 
meren in Holland en Friesland. Het is 

Nieuwe Meer Dames Zeilclinic en 
Randmeren wedstrijd
Als alternatief voor de dameswedstrijd 
was besloten om speciaal voor onze 
dames een clinic te organiseren op 
zaterdag 14 juli, gevolgd door een 
wedstrijd in Randmeren op zondag 15 
juli. Met de opkomst van jong en wat 
ouder, totaal acht dames, waren we 
dik tevreden en het enthousiasme en 
de interesse was groot. De zaterdag 
werd aandacht besteed aan diverse 
facetten van het wedstrijdzeilen, 
zonder al te diepgaand de regels te 
behandelen. Eenieder haalt er wel 
uit wat er op haar niveau uit te halen 
is.	Zo’n	blokje	theorie	is	zeker	voor	
herhaling vatbaar. En boze tongen 
beweren dat het voor de heren onder 
ons geen overbodige luxe zou zijn om 
iets dergelijks in de wintermaanden te 
herhalen voor een breder publiek.
De zondag begon wat druilerig maar 
het werd echt weer mooi zeilweer. 
Met gehuurde boten van de zeil-
school Aalsmeer zijn er op de Kleine 
Poel meerdere wedstrijdjes gevaren, 
waarbij een wisseling van stuurvrouw 
verplicht was. De vaardigheid nam 
zienderogen toe en nadat de boten 
waren teruggebracht naar de zeil-
school bleek ook waarom één van de 
boten iets minder presteerde: de kiel 
bleek opgehesen te zijn!
Met dank aan Jorn, Fokke en natuurlijk 
ook de enthousiaste deelnemers!

Vereniging van Vrienden van het 
Stamboek Ronde en Platbodem-
jachten (VSRP)
Het bezoek van de 65 deelnemende 
schepen aan de reünie van de VSRP 
aan onze haven, met tent op de 
kolendam, zal weinig leden zijn 
ontgaan. Het is een jaarlijks gebeuren 
wat geheel door de VSRP wordt geor-
ganiseerd. Vanwege ons jubileum leek 
het ze leuk om dit jaar onze haven 
met hun komst te vereren en dat werd 
denk ik zeer gewaardeerd door de 
meesten van ons. 
Als klein onderdeel van het pro-
gramma	stond	op	vrijdag	27	juli	een	
tweetal wedstrijden op het program-
ma die door vijf klassen, verdeeld over 
vier groepen, zouden worden gezeild. 
Gewapend met alles wat je voor een 
wedstrijd maar nodig kunt hebben 
zijn	we	met	een	WZW	comité,	wat	
louter uit Nieuwe Meerders bestond, 
om	09.30	uur	het	water	op	gegaan,	
om vervolgens halverwege de middag 
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Het doel van de zeil clinic was (meer) 
vertrouwd te worden met het wed-
strijdzeilen. De clinic bestond uit twee 
delen: de basis van de wedstrijdregels 
met de bijbehorende vlaggen en hoe 
een wedstrijd te zeilen, en de toepas-
sing van deze kennis in de praktijk. 
Het eerste deel was zaterdag 14 juli 
waar John Borsboom met steun van 
Jorn Jurgens op boeiende wijze en 
zeer helder alle aspecten van het 
wedstrijdzeilen uitlegde. Niet alleen 
alle procedures maar bijv. ook het 
kiezen van de juiste startpositie en het 
ronden van de boeien met de (voor-
rangs)regels. 
Het tweede deel was zondag 15 juli, 
het weer was wat opgeknapt en er 
stond een stevige bries. Prima weer 
dus om het geleerde in praktijk te 
brengen. Er waren twee boten van 
de zeilschool gehuurd. John legde de 
boeien uit (nu letterlijk) en Jorn en 
Fokke bemanden de vlet als startschip. 
We hebben zes wedstrijden gevaren 
en dat ging redelijk fanatiek. Heel 
leerzaam en vooral ook erg leuk. De 
wind op de Kleine Poel haalde aan en 
draaide veelvuldig en dus moest de 

Nieuwe Meer Dames Zeil Clinic

baan ook verlegd worden. Het was 
een uitstekend oefentraject. 

Kortom, de twee middagen hebben 
behalve een schat aan informatie en 

ervaring ook heel veel plezier ge-
bracht. Het was maar een klein clubje 
en alle dames die er niet waren had-
den ongelijk.  

Marjan Rietveld
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‘Geef jij de kompasroos even water’

Fopdrachten aan nieuwkomers

Een touw om de meerrol binden, het 
kielvarken voeren, de spermafoon 
zoeken of een valreep kopen in de 
scheepstoko. Het zijn onzinopdracht-
en die gegeven worden aan nieuw-
komers bij wijze van ontgroening.
Als	je	‘ontgroening’	hoort	denk	je	
het eerst aan de rituelen waarmee 
studenten hun eerstejaars inwijden in 
het verenigingsleven. Maar ook in an-
dere gemeenschappen waar grotere 
groepen mensen bij elkaar zijn en 
er regelmatig nieuwkomers worden 
verwelkomd, wordt een soort van 
voor-de-gek-houderij gebezigd die 
als een ontgroening aangemerkt zou 
kunnen worden. Die zijn meestal een-
malig, eenvoudig en van korte duur. 
Zoals	het	geven	van	‘fopdrachten’,	het	
sturen van groentjes om onzinbood-
schappen.
Nergens is deze traditie zo wijd ver-
breid als bij koopvaardij en marine. 
En – tenminste in de tijd dat de dienst-
plicht nog bestond – in het leger, waar 
elke twee maanden een nieuwe lich-
ting opkwam. Maar ook bij bedrijven 
en verenigingen komt het regelmatig 
voor. 

Verkeerd gespeeld
Zelf	heb	ik	het	krijgen	van	een	
fopdracht ondervonden toen ik als 
scholier een keer met een paar vrien-
den vakantiewerk deed bij een keu-
kenfabriek ergens in Noord-Holland. 
De tweede dag van ons verblijf op de 
werkvloer gaf de werkbaas ons de 
opdracht délarekken te gaan halen. 
Natuurlijk wilden wij weten wat dat 
waren en hoe die eruit zagen. Daar-
op had de voorman niet gerekend en 
door zijn klungelige uitleg en het geg-
niffel van een andere werknemer ro-
ken wij lont. We werden vast voor de 
gek gehouden. Ons vermoeden werd 
al meteen aan het begin van onze 
speurtocht bevestigd. Wij maakten 
toen maar een wandelingetje over het 
bedrijfsterrein, rookten een sigaretje 
en gingen na een goed half uur terug 
naar onze werkplek. Op onze mede-
deling dat er op het bedrijfskantoor 
was gezegd dat de nieuwe délarekken 
in bestelling waren en pas morgen 
geleverd zouden worden, had de 
werkbaas geen antwoord. Voor hem 
liep dit spelletje dus verkeerd af. Het 
was natuurlijk de bedoeling geweest 
dat wij van het kastje naar de muur 
gelopen zouden zijn, links en rechts 

Fopdrachten speurend naar niet bestaande délarek-
ken.

In	de	legerplaats	Ermelo	werd	een	
niet	bijzonder	snuggere	‘filler’	(nieuw-
komer) door de baas van de garage 
om	een	blikje	‘ijt’	gestuurd.	De	soldaat	
liep met een leeg blik naar het hem 
opgegeven adres, waar de dienst-
doende functionaris intussen tele-
fonisch van zijn komst op de hoogte 
was gebracht. Van daar werd hij weer 
doorverwezen en dat herhaalde zich 
nog enkele malen, totdat het slacht-
offer zich na uren terug meldde in 
de garage. Met een leeg blik en nog 
steeds niet doorhebbend dat hij was 
beetgenomen.
Een wel erg doorzichtige opdracht 
was populair bij de AAT, de aan- en 
afvoertroepen, waar iemand werd 
opgedragen een busje tussengas te 
gaan halen. Dat was in de tijd dat 
de	versnellingsbakken	nog	om	‘dub-
bel-clutchen’ met een stoot tussengas 
vroegen. Onvoorstelbaar dat iemand 
zoiets serieus kon nemen.

Ankerpunten bijslijpen
Ook bij het varende volk werden 
soms de meest absurde fopdrachten 
gegeven.	Zo	was	er	een	matroos	die	
van de kapitein de opdracht kreeg om 
kort voor het ten anker gaan met een 
puts water de ankers nat te gooien. 
Dit om te voorkomen dat deze als ze 
met een klap op het wateroppervlak 
terecht kwamen, zouden breken!
Een nog mooiere fopdracht kwam 
voort uit de animositeit tussen ma-
chinisten en matrozen. En in dit geval 
tuinden zelfs ervaren opvarenden 

erin. Een stuurman met een pokerface 
sprak de eerste machinist erop aan 
dat de ankerpunten nu eindelijk eens 
bijgeslepen moesten worden. Dit ge-
beurde daags na een ankermanoeuvre 
waarbij het anker steeds bleef krab-
ben in de modderige bodem. Later op 
de dag begaven enkele machinisten, 
gewapend met slijptollen, zich naar 
de	boeg	voor	het	‘broodnodige	on-
derhoud’.
Een nieuwe leerling-machinist kreeg 
eens	de	taak	‘luchtbellen	te	kloppen’.	
Hem werd verteld dat een schip dat 
een tijdje stil had gelegen last kreeg 
van luchtbellen op de scheepshuid 
onder de waterlijn. Deze vormden 
onder het varen een aanzienlijke 
weerstand en dus was het beter ze 
voor het vertrek te verwijderen. 
Daartoe moest met een grote houten 
hamer tegen de scheepswand worden 
geklopt. Een karwei dat soms uren 
kon duren.

Urineonderzoek
Bij	de	bekende	Italiaanse	zeilschool	
Caprera, op het gelijknamige eiland 
boven Sardinië, was het usance de 
nieuwe lichting cursisten als groep 
bij	de	neus	te	nemen.	In	de	tijd	dat	ik	
daar	was,	in	1973,	heerste	er	cholera	
in het land, waartegen er allerlei 
veiligheidsmaatregelen genomen 
waren. Onze ploeg cursisten van de 
13e cursus maakten dankbaar gebruik 
van de situatie om de groep die een 
week na ons aankwam beet te nemen. 
Een wat oudere, serieus ogende 
deelnemer werd tot dokter benoemd, 
die de nieuwe troep van de 14e cursus 
direct na aankomst op het eiland zou 
toespreken over de gezondheidsbe-
wakende regels. Die hielden onder 
meer in dat eenieder moest worden 
gescreend en daartoe een plasje 
diende in te leveren voor urineonder-
zoek. Niemand van de slachtoffers 
koesterde ook maar enige argwaan en 
op het afgesproken uur kwamen ze 
netjes hun flesje inleveren. (De meeste 
hadden daarvoor een plastic mineraal-
waterfles gebruikt.) Pas de volgende 
morgen	werd	de	‘uitslag’	bekend	ge-
maakt. En toen hadden we een dertig-
tal lachende boeren met kiespijn.

Hoe	zit	het	bij	de	Nieuwe	Meer?	Ik	
heb er nooit iets van gemerkt, maar 
ik acht het niet uitgesloten dat er wel 
eens fopdrachten zijn gegeven. Weet 
iemand daar voorbeelden van? Laat 
het de redactie weten!

Daan Schiff

(Bronnen:	Onze	Taal,	71e	jg.,	nr.5,	mei	2002,	
Peter Burger, Robert Tettero, Wout Udo)



Bij Van der Schilden Lingerie vindt u een 
ruim assortiment:
	 •	Lingerie	t/m	cup	H
	 •	Badmode	t/m	maat	54
	 •	Nachtmode	en	dusters
	 •	Beenmode
	 •	Heren	onder-,	bad-	en	nachtmode

Onze stylistes adviseren u graag bij het   
vinden van de – voor u – geschikte bh of 
badmode.
Tevens meten wij borstprotheses aan en  
verkopen we lingerie en badmode waar 
de prothese in gedragen kan worden.
Openingstijden en verdere informatie 
vindt u op www.schilden-lingerie.nl

Jachtwerf De Boeier
• Winterstalling  • Zomerstalling

• Hellingwerk (zelfwerkzaamheden toegestaan)
• Gespecialiseerd in jachtschilder- en 

scheepstimmerwerk
• Poetsen en polijsten

• Inbouw vuilwatersystemen

Jachtwerf De Boeier BV
Uiterweg 282A • 1431 AW Aalsmeer

tel. 06-54677789 - timmerwerk: 06-53979207

Hier had uw adver-
tentie kunnen staan!

Informeer naar de 
mogelijkheden:

redactie@wvnieuwemeer.nl
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Sommigen in onze maatschappij zijn beperkt in hun 
mogelijkheden en waarschijnlijk ook in hun middelen. 
Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handi-
cap is het van harte gegund om een paar uurtjes op de 
Westeinder door te brengen. Lekker een beetje wind om je 
hoofd, mager zonnetje, goed ingepakt, hapje in de ene en 
drankje in de andere hand en genieten van wat de plassen 
van Aalsmeer te bieden hebben. De Stichting “Dag van je 
Leven” biedt mensen met een beperking de dag van hun 
leven door booteigenaren te mobiliseren voor een rondje 
over de plas met één of meerdere gasten en hun bege-
leiders. Een boot is onbereikbaar en zelfstandig varen ligt 
al helemaal niet binnen de mogelijkheden van deze groep 
mensen. Op zaterdag 16 juni waren drie NM boten aan-
wezig om deze mensen de dag van hun leven te bezorgen. 
Wel 50 % meer boten van de NM dan de twee van vorig 
jaar vorig jaar maar eigenlijk teleurstellend weinig als we 
ons	rea-liseren	dat	er	200	boten	in	onze	haven	liggen!	

Dag van je leven

Het	artikel	van	Daan	Schiff	in	O&W	452	over	de	gebeur-
tenissen	in	het	jaar	1912	heb	ik	met	veel	plezier	gelezen.	
Uiteraard was de oprichting van onze WV Nieuwe Meer 
verreweg de belangrijkste gebeurtenis, maar er gebeurde 
toch heel wat meer wetenswaardige zaken. Een boeiend 
verhaal, zoals we dat van Daan gewend zijn. En daardoor 
begon ik te letten op andere bijzondere data. 
Ik	heb	aan	boord	van	onze	Loodsvogel	het	boek	van	Juan	
Baader over de zeilsport staan en bladerde dat op een 
regenachtige	dag	nog	eens	door.	Zoals	we	allemaal	weten	
is het plezierzeilen in Nederland uitgevonden en is het 
woord	‘jaght’		een	Nederlands	woord.	Vooral	in	de	zeven-
tiende	eeuw	kwamen	er	veel	‘jaghten’	in	de	vaart.	Het	
sportzeilen bestond uit admiraalzeilen, dat in Nederland al 
vanaf de vijftiende eeuw werd beoefend. Het echte wed-
strijdzeilen ontstond in Engeland, maar wel met Ne-
derlandse	‘	jaghten’.	In	1660	wilde	Nederland	een	ge-
schenk	aanbieden	aan	de	jonge	Engelse	Koning	Karel	II	
en	men	koos	voor	een	‘jaght’	dat	de	naam	Mary	kreeg.	
De Koning was heel enthousiast over het varen met dit 
schip en hij niet alleen. Men begon in Engeland direct zelf 
dergelijke	schepen	te	bouwen.	Zoals	men	van	Engelsen	
kan verwach-
ten, organiseerde men vervolgens de eerste echte zeil-
wedstrijd	ter	wereld.	Wanneer?	In	1662,	precies	350	jaar	
geleden dus. Toch ook een bijzonder jaartal?
Ik	heb	daarna	bij	Wikipedia	nog	wat	naar	wetenswaar-
digheden	uit	1662	gezocht	en	die	zijn	er	zeker.	Maar	toen	
ik op de televisie naar de fantastische vlootschouw op de 
Thames ter ere van het 60 jarig jubileum van Koningin 
Elisabeth zat te kijken, hoorde ik dat de eerste vloot-
schouw	ooit	door	Karel	II	is	georganiseerd.	Uiteraard	op	
de	Thames	en	wanneer?	U	raadt	het:	1662.	Dit	vind	ik	toch	
wat leuker om in dit stukje te vermelden, dan het feit dat 
in	1662	de	Nederlanders	na	40	jaar	de	baas	te	zijn	geweest	
door een Chinese generaal van het eiland Formosa werden 
verdreven, hoe ingrijpend ook voor de direct betrokkenen.  

Arie Kwak

Nog een bijzonder jaartal: 1662
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