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De winnaar van de Mijlenmakerstrofee met de 
Jeanneau Sun Fast 32 Acclerate ontsnapt op 
de Oosterschelde aan een zware bui waarin 47 
knopen wind is gemeten. Een uitgebreid verslag 
leest u op pagina 26 van deze O&W.
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Van de voorzitter

De beste wensen voor twintig-dertien

“We doen het dit jaar anders dan anders. Speechen 
en daarna proosten is eigenlijk een ongemakkelijke 
volgorde.
Lange tijd uw volle glaasje vasthouden zonder te nip-
pen is voor velen niet te doen en op proosten met 
een leeg glas rust geen zegen. Daarom proosten we 
eerst op u , op onze vereniging en op het nieuwe jaar 
twintig-dertien”. Aldus Henny Essenberg.

“Het nieuwe jaar is een vreemd jaar. Ten eerste zult u er aan moeten wennen dat we 
gaan spreken over het jaar twintig-dertien. Tweeduizend-dertien is niet van deze tijd. 
Sommigen van ons hebben moeite met het getal 13, het bekende ongeluksgetal. Maar 
daar wil ik een positieve draai aan geven. Uw trap thuis telt 13 treden en daarmee 
bereikt u een hogere verdieping . Dus laten we hopen dat twintig-dertien ons op een 
hoger plan zal brengen”.

Op deze manier richtte voorzitter Henny Essenberg in een vol clubhuis op zondag 6 
januari twintig-dertien tijdens de nieuwjaarsreceptie het woord tot de leden. “Een ter-
ugblik op het lustrumjaar 2012 is natuurlijk niet weg te denken en inderdaad zouden 
we onszelf tekort doen als we niet nog even kort stil staan bij het lustrum dat alle ver-
wachtingen heeft overtroffen. Feesten met klasse, onstuimige wateractiviteiten, een 
bijna Koninklijke receptie en met een uniek jubileumboek en een expositie in de Water-
toren hebben we een saluut gebracht aan onszelf en aan onze 100 jaar reilen en zeilen 
en daarmee hebben we laten zien wie we zijn en waar we voor staan”.

Henny staat nog even stil bij de financiën en memoreert: “we hebben geen geld uitge-
geven maar geïnvesteerd in onze vereniging. Het is onzichtbaar op de balans maar van 
onschatbare waarde voor onze vereniging. Tijdens de laatste ALV hebben we gehoord 
dat de uitgaven van het lustrum binnen de begroting zijn gebleven en dat er nog vol-
doende reserve is voor de terrasverbetering die gedeeltelijk klaar is en we verwachten 
dat het vernieuwde terras met de opening van het komende seizoen kan worden in-
gewijd”.

Tijdens dezelfde ALV van december 2012 zijn de clubbekers uitgereikt aan de voor-
trekkers van de lustrumkar. De Minerva cup voor de jaarlijkse buitengewone prestatie 
voor de vereniging is uitgereikt aan de Lustrumcommissie: Koen de Boo, Maarten van 
Berkel, Claasje Quadekker en Henk C. Jansen. Het jubileumboek en de expositie war-
en een groot succes. Daarom is de Trouwbeker voor de beste communicatieprestatie 
uitgereikt aan de werkgroep expositie o.l.v. Paul Baumann en de werkgroep jubileum-
boek o.l.v. Simon Borensztajn. Tevens is tijdens de ALV besloten om voor de clubkanjers 
de onderscheiding Lid van Verdienste in te stellen, die met gepaste trots voor de eerste 
keer kon worden uitgereikt aan Daan Schiff, Koen de Boo en John Borsboom.

“Twintig-dertien gaan we in met enthousiasme, ambitie en vertrouwen. Mijn vergezicht-
en liggen gelukkig niet ver weg: nieuw elan geven we aan de WZW waarvan de agen-
da al voller is dan in de voorgaande jaren. En we kijken uit naar een nauwere samen-
werking met de andere drie verenigingen aan de Westeinder. Dit alles met als doel een 
breed scala van activiteiten voor jong en oud te kunnen continueren en verbeteren. De 
haven ligt ook voor 2013 weer vol en we hebben enthousiaste nieuwe leden welkom 
mogen heten. Denis en Jolande doen alles om ons clubhuis te laten bruisen en ons te 
laven en te voeden. En Remko zal in z’n vertrouwde rol van haven-duizendpoot het u 
naar de zin proberen te maken”.

“Maar 2013 vraagt ook gevoel voor realiteit. De bomen groeien niet meer tot in de 
hemel. Dat geldt voor ons en waarschijnlijk ook voor u. Het goede nieuws is dat na alle 
vaste lasten het varen en voor anker gaan bijna gratis is. Laten we er met volle teugen 
van genieten. Dat betekent: This is the place to be, hier moet je zijn, doordeweeks of 
in het weekend, achter de stuurstand of in de trapeze, alleen op de wereld of midden 
in het wedstrijdveld, voor anker bij de Watertoren of voor anker aan de bar. Ik hoop 
dat we elkaar veel zien, op het water en hier in de haven en het bestuur wenst u allen 
een gezond, gelukkig en een watersportief Nieuwjaar!”



In memoriam Piet Bogerman

Piet en Hélène werden in 1980 lid van onze 
vereniging. Op twee manieren waren ze 
een bijzondere aanwinst op de haven; hun 
boot de Vrouwe Alberta Gesina en hun vier 
blonde dochters. Het was hun klavertje vier, 
het geluksklavertje. Het klavertje vier prijkt 
dan ook groot op het roerblad van hun 
boot. We leerden elkaar echt kennen toen 
onze kinderen zeilles kregen. We gingen 
met elkaar naar de Combi’s, de zeilwedstrij-
den in Optimisten voor de jeugd. De Vrouwe 
Alberta Gesina fungeerde als moederschip. 
Iedereen was welkom aan boord. Naast het 
enthousiasme voor het jeugdzeilen heeft 
Piet ook jarenlang Sinterklaas en de Zwarte 
Pieten op de haven geschminkt. En nog voor er een stijlcommissie was heeft Piet 
kleuradvies gegeven voor het clubhuis. Wie herinnert zich niet de mooie bloedrode 
pilaren. Ook als er weer sponsoren gezocht werden voor het een of ander was Piet 
van de partij. Dit alles zonder er veel ophef over te maken.

Piet was al een tijd ziek. Na elke chemokuur krabbelde hij weer op en genoot van 
de vrijheid op zijn boot. Afgelopen zomer lagen wij met onze boot in Heusden. Piet 
en Hélène voeren een dagje mee over de Afgedamde Maas richting Woudrichem, de 
geboorteplaats van Hélène. Oude herinneringen werden opgehaald en Piet genoot 
van de omgeving. Hij was een groot liefhebber van de natuur en wist veel over bomen, 
planten en dieren. Na afloop van de vaartocht hebben we samen gegeten en Piet ge-
noot zichtbaar want hij hield immers van lekker eten en drinken. Piet’s laatste wens 
was om nog één keer naar Italië te gaan naar zijn dochter Elsje en de kleinkinderen. 
Terug uit Italië ging zijn gezondheid snel achteruit. Woensdag 7 november is hij in 
het bijzijn van Hélène en zijn kinderen vredig ingeslapen. Maar wat is doodgaan?

Een schip vaart weg.
En ik sta te kijken totdat het verdwijnt achter de horizon.
En iemand aan mijn zijde zegt: “het is weg”.
Weg. Maar waar naar toe?
Verdwenen uit mijn gezichtsveld, dat is alles.
Het is net zo groot als toen ik het zien kon.
Dat het schip kleiner wordt en uiteindelijk niet meer te zien is,
Is iets in mij, niet in het schip.
En juist op dat moment dat iemand aan mijn zijde zegt:
“het is weg”, zijn er anderen die uitkijken naar de komst van het schip 
en andere stemmen die klinken en opgewonden roepen: “daar komt het schip”.
En dat is doodgaan.

Wij verliezen in Piet een warme vriend.
Jan en Agnes Klein

Openingstijden van het clubhuis voor 
leden in 2013

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 uur tot 24.00 uur
1 oktober tot sluiting seizoen
•	 vrijdag van 17.00 tot 24.00 uur
•	 zaterdag en zondag van 09.00 tot 24.00 uur.

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

De exploitant is op de navolgende tijden
aanwezig :
•	 De exploitant zal op dinsdag, woensdag 

en donderdag beginnen om 14.30  uur,
•	 op vrijdag om 11.00 uur en op zaterdag 

en zondag om 10.00 uur
•	 Indien ’s avonds na 22.00 uur geen 

gasten meer in het restaurant zijn kan 
de exploitant 

•	 vertrekken en zal het clubhuis worden 
afgesloten

•	 Het bestuur kan besluiten af te wijken 
van bovengenoemde dagen of tijden

•	 Geen lunch op dinsdag, woensdag en 
donderdag, alleen voor groepen op 
afspraak,

•	 wel lunch op vrijdag, zaterdag en 
zondag (ook voor groepen)

•	 De exploitant kan besluiten extra dagen 
of uren open te zijn.

Tussen 1 april en sluiting seizoen zal, op dagen 
of tijden dat de exploitant niet aanwezig is, 
het clubhuis wel tussen 09.00 en 18.00 uur 
toegankelijk zijn voor leden en kan er koffie, 
thee, frisdrank, bier en wijn d.m.v. zelfbedie-
ning gebruikt worden.

Clubhuis van de
Nieuwe Meer
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Regeren is vooruitzien en bouwen doen we 
aan onze toekomst. Daarom ontkomen we 
er niet aan om in de winter (als het weer 
het toelaat) tijdens een aantal klusdagen de 
handen uit de mouwen steken om de haven 
weer helemaal 100% in orde te krijgen voor 
het komende seizoen. In het weekend van 
16 en 17 maart staat zelfwerkzaamheid op 
de haven weer in de agenda. Ook zijn alle 
woens - en donderdagen open klusdagen 
waarop u altijd op de haven terecht kunt 
om samen met Remko en andere NM leden 

Klusweekeinden op de haven
onderhoudswerkzaamheden te verrichten. 
Een greep uit het scala aan activiteiten dat 
ons op de haven te wachten staat:
•	 opruimen zeilenloods
•	 repareren terrasvloer
•	 snoeien van het groen op de haven
•	 achterwand terras opbouwen
•	 onderhanden nemen van de B-steiger 

etc.
Zoals altijd maken we voor dergelijke 
werkzaamheden gebruik van alle vrijwil-
ligers onder de NM leden die een dagje de 

handen uit de mouwen willen steken. Geef 
u als DHZ’er op bij Bob Bakker (havencom-
missaris@wvnieuwemeer.nl) of Remko Riet-
veld (havenmeester@wvnieuwemeer.nl).
De weekend klusdagen beginnen om 9.00 
uur met koffie in een verwarmd clubhuis, 
rond 12.00 uur wordt een lunch met soep en 
broodjes geserveerd en om 16.00 uur sluiten 
we af met een borrel. 

Geef u op; het is nuttig, noodzakelijk 
en ook nog eens erg gezellig.



Algemene Ledenvergadering 2012
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Tijdens de ALV van 14 december 2012 
is een aantal zaken door het Bestuur 
aan de leden voorgelegd, uitgelegd, 
toegelicht en samen met de leden is 
een aantal besluiten genomen.
Een korte opsomming van de belang-
rijkste onderwerpen (in willekeurige 
volgorde) die voor het voetlicht zijn 
gebracht:
•	 decharge is verleend aan de 

Lustrumcommissie, de werkgroep 
Vletrenovatie en de werkgroep 
Archief /samenstellers jubileumboek

•	 uitreiking bekers; De Minervacup 
voor de waardering van een 
bijzondere prestatie ging uiteraard 
naar de Lustrumcommissie en de 
Trouwbeker voor de communicatie 
binnen en buiten de vereniging 
ging naar de beide werkgroepen 
die verantwoordelijk waren 
voor resp. de productie van het 
Lustrumboek ’t Boeiervolk en de 
inrichting en organisatie van de 

Expositie in de Watertoren. De 
Mijlenmakerstrofee ging naar Mark 
de Graaff en Karlijn voor hun reis 
langs de Franse kust, de Zeilbeker 
voor de vrijdagavondwedstrijden 
werd een prooi voor Bernard 
Klok en voor de Beker voor de 
zaterdagwedstrijden was Hein 
Brand de andere zeilers te snel af

•	 afrekening lustrum: de organisatie 
is binnen budget gebleven en de 
middelen die benodigd zijn voor de 
renovatie van het terras zijn nog in 
kas. Naar verwachting zal het terras 
bij de opening van het nieuwe 
seizoen kunnen worden ingewijd

•	 nieuwe openingstijden voor het 
clubhuis zijn te vinden op pagina 2 
van deze O&W

•	 begroting 2013 wordt goed- 
gekeurd inclusief het voorstel 
van de penningmeester voor de 
nieuwe tarieven 

•	 bestuur introduceert het fenomeen 

Lid van Verdienste voor NM leden 
die zich op een bijzondere wijze en 
gedurende een langere tijd hebben 
onderscheiden. Tijdens de ALV 
stemden de leden in met dit voorstel 
en mochten de eerste drie NM leden 
hun zilveren speld in ontvangst 
nemen. Koen de Boo, John 
Borsboom en Daan Schiff mogen wij 
feliciteren met hun onderscheiding 
wegens de buitengewone inzet 
voor de vereniging

•	 de Stichting WZW, het samen-
werkingsverband tussen 7 water-
sportverenigingen, ziet zich gesteld 
voor een grote uitdaging om het 
organiseren van zeilwedstrijden 
rond de Westeinder een nieuwe 
impuls te geven. Fokke Dijkstra 
in een tijdelijk Bestuur en Geert 
Bakker in een werkgroep zetten 
namens de NM hun schouders er 
onder. 

Luuk Raaman

Jaarverslag 2012 ballotagecommissie

Het jaar 2012 was ons jubileumjaar. De verwachting was dat veel nieuwe leden zich zouden aanmelden. Aanvankelijk viel 
dit erg tegen. Na de lustrumviering werd dit echter weer goedgemaakt door een fors aantal  aanmeldingen voor de laatste 
ballotagedatum. 

De ballotagecommissie kwam in 2012 op zes zondagen en één woensdagavond bijeen om 37 kandidaten te ontvangen. Er 
waren geen negatieve adviezen zodat via de ballotagecommissie 18 nieuwe leden, 8 huisgenoot-leden, 10 jeugdleden en 1 
student-lid konden worden ingeschreven. Hieronder vindt u de ontwikkeling van het aantal leden over de laatste tien jaar.

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   
   
Leden  17 18 16 23 14 31 16 32 13 20 18   
   
Gezinsleden 22 14 10 16 12 26 11   0   0   0   8   
   
Jeugd en
student-leden 7   1   5   5   2 18   2 13   2   7 11   
   
Totaal  46 33 31 44 28 75 29 45 15 27 37  

De bezetting van de ballotagecommissie is sterk gewijzigd. Eind 2011 zijn Jan Nijstad, na een jarenlang  voorzitterschap, en 
Chiel Walkeuter als lid afgetreden. Medio 2012 is ook Lucy Prent afgetreden. Ik wil deze commissieleden hartelijk danken 
voor hun jarenlange inzet. Jorn Jurgens, Karel de Graaff en Cécile  Smittenaar zijn bereid gevonden de commissie weer op 
sterkte te brengen.

Frank van der Hoeff, Voorzitter ballotage commissie
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Secretaris Algemene Zaken
Dat 2012 voor onze vereniging een 
bijzonder jaar zou worden, stond 
van te voren al vast. Maar dat het 
zo’n topjaar zou zijn, dat hadden de 
meesten onder ons slechts durven 
hopen. De lustrumviering was in alle 
opzichten een briljant hoogtepunt 
in het 100-jarig bestaan van de 
vereniging, met als blijvend aandenken 
het boek ’t Boeiervolk. De expositie in 
de watertoren heeft veel aandacht 
gekregen en ons imago in de omgeving 
versterkt. Daarnaast hadden we, als 
spin-off van ons jubileum, ook nog de 
prachtige reünie van de VSRP in juli. 

Ledenbestand
2012 was ook een crisisjaar in de 
Europese economie. Dat zal van 
invloed zijn geweest op een relatief 
hoog aantal opzeggingen in de tweede 
helft van het jaar. Dat onze vereniging 
dit jaar extra in de belangstelling 
stond was te merken aan de nieuwe 
lidmaatschapsaanvragen aan het begin 
van het jaar, waardoor het ledental 
uiteindelijk redelijk stabiel is gebleven. 
Eind 2012 hadden wij een totaal van 
566 leden en begunstigers. Dat is 3 
minder dan vorig jaar, waarin we nog 
een groei van 11 leden realiseerden. 
Positief is dat het aantal jeugdleden 
met vier is toegenomen. Opzeggingen 
vinden meestal plaats in verband met 
de verkoop boot, verhuizing of vertrek 
naar groter water. Ook zijn er in 2012 
vier leden overleden, waaronder één 
erelid. Verder zijn in 2012 één erelid 
en drie leden van verdienste benoemd.

E-Captain
Ons administratieve systeem E-Captain 
heeft zich in 2012 bewezen als 
onontbeerlijk voor een juiste, correcte 
en volledige bedrijfsvoering. Elke 
wijziging werkt integraal door in de 
ledenadministratie, het botenbeheer, 
het ligplaatsenbeheer en de 
boekhouding. Ook wordt het systeem 
gebruikt om nieuwsbrieven te sturen 
en het clubblad op het juiste adres 
te krijgen. Daarnaast kunnen leden 
inloggen om hun eigen persoonlijke 
en financiële gegevens te zien of te 
wijzigen. 

Bestuur
Het bestuur heeft in 2012 elf keer 
vergaderd, bijna altijd voltallig en in 

Jaarverslagen 
2012

goede atmosfeer waarbij discussies 
zeker niet uit de weg worden gegaan. 
Zoals gebruikelijk zijn er twee leden-
vergaderingen gehouden, te weten op 
13 april en 14 december. In de ALV van 
april zijn er twee nieuwe bestuursleden 
aangetreden: Paul Baumann als 
Clubcommissaris en Wim Rietveld als 
secretaris. Marjan Rietveld verzorgt 
sinds die tijd de ledenadministratie. 
Het jaarlijks overleg met commissie 
vertegenwoordigers heeft zoals 
gebruikelijk plaatsgevonden in 
oktober. Voor enkele onderwerpen is 
advies gevraagd aan onze ereleden. 
Tijdens de laatste ledenvergadering 
van 2011 is besloten om naast de 
Optimisten en de Lasers ook 2 RS-
Feva’s (2-mans jeugdboot) aan te 
schaffen, die in 2012 goed gebruikt 
zijn. Het toekomstplan zeilactiviteiten 
voor de kleinzeilerij is in 2012 verder 
ontwikkeld en zal in 2013 weer op de 
agenda staan. Verder is het besluit 
uitgevoerd om 2 extra sloepshelters 
met ieder 2 ligplaatsen in de haven te 
leggen.

Watersportverbond
Ook in 2012 praatten we weer mee op 
landelijk en regionaal niveau. Bij het 
Watersportverbond waren leden van 
onze vereniging vertegenwoordigd 
in de Controleraad, de Commissie van 
Deskundigen en als regiovertegen-
woordiger in Regio West. Ook is een 
lid van onze vereniging voorzitter van 
de VAMFX. Het bestuur was aanwezig 
bij meerdere vergaderingen van het 
Watersportverbond. In 2012 heeft het 
verbond geconstateerd dat er in 2011 
een forse begrotingsoverschrijding had 
plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot 
een werkgroep die heeft geadviseerd 
over het eventueel scheiden van de 
geldstromen naar topsport waaraan 
ook een vertegenwoordiger van onze 
vereniging heeft deelgenomen. Het 
ziet er naar uit dat het verbond nu 
in rustiger vaarwater is gekomen. In 
2013 komt er een nieuwe voorzitter, 

secretaris en penningmeester.

Communicatie
In 2012 is het clubblad Over&Weer 
5x uitgekomen. De Nieuwsbrief 
heeft duidelijk in een behoefte 
voorzien en is een stimulans voor 
de verenigingsactiviteiten. Met de 
Nieuwsbrief kunnen we snel inspelen 
op de activiteiten en ontwikkelingen. 
De website is aan vernieuwing toe en 
in het najaar is een begin gemaakt 
met het ontwerpen en invullen van de 
nieuwe website.

Commissies
In 2012 hebben, naast het lustrum, weer 
meerdere activiteiten plaatsgevonden 
welke zijn georganiseerd door de 
diverse commissies. In het voorjaar 
zijn de traditionele tochten voor de 
zeilboten, motorboten en sloepen 
georganiseerd, in augustus het 
midzomerfeest, in november de 
excursie naar IJmuiden en uiteraard 
bracht Sinterklaas eind november weer 
zijn traditionele bezoek aan de haven. 
In de commissies hebben een aantal 
mutaties plaats gevonden, waarvoor 
wederom een aantal andere leden 
spontaan bereid zijn gevonden om 
de taken over te nemen. Ook zijn een 
aantal werkgroepen actief geweest 
om met voorstellen te komen voor een 
aantal specifieke zaken. De spontane 
inzet van vele vrijwilligers heeft het 
in 2012 wederom mogelijk gemaakt 
om alle geplande en ongeplande 
activiteiten uit te voeren.

Wim Rietveld, Secretaris
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Jeugdcommissie 

Begin van het jaar is de samenwerking 
sterk geïntensiveerd tussen de WV 
Aalsmeer en WV Nieuwe Meer met 
betrekking tot onze jeugd. Gedurende 
het seizoen zijn in totaal 45 kinderen 
gezamenlijk getraind, waarvan 30 
jeugdleden van de NM. Het bleek voor 
beide verenigingen een succes! 
 
Noemenswaardige activiteiten in 
2012: gezamenlijk Optidiner en 
sluitingsdiner; lessen: zwembadles, 
10 lessen voor Opti’s en RS Feva en 
de eerste enthousiaste inzet van de 
clublasers Laser 4.7; gezamenlijke 
rescuecursus; grotendeels gezamenlijk 
jeugdweekend voor alle jeugd met 
de WVA en iedereen vond het voor 
herhaling vatbaar en was enthousiast. 
De deelname aan de Combi Amsterdam 
wedstrijden was door de nieuwe 
aanpak groot met mooie resultaten. 
Ook hebben we dit jaar de 
wedstrijdorganisatie voor de Combi 
Westeinder weer op ons genomen 
samen met de WVA en deze keer met 
de hulp op de Grote Poel van de WZW. 
Resultaat: grootste deelnemersveld 
Combi C ooit: 75 boten! Het blijft een 
uniek evenement voor jong en oud(-ers). 

Ook een gezamenlijk Jeugdkam-
pioenschap met afsluitende team-
wedstrijd “The Battle” voor de 
“Teamcup”,  een grote nieuwe beker 
met de tekst: “Winnaar Champions 
Battle” T.E.A.M. Cup - Together Each 
Achieves More; Zeilteam Westeinder 
was een groot succes en klaar voor 
jaarlijkse herhaling! 

We hebben dit jaar plezierig gewerkt met 
trainers en met volgboten vanuit WVA: 
wedstrijdgroep Debby, Bart Eijckman 
Opti beginners, Tim Opti midden, Ernst 
Jan RS Feva en met hun inbreng van 3 tot 
5 volgboten (3 ribs, 2 dory’s).

Vanuit de WV NM werkten we met: 
Geert Bakker (Gevorderen Opti), 
Ernst van Werkhoven, Karlijn de 
Gooijer, Olivier Korbee, Tom Ketelaar, 
Jan-Willem Pier en als reserve Jacco 
Jongkind, Nico Stokman en (als proef) 
Bart Klinkenberg. Een hele organisatie 
en een geweldig team!
Daarnaast: de Rubberboten en RS 
Feva’s kregen betere hellingsteunen 
en betere hellingwielen met de hulp 
van Jacco Jongkind, Bernard Klok en 
Remko Rietveld. Waarvoor onze dank!

Wat hebben we geleerd in 2012:
•	 Schaalgrootte belangrijk voor 

continuïteit en het geven van een 
goed aanbod vanaf 7/8 tot 18 jaar  
over verschillende niveaus en 
boten. We willen daarom op 
den duur zeker groeien naar een 
groep van 70-80 kinderen!

•	 RS Feva voldeed heel goed en  
smaakt naar meer en hetzelfde  
geldt voor de Laser 4.7.

•	 Communicatie naar ouders en  
tijdige planning kan nog beter en  
is essentieel. Karlijn heeft e.e.a. 
top opgepakt!

•	 Instroom via mond-op-mond 

reclame werkt, maar we kunnen 
nog meer resultaat boeken 
door actievere werving via 
advertenties, flyers, nieuwe 
website, facebook etc. 

•	 Groter worden heeft wel als 
nadeel dat de faciliteiten voor 
zeilberging ontoereikend worden 
en hier willen we snel wat aan 
doen.

•	 Lesprogramma’s/CWO normen  
zijn niet meer toereikend voor  
het maximaal ontwikkelen van  
onze zeilende jeugd en daar het  
Verbond, de KNWV, onvoldoende  
aanvulling biedt zullen we verder  
moeten kijken.

Toekomst 2013: 
We willen onze samenwerking met de 
WVA verder intensiveren en daarnaast:
•	 Concept Zeilteam Westeinder uit-

bouwen. 
•	 Aanwas nieuwe trainers, 

vergoedingen gelijk trekken en 
“marktconform” aanpassen.

•	 Zeilenloods, Jeugdhonk aantrek-
kelijker maken voor onze jeugd.

•	 Meer structuur in werken met  
lesprogramma’s en registratie.

•	 Naast de Opti’s meer met de Laser 
4.7 trainen en RS Feva zeilteams 
maken, klaar voor Combi’s en RS 
Feva zeilevenementen.

•	 Werven van nieuwe jeugdleden 
mag best actiever en met een 
duidelijke marketingcampagne.

Het wordt weer een druk jaar in 2013 
met veel activiteiten en een ambitieus 
plan samen met de WVA! 

Wij wensen de JZC en haar leden veel 
plezier en alle succes!

Robert van Werkhoven, Jeugdcommissaris
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Clubcommissaris

Het was een druk jaar voor het clubhuis, 
zeker voor de nieuwe gastheer en 
-vrouw Denis en Jolande Boot. Zij 
moesten zich in korte tijd bekend 
maken met het wel en wee van de 
vereniging, leden leren kennen, 
gezichten onthouden en wennen aan 
de keuken en de bar. Dat hebben 
zij gedaan op 24 maart. Het was de 
bedoeling om zich voor te stellen met 
een borrel en een eenvoudig hapje 
maar het werd een buffet met veel 
exotische gerechten, iedereen werd er 
stil van, in ieder geval een goed begin. 

Ook tijdens de opening van het seizoen 
op 15 april was de opkomst bijzonder 
groot en werd de kennismaking 
verstevigd. Het volgende evenement 
was de lustrumreceptie op 10 mei, 
de officiële datum van het 100-jarig 
bestaan van de vereniging. Een ware 
krachtmeting was de lustrumweek 
waarbij het clubhuis en het terras 
werden omgetoverd in een groot 
feestterrein. De gastheer en -vrouw 
hebben daarbij een grote rol gespeeld, 
zowel in organisatie als in logistiek 
met onder anderen de receptie, de 
seniorenmiddag, de clubavond, de 
feestavond, de tentoonstelling in de 
Watertoren en de sluiting van het 
lustrum.

Op 11 juni was de Rotary aan de beurt 
met ca. 100 bezoekers. Gelukkig was 
het die dag mooi  weer en werd het 
terras ten volle benut. De gastheer 
en -vrouw hebben ook de sponsoren 
verwend: Evers Partners en Vamex 
met een lunch, een borrel en een 
diner en tussendoor een tocht met 
de verenigingsvlet. De evenementen 
volgden elkaar op; nu was het de beurt 
aan de VSRP (Vereniging Stamboek 
Ronde en Platbodemjachten) welke 
organisatie met ongeveer 50 jachten 
onze haven aandeed. Voor deze 
gelegenheid werd er een grote tent 
op de Dam geplaatst. Denis en Jolanda 
hebben de catering tot tevredenheid 
verzorgd.

Na al dat feestgewoel was de belang-
stelling voor het midzomerweekend 
wat minder, desondanks was het erg 
gezellig met een leuke barbecue en 
een feestavond waarbij de levende 
muziek werd aangeboden door de 
gastheer. Het weekend werd afgeslo-
ten met een gezamenlijke brunch op 
zondagmorgen. Ook een grote drukte 
tijdens de WZW bobowedstrijden op 9 
september die bij de vereniging werden 

gehouden. Er waren ca. 60 bezoekers 
die zich konden laven aan een drankje 
en een hapje. Op 6 oktober was er 
het bekende captainsdinner en op 7 
oktober werd het seizoen afgesloten. 
Een heel leuk Sinterklaasfeest was het 
einde van de activiteiten voor Denis 
en Jolanda in 2012. Wel hebben zij 
daarna nog de bar bediend tijdens de 
clubavonden. Tussen alle festiviteiten 
zorgden zij ook nog voor de dagelijkse 
gang van zaken en lunches en diners 
vonden gretig aftrek. Uiteraard 
hebben zich tijdens het seizoen wat 
ongemakken voorgedaan, maar 
deze konden verholpen worden. 
Resumerend kan gesteld worden dat 
de leden beslist niet ontevreden waren 
over de nieuwe gastheer en -vrouw.

De evenementencommissie heeft te 
volgende activiteiten georganiseerd :
•	 Workshop Stentec op 24 maart
•	 Midzomerfeest van 24 tot 26 

augustus
•	 Excursie naar IJmuiden op 11 

november (zie verslag op pagina 
11 van deze O&W)

•	 Sinterklaasfeest op 25 november 
(zie verslag op pagina 11 van deze 
O&W)

De aquaspelen waren verplaatst naar het 
weekend van de Jeugdzeilcommissie. 
Gezien het verminderde animo in 
de afgelopen jaren is de bingo in 
december komen te vervallen. Het is 
de bedoeling dat in de toekomst de 
puzzeltocht tijdens het midzomerfeest 
georganiseerd wordt door de nieuwe 
leden met hulp van het oude winnende 
team.  

De evenementencommissie bestond uit 
de volgende personen: Bert Wille, Ute 
Jansen, Luuk Raaman, Yolanda van den 
Brink, Wil Maat, Bert Scherpenhuizen 
en Michèle Wareman. In de loop van 
het jaar is Luuk Raaman afgetreden 
om zich te concentreren op zijn rol als 
voorzitter van de redactiecommissie. 
Bert Wille en Bert Scherpenhuizen 
hebben om persoonlijke redenen de 
evenementencommissie verlaten.  

Op 24 maart was er een herhaling 
van de reanimatiecursus, weer 
georganiseerd door Luuk Raaman. De 
zeilclinic voor dames vond plaats op 
14 juli. De Westeinderhavendag was 
op 1 september. De vereniging had 
een stand in de hal van Jachthaven 
Drijfhuis en het was een groot succes. 
Deze dag werd goed bezocht en heeft 
voor de vereniging geresulteerd in een 
aantal nieuwe leden.  

De clubavonden, op elke laatste vrijdag 
in het voor- en naseizoen, werden druk 
bezocht. De formule “leden koken 
voor leden” werd door iedereen 
zeer gewaardeerd, een ultieme 
gelegenheid om bij te praten in de 
wintermaanden. De kosten voor het 
diner werden hoofdelijk omgeslagen 
en de consumpties werden berekend 
tegen de toen geldende tarieven. 
Maximaal 40-45 personen konden 
deelnemen. De bar was op deze 
avonden vanaf 17.00 uur geopend.

Paul Baumann, Clubcommissaris
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Havencommissaris 

Het afgelopen jaar was de haven druk 
bezet met allerlei evenementen en 
verwachtten we veel mensen over de 
steigers. Het werk dat in de winter aan 
de steigers is verricht was heeft deze 
test in 2012 zeer goed doorstaan.
Er is door onze vrijwilligers weer enorm 
veel werk verzet zoals: 
•	 Een nieuw promenadesteiger 

aan de havenkant voor het 
clubgebouw

•	 De staanders van de 
optimistenstelling in beton gezet

•	 Snoeiwerk aan bomen en struiken
•	 Het opruimen van de zeilenloods
•	 Reparatie op verschillende 

plekken aan de steigers waarbij 
bleek dat de gehele B-steiger aan 
vervanging toe is

•	 Ophogen van de grond en 
betegelen van het gebied tussen 
de zeilenloods en de C-steiger.

Door allerlei omstandigheden is 
er aan het eind van het jaar geen 
werkweekend geweest. Dit gaan we 
inhalen in het nieuwe jaar. Tevens zal 
in de winter wekelijks een vaste inloop-
klusdag worden gehouden. Dat wil 
zeggen: U komt en de havenmeester 
heeft een klus, afhankelijk van de 
hoeveelheid mensen dat zich aanmeldt. 
(zie pagina 2 van deze O&W).
De navolgende werkzaamheden staan 
voor de komende maanden op het 
programma:
•	 Steigers nalopen en repareren 

waar nodig

•	 Zeilenloods opnieuw indelen
•	 Isolatie aanbrengen rond de 

leidingen in het clubhuis
•	 Diverse schilderwerk
•	 Toiletpotten en spiegels 

vernieuwen waar nodig
•	 Snoeien en het  aanbrengen van 

grasroosters op de grasdam 
•	 Elektra opnieuw indelen in 

meterkast 
•	 Plaatsen van de achterwand van 

het terras. 

 De havenbezetting in 2012 was 100% 
maar helaas hebben we weer minder 
passanten mogen begroeten (U doet 
toch mee om onze haven onder de 
aandacht te brengen?). Aan het eind 
van het jaar liet het zich aanzien dat 
we met een aantal lege boxen zouden 
blijven zitten voor het nieuwe seizoen 
maar gelukkig hebben we een goede 
aanwas van nieuwe leden met boten 
gehad zodat we kunnen zeggen: 
“ bijna vol”.

Bob Bakker, Havencommissaris

Nieuwe leden
Scheer, Erik   Zuidlaan 29    2111 GB Aerdenhout
Scheer, Saskie   Zuidlaan 29    2111 GB Aerdenhout
Scheer, Jeroen, jeugdlid   Zuidlaan 29    2111 GB Aerdenhout
Scheer, Steven, jeugdlid   Zuidlaan 29    2111 GB Aerdenhout
Groen, Marcel   Schoener 13    2401 MT Alphen aan den Rijn
Brand, Wouter   Hoofdweg 641    2131 BB Hoofddorp
Solana Roca, Ines   Hoofdweg 641    2131 BB Hoofddorp
Van der Spiegel, Ton   F.A. van Hallweg 40   1181 ZT Amstelveen
Van der Spiegel, Monique   F.A. van Hallweg 40   1181 ZT Amstelveen
De Vries, Sander   Graaf Aelbrechtlaan 82   1181 SW Amstelveen
De Vries, Casper   Graaf Aelbrechtlaan 82   1181 SW Amstelveen
Verheij, Hans   Van Maanenstraat 28   3135 JR Vlaardingen
De Gooijer, Edmond   Kudelstaartseweg 141   1433 GC Aalsmeer

Opzeggingen
Robin van Veen   15-11-2012  Gabriëlle Alink   15-11-2012 
Frank Willem Lantink  30-11-2012  Amei van der Hilst  26-11-2012 
Daphne Klein - jeugdlid  29-11-2012  Iris Klein - jeugdlid  29-11-2012 
Vera Klein - jeugdlid  29-11-2012  Jose Rojas   1-12-2012 
Monique Rojas-Maarsen  1-12-2012  Oscar Rojas - jeugdlid  1-12-2012 
Olivia Rojas - jeugdlid  1-12-2012  Jeroen van Koperen  1-12-2012 
Jan Kaan  20-12-2012  Kasteele, Ruud van de   31-12-2012 
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Wedstrijdcommissaris

Het seizoen 2012 heeft de wedstrijd-
commissie met hulp van veel leden 
weer de nodige wedstrijden voor 
kajuitboten, open boten en rond en 
plat bodemjachten georganiseerd.
De wedstrijdcommissie bestond het 
afgelopen seizoen uit: Jutta Atsma, 
Hein Brand, John Borsboom, Esther 
Bos, Frank Dekeling, Truusja de Graaff 
en Jorn Jurgens. Voor John was het zijn 
laatste jaar terwijl ook Truusja heeft 
moeten aangeven af te zien van haar 
activiteiten voor de commissie in 2013. 

Enige activiteiten op een rij:

Naast de openingswedstrijd en de 
sluitingswedstrijden (Bestuursbeker) 
zijn er 5 starts op een zaterdag geweest 
zodat met een serie van 8 wedstrijden 
op de plas Hein Brand als overall 
winnaar kon worden aangewezen. 
Een dieptepunt was de deelname op 
zaterdag 28 april, toen alleen Bob 
Bakker en Jantje Jurgens aan de start 
verschenen, maar wel een perfecte 
en enerverende zeilmiddag hebben 
beleefd. 

Er zijn voor de open boten 12 
vrijdagavonden georganiseerd met 
in totaal 26 starts. De 29 deelnemers 
die één of meerdere keren aan een 
wedstrijd hebben deelgenomen 
zorgden ervoor dat er gemiddeld 
bijna 7 boten elke keer aan de startlijn 
verschenen. De deelname tijdens de 
zomervakantie en die van de eindserie 
op zaterdag voor de sluiting van het 
seizoen viel tegen. De jaartrofee was 
met recht voor Bernard Klok die aan 23 
start heeft deelgenomen

De Dames Clinic op zaterdag 14 juli 
met in totaal 8 deelnemers was met 
de daarna gehouden wedstrijden in 
de randmeren een succes. Er stond een 
stevige wind en de dames genoten van 
enkele spannende momenten zo dicht 
op het water. In 2013 zal de Dames 
Clinic zeker zijn vervolg krijgen.

Op zondag 9 september was, in haar 
lustrumjaar, de Nieuwe Meer gastvrouw 
voor bestuursleden en aanhang van 
de 7 aangesloten WZW verenigingen. 
De op die dag organiseerde BoBo 
wedstrijden werd ex aequo gewonnen 
door WV Amsterdam en WV Nieuwe 
Meer. Vandaar dat de ontvangen 
Dikstaal-Jongsma trofee in februari 
2013 verhuist van Aalsmeer naar 
Amsterdam..

In WZW verband stonden twee 
spraakmakende evenementen voor 
Rond- en Platbodemjachten vanuit 
onze haven op het programma. De 
zeilwedstrijd tijdens de VSRP reünie 
op vrijdag 27 juli, viel door te weinig 
wind in het water. Het lange wachten 
op voldoende wind aan boord van de 
Texelstroom mocht helaas niet baten. 
Aan de traditionele Rond en Plat op 15 
en 16 september namen 31 deelnemers 
deel. Meer Tjalken en Visservaartuigen 
zorgden voor een record deelname 
sinds de hernieuwde start in 2007. In 
combinatie met de Bikkelbankborrel 
en het Captainsdiner heeft dit 
evenement zijn verdiende plek op de 
jaarlijkse agenda weer verstevigd. In 
de kajuitjachten won Jantje Jurgens 
met haar bemanning de Nieuwe Meer 
bokaal.

Samengevat was het weer een succesvol 
zeilseizoen waaraan veel van onze 
leden plezier aan het wedstrijdzeilen 
hebben beleefd. 

Omdat de deelname aan de zeil-
wedstrijden voor de kajuitjachten 
tijdens de zaterdagserie erg matig 
werd bezocht en ook de deelname 
aan de vrijdagavondwedstrijden voor 
de open boten in de zomervakantie 
achter bleef bij de verwachting staan 
deze voor 2013 niet meer op de 
agenda. Mocht de wedstrijdcommissie 
overstelpt worden door protest- mails 
en/of brieven met aanmeldingen om 
de wedstrijdcommissie te versterken 
zal de agenda zo mogelijk worden 
aangevuld. 
Genoeg reden om alle aangeboden 

mogelijkheden te benutten in het 
komende zeilseizoen. Er wordt  
meer samenwerking gezocht met 
de watersportvereniging Aalsmeer, 
Schiphol en Westend. De leden 
van deze verenigingen worden 
geïnformeerd over de kalender van 
onze vrijdagavondwedstrijden en 
actief benaderd om hieraan deel 
te nemen. Onze leden zijn gelijk 
voorgaande jaren van harte welkom 
bij WV Aalsmeer om deel te nemen 
aan haar woensdagavondwedstrijden. 
De data van deze zogenaamde WAW 
wedstrijden worden ook gepubliceerd 
op onze website.

Om het wedstrijdzeilen en daarmee 
samenhangende activiteiten op de 
Westeinderplas nieuw leven in te 
blazen zijn door de voorzitters van de 
7 WZW verenigingen enkele leden, 
waaronder Geert Bakker, gevraagd 
daarvoor een onderzoek te doen. Na 
het verzenden van 50 uitnodigingen 
aan leden van de 7 WZW verenigingen 
en andere belanghebbenden rond de 
Westeinder, gaf 80% gehoor aan de 
uitnodiging en vond met nieuw elan 
op 12 januari jl. de sessie “Blue Water” 
plaats. (zie het verslag elders in deze 
O&W).  De samenvatting van de toen 
gedane voorstellen en ideeën wordt 
met zeer veel  belangstelling tegemoet 
gezien.

Rest mij nog u aan te sporen om actief 
te worden in de zeilcommissie en u 
een geweldig zeilseizoen 2013 toe te 
wensen.

Fokke Dijkstra, wedstrijdcommissaris
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Voorlopige agenda Algemene 
Ledenvergadering

De definitieve agenda met 
de eventuele toelichting bij 
agendapunten wordt uiterlijk 3 
weken voor aanvang van de ALV 
gepubliceerd op de website en 
verzonden via de Nieuwsbrief. 
Aan leden die daar behoefte aan 
hebben kan de agenda en de 
eventuele toelichting per post naar 
hun huisadres gestuurd worden. 
Zij worden verzocht dit kenbaar 
te maken aan de secretaris van 
de vereniging. U kunt dit verzoek 
versturen:
•	 per e-mail    

secretariaat@wvnieuwemeer.nl 
of
•	 per post   

Watersportvereniging Nieuwe 
Meer

 Stommeerweg 121
 1431 EV  Aalsmeer

Agenda Algemene Ledenvergadering 

Het bestuur van Watersportvereniging Nieuwe Meer nodigt hierbij alle leden 
van de vereniging uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 
vrijdag 12 april 2013  in het clubhuis van onze vereniging te Aalsmeer.

Datum: vrijdag 12 april 2013
Tijd: 20:00 uur aanvang
 algemene vergadering 
Locatie: clubhuis

1. Opening
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Notulen algemene 

ledenvergadering van 14 
december 2012

4. Ingekomen stukken
5. Bestuursmededelingen
6. Vaststellen Jaarverslagen 2012 

van alle commissies
7. Nieuws uit de commissies en 

werkgroepen: Mededelingen en 
mutaties

8. Financieel jaarverslag 2012 van 
de penningmeester

9. Rapportage van de 
kascontrolecommissie over 2012

10. Benoeming nieuwe 
kascontrolecommissie 2013

11. Vaststelling jaarrekening 2012
12. Bestuurssamenstelling en 

mutaties: 
 Aftredend zijn de Penningmeester 
 en de Wedstrijdcommissaris.  
 Voor het vervullen van de   
 functie van Penningmeester   
 stelt het bestuur voor om de heer 
 J. (Jan) Nijstad te benoemen.  

 Voor het vervullen van de functie  
 van Wedstrijdcommissaris   
 worden kandidaten uitgenodigd  
 zich te melden bij het bestuur.
13. Beleid: 
 terugblik op ALV december 2012
 toekomst zeilactiviteiten
 toekomst WZW
14. Faciliteiten: 
 status en voortgang groot   
 onderhoud
 resultaat winterseizoen
 status clubboten
 voortgang upgrade terras
15. Verjonging Website
16. Uitreiken wisselprijzen (overloop 

van ALV december 2012)
17. Rondvraag. Wij nodigen u graag 

uit om uw eventuele vragen 
alvast te mailen naar: 

 secretariaat@wvnieuwemeer.nl
18. Sluiting.

Na afloop van de vergadering 
kan er onder het genot van een 
hapje en een drankje worden 
vooruitgeblikt op het nieuwe 
seizoen.

Wim Rietveld
secretaris algemene zaken
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Het ambachtelijke 
werk van: Zeilmakers
Van een bedrijf dat 150 jaar een markt bedient, zoals bijvoorbeeld 
Weduwe Joustra, weet je dat zij haar sporen heeft verdiend, inno-
vatief bezig is, een gat in de markt heeft ontdekt, een solide basis 
heeft en een grote en vaak trouwe klantenkring heeft opgebouwd. 
Echter, ook een startende onderneming die nog maar een paar jaar 
actief is op de nautische markt kan over dezelfde eigenschappen be-
schikken en toonaangevend bezig zijn. 

Dat bleek tijdens de uitreiking van de Aalsmeerse ondernemersprijzen 
2012 door de Wethouder van Economische Zaken Ad Verburg: “‘Wat 
een fantastische winnaar. Namens het College van B&W van de Ge-
meente Aalsmeer wil ik Zeilmakerij Aalsmeer feliciteren met haar 
kennis, het ondernemerschap en innovatie”. Zeilmakerij Aalsmeer 
mocht daarop de prijs in de categorie Starter van het jaar 2012 in ont-
vangst nemen. Uit het juryrapport: “Zeilmakerij Aalsmeer, een zeer 
professioneel bedrijf met innovatief denkvermogen dat voldoet aan 
alle gestelde criteria, is zeer maatschappelijk betrokken en voert ook 
opdrachten uit voor vrijwilligersorganisaties, gehandicaptenzorg, een 
eerstehulporganisatie en is daarbij sponsor van de Pramenrace. Zeilmakerij Aalsmeer is een goed voorbeeld van ondernemer-
schap voor Aalsmeer en ver daarbuiten en een terechte winnaar in de categorie “Starter van het Jaar”. Natuurlijk feliciteert WV 
Nieuwe Meer de Zeilmakerij Aalsmeer met haar prijs en deze toekenning is een goede reden om ze aan de Uiterweg 379 met een 
bezoek te vereren. 

We maken kennis met de drijvende krachten achter haar suc-
ces, Joost Goossens en Arjan Buis en hun twee medewerkers 
Martijn en Sander. Joost is destijds begonnen bij een zeilmakerij 
in Loosdrecht waar hij als scholier samen met een klasgenoot 
de lokale zeilmaker mocht helpen met kleine klusjes. Van het 
een kwam het ander en na verloop van tijd zat hij achter de 
naaimachine om bijvoorbeeld een oude kuiptent op te knap-
pen. “Voor zeilmaker bestaat geen opleiding en de praktijk is 
de leerschool. Onderaan beginnen en na verloop van tijd op-
klimmen. Het is ook wel eens mis gegaan” zegt Joost met een 
glimlach. “Een van de medewerkers van mijn vorige zeilmaker 
ging met het naaien dwars door het transparante venster in de 
kuiptent. Kost toch weer materiaal en wat uurtjes om die fout 
te herstellen”. 

Wat opvalt bij binnenkomst is de grote lichte ruimte met een mega tafel waarin twee grote industriële naaimachines zijn geïn-
tegreerd en het grote aantal kleurrijke rollen met verschillende soorten materiaal voor tenten en kappen in de nautische markt. 
“Wij maken alles wat van zeildoek gemaakt kan worden. Van hoezen voor een jacuzzi, scheidingswanden, hoezen voor vliegtuig-
motoren maar ook hoezen voor de karren van de bloemenveiling. Deze hoezen kunnen met een slot vastgezet worden en hoe-
ven dan bij export niet meer door de douane. En verder alles wat er aan boord van een schip van zeildoek gemaakt wordt, zoals 
kuiptenten, winterkleden, bovenbesturing kappen, buiskappen, kuipzeilen maar ook hoezen voor vouwfietsen en ankerlieren”’.

 Op het gebied van materiaalkeuze is er tegenwoordig ook van alles mogelijk. “De klant 
bepaalt uiteindelijk de materiaal soort maar wij zullen ze altijd wijzen op de voor- en 
nadelen. Polyester doek is licht in gewicht, kan compact worden opgeborgen maar is 
gevoeliger dan andere stoffen en heeft een geringere levensduur. Het andere uiterste is 
PVC doek dat vaak gebruikt wordt voor vrachtwagens. Het is echt een heavy-duty mate-
riaal dat makkelijk is te reinigen, zwaar is en niet ademt. 
Doek van polyester-katoen wordt veel 
gebruikt voor houten schepen om-
dat het een zacht materiaal is. Acryl 
doek heeft een prachtige uitstraling, 
verkleurt nauwelijks, is niet eenvoudig 
zelf te reinigen en kan iets rekken zo-
dra het nat wordt. Kortom, genoeg ma-
terialen om uit te kiezen en natuurlijk 
zijn alle standaardkleuren leverbaar”. 

Op tafel liggen de van transparant mallendoek gemaakte modellen van kuiptent-
en die binnenkort in hun definitieve vorm aan boord van een zeilboot en een 
sloep worden geplaatst. Natuurlijk wekt het onze nieuwsgierigheid en we krij-
gen uitgebreid tekst en uitleg over de productie van de nautische producten van 
Zeilmakerij Aalsmeer. 
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“De eerste stap is natuurlijk het vragen aan klanten wat zij zelf in 
gedachten hebben, welke wensen leven en aan welke eisen het 
eindproduct moet voldoen”. Vanuit de expertise van Zeilmakerij 
Aalsmeer worden klanten gewezen op eventuele voor- en nadelen 
van het ontwerp en/of de beperkingen als het gaat om bijvoorbeeld 
duurzaamheid, afwatering, ventilatie, efficiënt gebruik etc. “Een rits 
op de verkeerde plaats in een kuip- of wintertent verplaats je weer 
niet zo gauw”. Daarna wordt een schets gemaakt van het eindproduct 
waarin onder meer wordt bepaald waar de naden, de ramen, de 
ritsen en het bevestigingsmateriaal moeten worden aangebracht en 
ook de materiaalkeuze wordt in dit stadium bepaald.
“De tweede stap is het opnemen van de maten van de RVS of alu-
minium beugels waar de kuiptent of de buiskap op komen te rusten. 

Tegenwoordig kunnen de buizenframes met ledverlichting worden uitgevoerd. 
De grootte van het oppervlakte van het materiaal bepaalt het aantal beu-
gels en de plaats”. Deze beugels worden in eigen beheer geproduceerd om 
er voor te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd is en, omdat ze niet af-
hankelijk zijn van leveranciers, de planningen gerealiseerd kunnen worden. 
Deze beugels worden op de definitieve plek op het schip gemonteerd en 
heel nauwkeurig met dunne lijnen gefixeerd in hun uiteindelijke stand. Op 
alle buizen en plekken aan boord waar het materiaal moet worden beves-
tigd wordt dubbelzijdig tape aangebracht. Aan boord wordt met het trans-
parante mallendoek de kuiptent of de buiskap nagebootst waardoor uitein-
delijk een mal ontstaat door dit materiaal op het dubbelzijdige tape aan te 
brengen. Met viltstift wordt nauwkeurig aangetekend hoe het eindproduct 
er straks uit komt te zien. “Een mal liegt niet en alle mallen van alles wat 
we gebouwd hebben bewaren we”, aldus Joost. De ramen worden met vilt-
stift ingetekend, de plaats van de ritsen vastgesteld, de plaats en het aantal 
bevestigingspunten berekend en waar de losse componenten van de tent in 
haar definitieve vorm aan elkaar moeten worden genaaid worden markerin-
gen aangebracht. 

De stroken mallendoek met alle aantekeningen gaan mee naar 
huis en worden op de grote tafel uitgerold en dan begint het 
passen en meten om er voor te zorgen dat alle onderdelen op 
een zo efficiënt mogelijke manier uit het materiaal kunnen 
worden geknipt. Essentieel hierbij is de weefrichting van de 
garens die in het doek verwerkt zijn. Krimp en rek is niet te 
vermijden maar tegendraads krimpende en rekkende garens 
leveren een slecht en rommelig eindproduct  op dus is het van 
belang alle delen van de mallen in de juiste richting over te 
nemen op het doek hetgeen niet altijd het meest voordelig is.
Met vaste hand worden de mallen overgetekend op het doek 
en voor de volgende stap is eenzelfde vaste en ervaren hand 
nodig die de schaar hanteert. Vanwege aan te brengen ver-
stevigingranden wordt extra stof uitgetekend naast de mal. 
“Knippen doen we op de krijtstreep die we van de mallen heb-
ben overgenomen. Als we niet op de lijn maar naast de lijn 
knippen betekent dat tweemaal 1 tot 1,5 mm meer stof met als gevolg dat  de kuiptent of buiskuip niet meer strak over de beu-
gels staat”. Joost demonstreert het met twee stukjes schilderstape en brengt hierop een paar potloodstreepjes aan. Door het ene 
lijntje ten opzichte van het andere 3 mm te verschuiven ontstaat er ruimte in de stof waardoor tenten en kappen gaan lubberen.  

Nadat de mallen zijn overgenomen op het materiaal en zorgvuldig zijn uitgeknipt, worden Martijn en Sander geïnstrueerd. 
Achter de naaimachine worden de ramen, ritsen, bevestigingsmiddelen etc. aangebracht en alle losse onderdelen compleet 
afgewerkt. Overslagen, verstevigingen, zomen en lussen worden aangebracht en pas als alle losse componenten volledig zijn af-
gewerkt worden ze bij elkaar gevoegd zodat de complete kuiptent of buiskap ontstaat. In dat stadium ligt er een berg zeildoek 
op tafel en de markeringen van de mallen zijn overgebracht op de originele tent zodat precies bekend is welk deel waar thuis 
hoort en hoe het een en ander op elkaar past. “Het blijft een zware klus om een complete kuiptent onder de naaimachine door 
te trekken”, zegt Joost.

Daarna breekt het spannendste moment aan, namelijk het aanbrengen 
van de kuiptent aan boord van het ingemeten schip. “Het maakt niet 
uit hoe vaak je dit ooit hebt gedaan, het blijft altijd een spannend mo-
ment” aldus Joost. Ik kan het niet nalaten en vraag hem op de man 
af: “Ooit wel eens een tegenvaller gehad bij het aanbrengen van een 
nieuwe tent?”. Breed lachend antwoordt hij: “Nee nooit, mallen liegen 
namelijk niet”. 

Kijk op: www.zeilmakerijaalsmeer.nl

Luuk Raaman

“Mallen liegen niet”
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Op zondag 11 november verzamelden 
zich klokslag 12.00 uur 27 Nieuwe 
Meerders bij het Zee- en Havenmuseum 
in IJmuiden. Het weer was uitstekend: 
zon, een paar wolken en een redelijke 
temperatuur.

Voor de rondleiding waren als gids 
twee vrijwilligers beschikbaar zodat 
er twee ploegen werden geformeerd. 
Met een korte onderbreking voor een 
koffiepauze werden we ruim 2 ½ uur in 
de museumzalen bezig gehouden. Het 
museum geeft een beeld van de historie 
van IJmuiden die begint bij het graven 
van het Noordzeekanaal rond 1865, de 
bouw van de pieren en de sluizen. In 
de Historische zaal wordt een overzicht 
gegeven van de bouw. Met o.a. een 
originele kanaalgravershut waarin 
je je hond nog niet zou achterlaten. 
Er zijn uiteraard nog andere speciale 
expositiezalen over de visserij, de 
sleepvaart en de offshore activiteiten. 
Leuk en informatief voor oud en 
jong, en zeker voor watersporters 
interessant.

Rondleiding
Onze gidsen waren goed ingevoerd en 
welbespraakt en verzorgden een heel 
informatieve rondleiding. Zo was het 
o.a. aardig om te horen dat het graven 
van het Noordzeekanaal (op gezag 
van koning Willem 3) uiteindelijk door 
Engelse aannemers werd uitgevoerd 
omdat Nederlandse aannemers de 
klus niet aandurfden; men was bang 
dat bij het openen van de duinenrij 
de Noordzee ongecontroleerd het 
land in zou stromen. De ingenieurs 
van Rijkswaterstaat  konden hen niet 
tot andere gedachten brengen. De 
Engelsen daarentegen hadden reeds 

Verslag excursie IJmuiden

ervaring opgedaan met het graven 
van het Suezkanaal en waren daarvoor 
kennelijk niet beducht.
Wie meer wil weten van de erbarmelijke 
werk- en woonomstandigheden rond 
het graven van het Noordzeekanaal 
zou de historische roman ‘De woede 
van Abraham’ van Conny Braam 
moeten lezen (ISBN 90-290-6682-2).

Koningin Emma
Rond 15.00 uur vertrokken we naar 
het volgende evenement, de ‘Haven 
& Noordzee rondvaart’ met het m.s. 
‘Koningin Emma’. Het weer was 
nog steeds onveranderd goed. Dat 
betekende in ieder geval dat ook de 
Noordzee zou worden bevaren.
Het schip is vermoedelijk uit de tijd van 
koningin Emma, evenals de roerganger 
(tevens steward en uitspreker van 
de teksten tijdens de rondvaart). 
Er waren zeker dames onder ons 
gezelschap die beslist huiverig waren 
bij het idee dat deze kleine, zeer 
oude breekbare man (ook nog een 

borrel op?) ons tot op de Noordzee 
zou brengen. Misschien ook omdat de 
kapiteins- of stuurmansbalken op zijn 
schouderepauletten ontbraken?

Rasechte watersporters
De tocht voerde ons langs de visafslag, 
de reddingsboten, de vissersschepen, 
de Duitse duikbootbunker uit de 
2e wereldoorlog en de nautische 
verkeerstoren, verder langs het 
Forteiland, de sluizen en de pieren, 
waarna we inderdaad op de weidse 
Noordzee uitkwamen. Zeker op 
het bovendek, vooraan, was een 
heerlijke deining te ervaren, met wat 
roleffecten toen de boot koers zette 
richting Zandvoort. Daarvoor waren 
we gekomen natuurlijk, rasechte 
watersporters als we zijn. Na een 
behouden vaart bleek Neptunus ons 
nog te voorzien van een ‘Diploma’ als 
bewijs dat we het varen op de woeste 
baren met goed gevolg hadden 
doorstaan. Tenslotte werd rond 16.30 
uur over deze zeer geslaagde dag nog 
gezellig nagepraat tijdens de borrel in 
Grandcafé ‘Kruiten’, alwaar nog een 
aantal deelnemers aansluitend bleef 
dineren.

Bedankt!
Rest ons nog Michèle Wareman hartelijk 
te bedanken voor het organiseren en 
regelen van een wederom geslaagde 
‘herfst’ excursie.

Henk C. Jansen
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Clubavonden
Clubavonden in de winterperiode 
zijn een niet meer weg te denken 
gelegenheid om ook tijdens de 
donkere dagen even met NM vrienden 
bij te praten onder het genot van een 
hapje en een drankje. 
Leden koken voor leden, want er zijn 
tot nu toe steeds weer NM leden bereid 
gevonden om de armen uit de culinaire 
mouwen te steken en zij schromen niet 
om voor soms maar liefst een 40-tal 
NM leden in de keuken een diner klaar 
te maken waar je u tegen zegt. 
Tijdens de oktober clubavond 
toverden Matty Tol en Jan Brilleman 
een traditionele stamppotmaaltijd op 
tafel. Voor de november clubavond 

ging de familie Essenberg de keuken in 
om er pas weer uit te komen toen een 
mooi Frans voor-, hoofd- en nagerecht 
waren uitgeserveerd.

Wildmenu
En tijdens de clubavond van januari 
spanden Sandra en Wouter Ram de 
kroon met hun 5-gangen wildmenu. 
Wild dat door Wouter zelf is geschoten 
in hun eigen jachtgebied in het Duitse 
Seffern. Om helemaal sprakeloos van 
te worden. Ondanks het feit dat mede 
door het menu van Sandra en Wouter 
de lat wel steeds hoger lijkt te worden 
gelegd voor toekomstige koks, gaat 
ook hier het gezegde op dat het niet 

belangrijk is wat er op tafel staat, maar 
met wie je aan tafel zit. En als we de 
clubavonden langs die meetlat leggen 
blijven het fantastische avonden.  

Ik hou van Holland
Op vrijdag 22 februari is er weer een 
clubavond. Deze keer zal een buffet 
worden verzorgd door Els en Pieter 
Kole. Bovendien laat de EC zich 
tussendoor van haar beste kant zien 
om de avond extra gezellig te maken. 
Wat kunt u verwachten?
Eén van de oudste Nederlandse 
volkssporten is schaatsen, als 
volksvermaak een typisch Nederlands 
verschijnsel. Maar wat weet u nog 
meer van Nederland en van typisch 
Hollandse zaken? Doe mee met het 
spel, test uw kennis en wordt winnaar 
van de ‘Nieuwe Meer Ik hou van 
Holland quiz’. Om de sfeer extra te 
verhogen zou het erg leuk zijn als u 
die avond een (klein) Hollands accent 
op of aan hebt.

Hebt u nog nooit een clubavond 
bijgewoond? Dan mag u dat een gemis 
noemen en de laatste kansen voor 
begin 2013 zijn vrijdag 22 februari 
en vrijdag 29 maart.  Wij gaan uit 
van maximaal 40 deelnemers, dus 
op tijd reserveren bij Paul Baumann: 
clubcommissaris@wvnieuwemeer.nl.

Luuk Raaman

Hoor de wind waait door de haven………..

Zondag 25 november, en in het clubhuis wachten 30 kinderen
gespannen en met rode oortjes op de komst van Sint en zijn 
pieten.
Ouders, grootouders, ooms en tantes kijken zorgelijk naar 
buiten.
Het is zeker windkracht 6, 7 of is het windkracht 8 ?????
Zou de goede Sint wel komen nu hij het weer zo lelijk vindt?
Alle kinderen hebben al bij het binnenkomen een klein 
presentje
uit de grote schoorsteen mogen halen en zijn hier even mee 
bezig.
De voorleesoma leest een prachtig verhaal voor, en dan is er 
ook tijd
voor een liedje en wat lekkers. En ja hoor, daar wordt op de 
deur geklopt.
Het is de Sint met de hoofdpiet en ook nog drie hele mooie 
Pietjes.
Ze zijn niet met de boot gekomen maar hebben wel heel veel 
kado’s meegenomen.
Toch elk jaar weer een heerlijk feest, al die blije gezichtjes 
van
             

 de kleintjes van de Nieuwe Meer
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In mei gaan we wederom naar het IJsselmeer voor onze 
traditionele Hemelvaartszeiltocht. Wij hebben het volgende 
programma voor u samengesteld:

Woensdag 8 mei 
Om 18:00 uur vertrek vanuit onze Nieuwe Meer haven 
naar De Koenen aan het Nieuwe Meer. Onder het genot 
van een borrel of misschien wel warme chocolademelk 
wachten we in het clubhuis op de nachtelijke doorvaart 
door Amsterdam. We overnachten aan de Houtmankade na 
de laatste spoorbrug.

Donderdag 9 mei 
We varen bij daglicht op eigen gelegenheid over het IJ via 
de Oranjesluizen naar het IJsselmeer. Daar zetten wij koers 
naar de Marina Volendam. Wij verwachten u daar uiterlijk 
om 16.00 uur. Hier zullen we ‘s middags de traditionele 
steigerborrel houden.

Vrijdag 10 mei 
Dit is de dag van onze zeilwedstrijd: we starten voor 
Volendam en volgen een traject dat gaat eindigen in 
de buurt van Muiderzand. Na de finish zoeken we onze 
ligplaatsen in de Marina Muiderzand, waar we kunnen 
overnachten. Maar uiteraard gaan we hier ook dineren en 
er een gezellige feestavond van maken bij café-restaurant 
Voor Pampus. Meer details over het menu treft u aan op het 
inschrijfformulier.

Zaterdag 11 mei 
Indien u dat wilt kunt u ontbijten bij café-restaurant 
Voor Pampus. In elk geval hebben we hier ‘s morgens de 
mogelijkheid om na te praten over de afgelopen dagen, 
want de georganiseerde tocht zit er al weer op. We gaan 
vandaag ieder onze eigen weg, maar de ervaring leert dat 
een aantal van ons gezamenlijk terug of verder vaart.

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier naar ons 
op te sturen. Het inschrijfformulier staat binnenkort  op de 

Hemelvaart zeiltocht 2013

website van onze vereniging. Wij hopen op een grote groep 
deelnemers.

Graag zien wij ook nieuwe deelnemers, want deze 
weliswaar traditionele tocht is bedoeld voor alle zeilers van 
de vereniging. Dit is een leuke manier om contact te leggen 
met andere zeilers en wellicht wordt u hierdoor enthousiast 
om ook deel te nemen aan onze onderlinge zeilwedstrijden 
op de Westeinder Plassen.

De organisatie is in handen van:

Edwin Fennema    06 - 18 11 82 61

Rob van de Geer   06 - 11 41 78 79

Ingrid Hofsteede    06 - 15 61 84 37

De jaarlijkse sloepentocht zal dit jaar, net als in 2012, 
weer worden georganiseerd door Ernst Germann en wel 
op zaterdag 15 juni. Deze keer is het geen meerdaagse 
tocht maar een eendaags evenement. Waarschijnlijk wordt 
er koers gezet naar het zuiden om aan het einde van de 
middag weer terug te keren in onze oude en vertrouwde 
haven. 
Na een gezamenlijke tocht over beschut water wordt de 
dag afgesloten met een borrel en een barbecue op het 
vernieuwde terras bij ons clubhuis.
 
Inschrijven kan bij: e.germann@casema.nl

Sloepentocht 2013
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Ook in 2013 wordt weer met veel enthousiasme de jaarlijkse 
motorbotentocht voor kajuitmotorboten georganiseerd. 
Deze zal zoals gewoonlijk plaatsvinden rond het Pinkster-
weekeinde. We vertrekken op donderdag 16 mei en komen 
op maandag 20 mei weer terug.

De tocht zal dit jaar naar het zuiden gaan en wel als volgt:

Donderdag 16 mei: 
Binnendoor van Aalsmeer naar Weesp, waar we een 
gezamenlijke aankomstborrel hebben georganiseerd. 
’s Avonds kunt u zelf aan boord, in het clubhuis of in Weesp 
gaan eten.

Vrijdag 17 mei: 
Van Weesp via de Vecht naar Maarssen. Hier hebben wij o.a. 
een gezamenlijk diner georganiseerd.

Zaterdag 18 mei: 
Van Maarssen naar Culemborg. De ‘lage’ boten hebben 
de optie om door de Oudegracht van Utrecht te varen. 
In Culemborg hebben wij o.a. een gezamenlijke borrel 
georganiseerd.
’s Avonds kunt u aan boord of in een van de vele restaurants 
gaan eten.

Zondag 19 mei:  
Van Culemborg naar IJsselmonde. Hier hebben wij een 

Pinkstermotorbotentocht 2013
gezamenlijk diner en uiteraard ook muziek geregeld voor 
een gezellige avond.

Maandag 20 mei:  
Van IJsselmonde terug naar Aalsmeer. Het is traditie dat we 
dan met een buffet de tocht afsluiten. We zullen begin mei 
inventariseren wie er aan dit buffet wil meedoen.   

Alle havens zijn reeds vastgelegd. Maar we gaan niet alleen 
maar varen. Ook zorgen we voor culturele momenten en 
verrassingen. U helpt ons door het inschrijfformulier snel in 
te vullen en aan ons toe te sturen. 

Ed en Fey Kerkhoven 06-22421925
(geassisteerd door Hans & Matty Tol)

 
Ondergetekende, naam en voornaam schipper  
Naam en voornaam 2e opvarende  
Namen eventueel extra opvarenden  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Nummer mobiele telefoon aan boord  
E-mail adres  
Naam schip  
Type schip  
Afmetingen schip L                        B                        H 
Kosten:  
Schip met 2 opvarenden à € 235                                                      €    235,00 
Opstappers gehele tocht à € 95             ………x € 95,00  =           €      
Deelnemers alleen diner/muziek IJsselmonde à € 40             ………x € 40,00  =           €      
Totaal                                                      €     
 

Kosten
De begrootte kosten voor deelname zijn € 235,00 per schip 
met 2 opvarenden. Extra opstappers of deelnemers aan 
alleen het diner met muziek in IJsselmonde zijn welkom. 
Na afloop van de tocht zullen eventuele verschillen met u 
worden verrekend. 
In de kosten zijn meegenomen:
Doorvaartrechten, liggelden, toeristenbelasting, elektra 
in IJsselmonde, diner in Maarsen en diner in  IJsselmonde, 
muziek in IJsselmonde, activiteiten en verrassingen. Het 
totaal van de kosten kunt u overmaken op rekening  
3520325 t.n.v. H. Tol,  Aalsmeer o.v.v. Motorbotentocht 2013.  
Kosteloze annulering van deze inschrijving is mogelijk tot 1 
mei 2013. 

Ik bevestig dat ik een werkende marifoon aan boord heb. 
Ik zal voor eigen rekening en risico deelnemen aan deze 
tocht. De Watersportvereniging  Nieuwe Meer en de leiding 
van deze tocht zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of 
schade aan mijn schip, de aan boord aanwezige goederen 
en van schepen van derden, letsel aan de opvarenden en 
aan derden, welke direct of indirect uit de deelname aan 
deze tocht kan ontstaan.  Door uw inschrijving verklaart u 
zich akkoord met het bovenstaande.

Datum:                                              Handtekening:

Formulier uiterlijk 1 mei → edkerkhoven@planet.nl  of → 
Oosteinderweg 10,  1432 AL  Aalsmeer
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Jaap van Driel….de zoon

Jaap van Driel, zoon van Gerrit en 
Marja van Driel. 28 jaar oud en zijn 
hele leven al woonachtig in Aalsmeer. 
Jaap heeft het bedrijf van zijn vader 
overgenomen in 2011. Jachtwerf “De 
Boeier” aan de Uiterweg 282a.
 

Maar hoe kom je zover dat je met 
je 28 jonge jaren al zo’n behoorlijk 
bedrijf moet aansturen? Na de lagere 
school naar de technische school om 
vervolgens daar de richting “metaal” 
te kiezen. Maar dat bleek niet een 
keuze waar Jaap zich gelukkig in 
voelde en belandde vervolgens op 
het Houtmeubileringscollege in 
Amsterdam en volgde deze 4-jarige 
opleiding. Jaap had duidelijk meer 
liefde voor hout dan voor metaal. Op de 
vraag wat hij had willen worden kwam 
al snel het antwoord dat, gezien het 
feit wat met de paplepel al ingegoten 
bleek te zijn, de keuze voor de hand 
lag. De maritieme sector. Bootjes en 
bouwen dus. Geen duf kantoorwerk 
maar iets maken met je handen; iets 
bouwen. Zien wat je doet. Daar haal je 
de meeste bevrediging uit.

Na het afronden van de opleiding 
begon hij in 2005 direct op het 
terrein van “De Boeier” zijn eigen 
scheepstimmerbedrijf  J. van Driel. Er 
was vervolgens niet aan te ontkomen 
dat Jaap het bedrijf van zijn vader 
zou overnemen en zulks geschiedde 
dus in 2011. Een hele stap maar Jaap 
wist waar hij aan begon. Hij kende 
inmiddels bijna alle kneepjes van het 
vak. Altijd met zijn neus er bovenop 
gezeten en geleerd hoe je o.a. een 
schip veilig uit het water kunt halen 
en kunt “opbokken”. Of het nou een 
kleine zeil- of motorboot is of een flink 
schip van 20 ton. Jaap met zijn team 
weet er wel raad mee. 
Dan rijst onmiddellijk de vraag of Jaap 
het nu anders doet dan zijn vader. Is 
er een verschil in aansturing van zijn 
organisatie. Wordt er anders met 
klanten omgegaan? Heeft Jaap dat 
vakmanschap van zijn vader 1 op 1 

De nieuwe generatie of….toch niet?
overgenomen of doet hij de dingen 
nu anders? Of misschien wel meer 
dan zijn vader? “In principe is er niets 
veranderd in de basis. Het hellingen 
van een schip blijft een methode waar 
je bij het gebruik van machines wel 
iets kunt aanpassen maar in de basis 
blijft het gelijk aan hoe mijn vader het 
deed. Wij trekken de hellingkar nu 
niet meer met een tractor; een mooie 
betrouwbare machine maar met een 
zware dieselmotor (uit 1959) staat 
toch al snel de gehele loods blauw van 
de rook. Afgezien van het milieu doet 
dit ook weinig goeds voor je longen 
en dus nu hebben we inmiddels een 
aantal zware heftrucks waar we 
zonder ernstige vervuiling snel, veilig  
en effectief mee kunnen werken”. 

Van Driel senior is nog steeds van 
de partij als de hellingtijd weer 
aanbreekt.  Bij “De Boeier” kan je ook 
terecht voor onderhoud in de meest 
ruime zin van woord. Niet alleen dus 
het kundige timmerwerk van Jaap, 
maar ook schilderwerk is iets waar ze 
erg goed in zijn. Dat zal in de toekomst 
meer aandacht krijgen en zal een stuk 
meerwaarde aan het bedrijf geven. Een 
bootjesmens is zuinig op zijn boot…..
over het algemeen. En vakkundig 
onderhoud is daarbij essentieel. 

Toch maakt Jaap met enige regelmaat 
mee dat het “zuinig zijn op” zo 
maar kan veranderen in verkeerde 
zuinigheid. Geen onderhoud dus of op 
de verkeerde manier. Bij het afspuiten 
direct na het hellingen zie je daar 
o.a. het resultaat al van. Dikke lagen 
mosselen die zich hebben vastgezogen 
op het onderwaterschip. “Gevolg van, 
of verkeerde antifouling, of helemaal 
geen antifouling, of gewoon in jaren 
niet op de kant gezet voor enig 
onderhoud”. Dat doet Jaap zeer als hij 
zo’n schip ziet. Dat dit ook weer werk 
voor “De Boeier” kan opleveren maakt 
Jaap niet enthousiaster. Waar hij tevens 
moeite mee heeft is het werk aan jonge 
schepen die eigenlijk nog lang niet aan 
een schilderbeurt toe zijn omdat ze 
slechts enkele seizoenen varen. “Dat 

zou niet mogen voorkomen” zegt Jaap 
“en daar heb ik dan grote moeite mee 
omdat zo’n schip nooit zo had mogen 
worden afgeleverd door de bouwer”.  

Met circa 120 schepen die ieder 
winterseizoen hun plek krijgen en in 
de zomer de waterloods waar je boot 
overdekt in het water ligt, de nieuwe 
goed geïsoleerde loods en met Martin, 
al 25 jaar in dienst en een meester in 
schilderen en lakken, aan zijn zijde 
doet Jaap met zijn bedrijf het goed. 
Hellingen tot 20 ton en een forse kraan 
die tot 6 ton ingezet kan worden. Jaap 
draagt een mooie verantwoording en 
heeft het druk maar ondanks dat heeft 
Jaap en een aantal NM vrijwilligers 
ook nog tijd gevonden om de Flytour 
van onze vereniging rigoureus aan te 
pakken en het resultaat mag er zijn. 
Als ze straks met haar nieuwe zeilen 
voor ons clubhuis ligt dan mogen we 
trots zijn op die leden die met deze 
inspanning hun steentje hebben 
bijgedragen aan ons vaarplezier.

Jaap woont inmiddels met zijn Trees in 
een riant zelfgebouwd appartement 
bij het bedrijf. Een mega uitzicht 
over zijn bedrijf en de ringvaart. 
Tot stand gekomen samen met zijn 
schoonvader en uiteraard zijn vader. 
Trees vliegt als stewardess maar 
zal dat minder gaan doen om zich 
meer te wijden aan wat ze echt wil 
en dat is het verder exploiteren van 
haar “Schoonheidssalon Aalsmeer“. 
Aan huis gevestigd en professioneel 
ingericht. Mooi om te zien deze jonge 
enthousiaste en ambitieuze mensen. 
Ze zijn er nog hoor zeg ik maar voor 
degene die af en toe denkt: “die jeugd 
van tegenwoordig”.Nieuwe generatie? 
Ik denk het niet. Dat is gewoon 
genetisch bepaald en opvoedkundig 
geïmplementeerd.

Luite Koopmans     
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Interview met Jaap en Gerrit

Gerrit van Driel….de vader

Ieder lid van onze Nieuwe Meer heeft 
uiteraard een verhaal waarom hij of 
zij lid is geworden. Het gaat nooit 
per ongeluk. Sommigen worden er 
geboren, anderen willen meer dan 
alleen een ligplaats voor hun boot, 
weer anderen komen mee in het 
kielzog van man, vrouw of kinderen.
Bij Gerrit van Driel ging het anders. 

Het begon in 1989. Dat dochter 
Nelleke op haar negende zeilles wilde 
hebben, samen met haar vriendinnetje 
Suzanne Koopmans, was nog gewoon. 
Dat Gerrit in dat jaar tegenover de 
haven kwam te wonen en regelmatig 
goed en goedkoop bij Erica ging 
eten, maar aanvankelijk niet wist dat 
je daarvoor lid moest zijn, was al iets 
meer bijzonder. Toen hij Erica een keer 
naast de pont uit de sloot had gevist 
en daaruit begrijpelijk een hartelijke 
verstandhouding ontstond kreeg het 
lidmaatschap echt vorm. Dat Gerrit 
altijd al redelijk wat klanten had bij 
de Nieuwe Meer voor zijn werf en 
winterberging was uiteraard ook geen 
belemmering. Ook niet dat Willem 
nogal eens leden een hint gaf en de 
leden elkaar. Gerrit is inmiddels bijna 
25 jaar lid.

Zeevaartschool
Marja is Aalsmeerse, Gerrit komt uit 
Hoofddorp. Hij is in 1947 geboren in 
Maassluis en is opgeleid tot stuurman 

op de zeevaartschool. Op zijn 
negentiende haalde hij het diploma 
derde graad en kwam in 1966 in 
dienst bij de Holland-Amerikalijn als 
vierde stuurman. Met de HAL voer 
hij met vracht vanuit Rotterdam op 
verschillende lijnen. De Noordlijn 
naar New York, Boston, Baltimore en 
Philadelphia. De Golflijn naar Miami, 
New Orléans, Houston en Brownsville. 
Dan Antwerpen, Bremen, Cuxhaven, 
Hamburg en de westkust via Panama 
naar La Libertad, Los Angeles, San 
Francisco, Seattle en Vancouver. Die 
laatste tochten met 70 passagiers. De 
HAL had 36 schepen, uiteindelijk nog 
18, voor een belangrijk deel cruisevaart. 
Iedere reis begon bij de uiterton van 
de Rotterdamse haven. Je schreef dan 
in het logboek: ”Aanvang reis 09.30 
uur en vervolgens het  reisnummer.”

Militaire dienst
Als je tot je 27ste zou blijven varen 
hoefde je in die tijd niet in militaire 
dienst. Het waren echter mindere 
tijden. Soms ging je voor drie, vier 
maanden op wachtgeld. In 1969 is 
Gerrit aan de wal gekomen en moest 
dus gedurende 16 maanden in dienst, 
wat niet echt inspireerde. Daarna 
werd hij artsenbezoeker voor een 
farmaceutisch bedrijf. Omstreeks 
die tijd begon hij toen ook met een 
jachtwerf. Hij kocht in 1973 een 
kassenbedrijf aan de Uiterweg, sloopte 
een deel en bouwde er een hogere 
loods voor in de plaats. In 1976 begon 

hij met de werf. Omstreeks 1999 
bouwde hij de waterloods ernaast 
en in 2010 kwam aan de andere kant 
de nieuwe loods klaar waarboven 
zijn zoon Jaap inmiddels een woning 
heeft. Hoewel hij in Nieuw Vennep 
woonde verbleef hij in de zomer op 
een paar kamers boven het kantoortje 
op de werf.

De Boeier
De werf heet “De Boeier”en veel 
mensen denken dat er dan ook allemaal 
boeiers in de loods liggen. Sterker 
nog, Jan Brilleman werd klant in de 
veronderstelling dat Gerrit wel veel 
verstand van boeiers en zo zou hebben. 
Jan is overigens een tevreden klant. De 
naam is bedacht door Marja. Zij had als 
Sinterklaassurprise een model van de 
schuur gemaakt en daarop als naam 
“De Boeier” geschreven, in navolging 
van het boeiervolk zoals de eerste 
watersporters in Aalsmeer honderd 
jaar geleden werden genoemd en hun 
naam gaven aan het recente prachtige 
jubileumboek!
In 1972 kocht Gerrit een zeilboot, een 
IJsselmeerkruiser. Anders dan de wat 
pompeuze naam doet vermoeden 
was het houten scheepje niet meer 
dan 6,50 meter lang. Je moest 
kruipend naar binnen. In 1982 kocht 
hij de Volharding, een verbouwd 
zandscheepje, een vlet. Voor kleine 
kinderen ideaal, zij fietsten er op hun 
driewielertjes doorheen. Rond 1990 
verscheen de huidige Bestevaer. Zie 
daarvoor het interessante reisverslag 
door Duitsland in de Over&Weer van 
november vorig jaar. Die boten lagen 
en liggen uiteraard op de eigen werf. 
Het bezwaar voor veel leden die niet 
op de haven liggen is dat je dan ook 
relatief zelden op de haven te zien 
bent en meedoet. Dat geldt niet voor 
Gerrit die immers recht tegenover de 
haven woont op de Stommeerkade. 
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zoon in de leer bij pa 
Met de Bestevaer deed Gerrit meteen 
mee aan de Hemelvaartstocht.
In 1972 zijn Marja en Gerrit getrouwd. 
Hun veertigjarig huwelijksfeest 
hebben ze gevierd in de clubkamer bij 
Denis en Jolande, waarover ze zeer te 
spreken zijn. 
Zoon Jaap heeft de opleiding gevolgd 
aan het Hout- en Meubileringscollege 
in Amsterdam met als specialiteit 
jachtbouw. Voor zijn eindexamen 
maakte hij een sloepje dat  ’s zomers 
bij Gerrit voor de deur ligt. Toen Jaap 
op zijn negentiende klaar was begon 
hij voor zichzelf. En ja hoe loopt zoiets, 
als vanzelf kom je dan terecht in een 
werkplaats bij je vader. Dat was in 2005 
en in 2011 nam hij de zaak van Gerrit 
over.
Martin maakt deel uit van het team en 
kwam al jong bij “De Boeier’ in dienst. 
Hij groeide uiteindelijk door tot een 
volwaardige vakman die het schilderen 
in zijn vingers heeft en met Jaap samen 
onder andere voor topwerk zorgt in 
zowel schilder- als lakwerk.

Wie geeft wie zakgeld?
Gerrit heeft nu de zaak overgedaan 
aan Jaap. Vroeger, zegt hij, kreeg 
Jaap zakgeld, nu is dat andersom. 
Totdat vorig jaar de nieuwe loods 
met woning klaar was woonde Jaap 
in het bijzondere huisje “La comtesse 
de Paris” aan de ringvaart. Bekend 
van sommige puzzeltochten. Geen 
franse gravin maar een peer. Gerrit 
had de grond gehuurd van een 
perenboomkweker. Toen die overleden 
was wilde de weduwe niet verkopen, 
maar haar dochter uiteindelijk wel. 
“Als het verkocht wordt zal het aan 
jou zijn” had de vrouw nog gezegd. 
Met Oudjaar is de weduwe begraven.

Gerrit doet nu alleen nog de 
administratie, helpt bij het hellingen 
en op zaterdag met het schoonmaken 
van wc en douches. De dag wordt 
dan steevast afgesloten met een 
koffieclubje. Hij doet echter veel 
meer. Samen met Marja heeft hij in 
1980 de manufacturenzaak op het 
Raadhuisplein van Marja`s familie 
overgenomen. De zaak is in de loop der 
jaren uitgegroeid tot de lingeriezaak 
die het nu is. In 2011 heeft dochter 
Nelleke de winkel van haar ouders 
overgenomen. Ook daar assisteert 
Gerrit bij de administratie. Toen er 
eerder ook dames en herenmode 
werd verkocht gingen Marja en Gerrit 
naar beurzen in Düsseldorf, Vianen en 
Hoevelaken voor de inkoop.

Inzetten voor de watersport
En dan is Gerrit al geruime tijd lid van het 
Regioteam van het Watersportverbond 
en daarvoor penningmeester van de 
werkgroep Braassem, Westeinder, 
Kaag. Hij zoekt overigens een 
opvolger aangezien hij te vaak weg is 
met vakantie. Drie maanden varen en 
een appartement in de Harz. En dat 
terwijl het bestemmingsplan Uiterweg 
en de plannen voor verlaging van de 
brug bij Leimuiden op de rol staan. 
Daarvoor moet je erbij zijn. Het 
Regioteam, bestaande uit vrijwilligers 
van een aantal verenigingen en goed 
gesteund door de professionals van 
het hoofdkantoor van het Verbond, 
zijn essentieel voor de belangen van 
de watersporters. Gerrit begrijpt niet 
dat het Verbond geen kans ziet om 
beter over het voetlicht te brengen 
hoe belangrijk ze zijn voor die 
belangenbehartiging. Het beeld van 
alleen interesse in topzeilers is zeer 
onterecht, maar blijft wel hardnekkig 

hangen bij verenigingen. Professionele 
coördinatie en - kennis is onontbeerlijk 
om partij te kunnen zijn in de plannen 
van overheden. Hij zou als zijn opvolger 
wel graag iemand van de Nieuwe Meer 
zien.

Veelzijdige duizendpoot
Gerrit is voorts voorzitter van de 
winkeliersvereniging geweest en 
heeft daarvoor in 1986 een waterkaart 
gemaakt van de Westeinder, die werd 
uitgedeeld in winkels en op havens. 
Die kaart heeft zijn doorwerking 
gevonden in het promotieblad van 
Aalsmeer. Hij was ook nog lid van het 
schoolbestuur.
Aangezien het om een dubbelportret 
gaat met zoon Jaap is een interessante 
vraag natuurlijk wat vader en zoon al 
dan niet gemeen hebben en hoe nou 
zo’n samenwerking gaat.
Er zijn veel overeenkomsten tussen 
vader en zoon. De belangrijkste zijn 
het klantgericht werken en denken. En 
uiteraard hun belangstelling voor alles 
wat met maritieme zaken te maken 
heeft. Watersportliefhebbers in hart 
en nieren.

Gerrit denkt dat Jaap niet dezelfde 
belangstelling voor het bestuurlijke 
werk heeft. Hun onderlinge verhouding 
is prima, al is er natuurlijk wel eens een 
verschil van inzicht, maar dat past bij 
een oude en nieuwe generatie.

Paul Hamelynck

Vervolg interview
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Schaapachtigheden en 
andere scheepsverhalen 
Een ieder die zich met welk drijvend 
voorwerp dan ook, laat staan een echt 
schip, op het water begeeft wordt 
onvermijdelijk geconfronteerd met 
situaties waarin hij zich liever niet 
zou willen bevinden. En als dat ook 
nog eens door eigen schuld gebeurt 
dan zou hij het liefst ter plekke onder 
water willen verdwijnen. Dit uiteraard 
niet letterlijk en bovendien zou dat 
het leedvermaak van de omstanders 
alleen maar ernstig frustreren. 
In veel watersportbladen in de ons 
omringende landen, met name 
die in Engeland, ziet men er geen 
probleem in om zijn fouten uitvoerig 
te beschrijven. Dit ter lering en ook ter 
herkenning voor de watersportende 
lezers. In ons land is een dergelijke 
traditie nog niet erg ingeburgerd.

uitgegeven zijn.
Het gaat om de leerzame belevenissen 
van een echtpaar met twee jonge 
kinderen, dat in een onbezonnen bui 
een zeilboot koopt -het Swarte Schaep- 
en er door schade en schande mee 
leert omgaan. Daarbij maken ze alles 
mee dat beginnende watersporters 
overkomen kan. Hun ervaringen, 
die vlot en met humor beschreven 
worden, leiden tot de conclusie dat 
alle varensgasten een beetje gek zijn.
Als aan de schrijver wordt gevraagd of 
hij al die verhalen zelf heeft bedacht 
dan zegt hij: ”Nee, deze kun je niet 
verzinnen. Bijna elke schipper ramt 
weleens een meerpaal of steiger. Ze 
overkomen je, net als brand, noodweer 
en ingegroeide nagels”.

Aardig is zijn opmerking over “schut-
tingwoorden”. Die wijkt af van de 
gebruikelijke definitie daarover in de 
Dikke van Dale. Het gaat bij hem om 

Boekverslag

de krachttermen die gebruikt worden 
als het weer eens fout gaat bij het 
schutten in de sluis. En als de zeilboot 
tenslotte ingeruild wordt voor een 
motorboot en de kap wordt opgerold 
dan heeft hij het over “topless” varen. 
Zijn visie over bruggeld put hij uit 
een stukje historie. Wie vroeger aan 
het water stond en naar de overkant 
wilde moest zwemmen of een bootje 
gebruiken. De komst van een brug 
betekende een ommekeer. Maar 
de varensgasten zitten nu met de 
belachelijke situatie dat ze moeten 
betalen voor obstakels die ten bate van 
het landverkeer zijn geconstrueerd. 
Waarom laten de brugwachters 
hun klompjes niet bungelen voor 
passerende auto’s?
Het is een boek dat heel makkelijk 
leest en waarin de gebeurtenissen 
wat gechargeerd beschreven worden. 
Reken niet op hoogstaande literatuur 
maar het is wel een leuke aanvulling 
van de scheepsbibliotheek, zeker 
omdat gebeurtenissen herkenbaar 
zijn. Ik moest er af en toe hartelijk 
om lachen omdat ik een beschreven 
situatie zelf ook wel eens heb 
meegemaakt. En wie niet? Leuk om 
aan boord te hebben voor een rustige 
al dan niet verregende avond.

Beleefd, overleefd en opgeschreven 
door Jon Brakelé. Uitgeverij de Alk & 
Heijnen Watersport
ISBN 978 90 59611061. Prijs € 12,50.

Simon Borensztajn

Maar om mijn voorgaande opmerking 
te ontkrachten is er nu het boek 
“Schaapachtigheden”. Dit boek ont-
leent zijn ontstaan aan een bootjesgek 
die in een overmoedige bui een kort 
ver-haal naar de redactie van het blad 
de Waterkampioen stuurt. Tot zijn 
verbazing wordt het stuk geplaatst 
met vervolgens het verzoek om vaker 
iets voor hen te willen schrijven. Niet 
alleen uit ergernis maar vooral ook uit 
verwondering en plezierige ervaringen 
op en rond het water ontstaan er 
ruim 80 verhalen, die nu gebundeld 
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Het zomergevoel komt 
binnen…

Onze badmodecollectie 
van de bekende merken 

komt binnen.
Wij tonen u deze graag.

Jachtwerf De Boeier
• Winterstalling  • Zomerstalling

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

scheepstimmerwerk
• Poetsen en polijsten

• Mogelijkheden voor overig onderhoud

Jachtwerf De Boeier BV
Uiterweg 282A • 1431 AW Aalsmeer

tel. 0653979207

www.jachtwerfdeboeier.nl
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Hier had uw adver-
tentie kunnen staan!

Informeer naar de 
mogelijkheden:

redactie@wvnieuwemeer.nl
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Samen met Hester zit ik op pianoles. Hes-
ter speelt op woensdag en ik op donder-
dag. We hebben les van Hanneke Maarsse, 
die kan heel mooi piano spelen. Hester 
speelt al langer, ik pas sinds dit school-
jaar. Ik vind het heel leuk om te doen en 
oefen iedere morgen. Al voor het ontbijt 
begin ik. Later wil ik mijn eigen liedjes 
schrijven en mezelf begeleiden op de 
piano. Het liefst zou ik meedoen met het 
Junior Song Festival, maar daar ben ik 
nu nog te jong voor.
In december hebben alle leerlingen van 
Hanneke een uitvoering gegeven voor de 
bejaarden in het Zorgcentrum. Ik mocht 
samen met Hester spelen, we hebben heel 
vaak geoefend. We mochten het stuk ook spelen op Kerstavond in de kerk. 
Dat ging gelukkig goed. Ik heb afgelopen vrijdag mijn spreekbeurt gehoud-
en over de piano. Dat ging ook goed en aan het einde hebben Hester en ik 
weer hetzelfde stuk gespeeld op het keyboard van de haven. Tip: ga ook op 
pianoles.

Groetjes van Mila Rietveld

Hallo Ik ben Gioia,

Ik wil jullie iets vertellen over een sport die ik nog naast het zeilen doe.
Ik zit op Taekwondo dat is een sier/vechtsport en het betekent tae=voet kwon =vuist 
do =methode.
Ik vind het leuk omdat ik dan leer hoe ik moet vechten. 
Dit heb ik wel nodig met twee grote broers.
Als de les begint moet je de docent (sabum in het Koreaans) groeten zij heet Bo-Ra Kim 
en zij heeft de 5de dan zwarte band. Groeten doe je uit dankbaarheid en respect. Na 
iedere instructie, antwoord je altijd met ‘ye sabumnim’. Hiermee je laat zien dat je de 
lessen begrijpt.
Ik moet in het Koreaans leren tellen: hana, tul , set, net, tasot, yosot, ilgop,yodol,ahop, 
yul. Ik moet ook Poomse( stijloefeningen) doen.
Voor mijn examen voor de gele band op 27 januari moet ik Poomse 1,2,3,4 goed kennen.
Poomse 1,2,3 is met pasjes in een bepaalde volgorde en met je armen maak je een 

stoot beweging.
Bij poomse 4 maak je ook schop bewegingen er bij 
het wordt steeds moeilijker. 
Aan het einde van een poomse eindig je met “kliap”. 
Dit is een schreeuw die er bij Taekwondo hoort.
Bij Taekwondo heb je verschillende kleuren banden 
je begint bij wit dan geel, oranje, groen, blauw ,rood, 
zwart. Al deze banden hebben ook een betekenis die 
weet ik alleen nog niet.

Gioia Pier jeugd

twitter: @@WvNieuweMeer



Combi Westeinder
De Combi Westeinder is al heel wat jaren onderdeel van de Combi Amsterdam, een 
serie van zes wedstrijdweekeinden voor de Optimist, Laser en RS Feva. Elk jaar is 
het weer een feest voor heel veel kinderen om hieraan mee te doen. Er wordt niet 
alleen gestreden om de bekers, maar ook wordt er erg vriendschappelijk omgegaan 
met zeilers van andere verenigingen. Kortom, het is een leerzame en uitdagende 
manier voor kinderen om zich te bekwamen in de wedstrijdsport.
 
Samen met de WV Aalsmeer is onze 
vereniging organisator van de Combi 
Westeinder. Daar waar de WVA altijd gastheer 
speelt, ze hebben nou eenmaal meer ruimte 
op de wal, heeft de Nieuwe Meer ook altijd 
een belangrijke rol in de organisatie. En dit 
jaar is ook de eindorganisatie in handen 
van de WVA en de Nieuwe Meer samen. 
Dat betekent een grotere rol voor onze 
vereniging, en dus ook een beroep op onze 
leden. Er zijn namelijk op de wal nogal wat 
vrijwilligers nodig. Hoe meer, hoe beter, want 
dan is het tijdsbeslag per persoon beperkt. 
Denk bij de activiteiten op de wal aan: 
bardiensten, parkeren, administratie, beachmaster, etc. Met weinig vrijwilligers moeten 
degenen die wel wat doen het hele weekend in touw zijn. Het filmpje dat door het 
Bestuur tijdens de ALV van december 2012 werd vertoond, spreekt boekdelen. Bij ons 
geldt natuurlijk dat vele handen licht werk maken en hoe meer zielen hoe meer 
vreugd.
 
Dit jaar vindt de Combi Westeinder plaats in het weekeinde van 22 en 23 juni. Er is 
behoefte aan hulp van de vrijdag ervoor tot en met de maandag erna. Heeft u tijd en 
zin om een bijdrage te leveren, meldt u zich dan aan op combiwesteinder@gmail.com.

Uiteraard bent u ook als toeschouwer van harte welkom. Deze jonge zeilers verdienen 
het dat een grote aanhang van de eigen watersportvereniging ze komt aanmoedigen. 
Voor de belangstellenden nemen we het rijtje met Combi wedstrijden maar even op. 
Mocht u daar toevallig met uw boot in de buurt zijn of bent u nog op zoek naar een 
leuke bestemming om even een weekendje door te brengen, dan is het goed om te 
weten waar onze jonge zeilers uithangen dat weekend.

 
Zaterdag en zondag 18 en 19 mei  :   
Combi Haarlem
Zaterdag en zondag 25 en 26 mei  :    
Combi Loosdrecht
Zaterdag en zondag 1 en 2 juni  :    
Combi Vinkeveen
Zaterdag en zondag 15 en 16 juni:    
Combi Vlietlanden
Zaterdag en zondag 22 en 23 juni  :    
Combi Westeinder
Zaterdag en zondag 29 en 30 juni:    
Combi Braassem
 

Vragen over de exacte locaties en starttijden kunt u altijd kwijt bij de 
Jeugdzeilcommissie.

Hans Tijsma
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facebook: zeilteam westeinder
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Het is zover: het jeugdhonk gaat gepimpt worden!

Op de zondagse vrijmarkt tijdens de lustrumweek 
hebben we met elkaar heel veel geld opgehaald 
om het jeugdhonk op te knappen. Het jeugdhonk is 
bedoeld voor instructie tijdens de zeiltrainingen, 
maar we gaan er natuurlijk ook voor zorgen dat 
alle kids er heerlijk kunnen chillen, met Donald 
Ducks, spelletjes, muziek en misschien zelfs DVD’s!
Birgitt Pier (de moeder van Olivier, Rogier en Gioia), 
Mariken Koole (de moeder van Silke en Lune) en 
Monique Rietveld (de moeder van Mila) zijn al heel 
druk bezig met de voorbereidingen. 
 

We gaan nog niet alles verklappen, maar misschien heb je al op Facebook gezien 
dat Birgitt hele gave banken aan het maken is, die bekleed zijn met echt zeildoek? 
Vanzelfsprekend is er ook een mooie plek voor het tegeltableau dat we met elkaar 
gemaakt hebben voor het lustrum.

OPROEP: heeft iemand toe-val-lig nog een platte televisie over? Of een DVD-speler?? 

Het jeugdhonk is van alle kinderen van de Nieuwe Meer, daarom hebben we nog één 
keer jullie hulp nodig: we zouden het leuk vinden om van alle kinderen een fotoli-
jstje te ontvangen met een foto van jou op het water. Je mag helemaal zelf weten wat 
voor fotolijstje en wat voor foto het is. Je kunt je fotolijstje inleveren tot uiterlijk 6 
april, bij de havenmeester of bij Monique.

Alle kinderen zijn hierbij van harte uitgenodigd voor de officiële (her)opening. Deze 
vindt plaats tijdens de opening van het seizoen op zondag 14 april aanstaande, om 
circa 15.30 uur, net voor het luiden van de bel in het clubhuis. Natuurlijk wordt er 
voor limonade en lekkers gezorgd. Graag tot ziens op 14 april!

Birgitt, Mariken en Monique

  Jaarprogramma Jeugdzeilen   Zeilteam Westeinder 
       
Dag en datum   Beginners Midden  Wedstrijd RS Feva
      Gevorderden   Laser 4.7

Zaterdag 6 april  Optidiner alle zeilers   
Zondag 14 april    1  1  1
Zondag 21 april    2  2  2
Zondag 28 april    3  3  3
Zondag 5 mei   1  4  4  4
Zaterdag 18 mei      Combi Haarlem 
Zondag 19 mei       Combi Haarlem 
Zaterdag 25 mei       Combi Loosdrecht
Zondag 26 mei   2  5   Combi of training
Zaterdag 1 juni      Combi Vinkeveen
Zondag 2 juni   3  6   Combi of training
Zondag 9 juni   4  7  5  5
Zaterdag 15 juni      Combi Vlietland
Zondag 16 juni  5  6    6
Zaterdag 22 juni      Combi Westeinder
Zondag 23 juni      Combi westeinder
Zaterdag 29 juni      Combi Braassem
Zondag 30 juni      Combi Braassen
Zondag 1 september  6  7  6  7
Zondag 8 september  8  8  7  8
Zondag 15 september  9  9  8  9
Zondag 22 september  Diploma uitreiking alle zeilers 
    10  10  10  10  
Zaterdag 28 september  Jeugd zeilkampioenschappen alle zeilers   

Wil je ook graag leren zeilen? Dat kan vanaf 8 jaar als je een A- en B zwemdiploma hebt. 
Voor meer informatie kun je een mailtje sturen naar jzt@gmail.com.

Wellicht komt er dit seizoen ook een speciale Spetterdag voor de kinderen van 6-7 jaar. 
Houd de Over&Weer en nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie!
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Onderstaand de antwoorden van 
een aantal jeugdzeilkids op de 
volgende vragen:
1.  Wat vond je het leukste van het   
 afgelopen seizoen?
2. Wat zou je in 2013 willen leren?

Bram Hoep, 8 jaar:
1) Afgelopen jaar vond ik de onderlinge  
 wedstrijden het leukst.... en ik ben ook  
 erg trots op mijn beker!
2) In 2013 wil ik vooral leren om te slaan  
 en minder water in m’n boot te krijgen tijdens het zeilen. 

Tom Jongkind, 9 jaar:
1) Het leukste vond ik de zeilwedstrijd Nieuw Meer tegen Watersport Vereniging Aalsmeer.
2) In 2013 zou ik graag willen leren om sneller te kunnen zeilen.

 Hester Stokman, 9 jaar:
1) Het Jeugdweekend was super!
2) Ik zou wel meer naar het surfeiland/starteiland willen zeilen om daar te   
 zwemmen met iedereen.
  
Simon Duijn, 9 jaar:
Voor iedereen de beste wensen voor 2013!
1) Het leukste van de zeillessen in het jaar 2012  vond ik de oefenwedstrijdjes,   
 beetje ingewikkeld, maar wel heel leuk om te doen.
2) Ik zou graag in 2013 willen leren hoe ik snel in kan halen!

Annemijn Stokman, 12 jaar:  
1) De Combi’s waren superleuk!
2) Hoe ik overstag moet gaan met mijn joystick.
 
Anne Jongkind, 12 jaar: 
1) Toen het heel warm was dat we gingen zwemmen midden op de Poel.
2) Mijn CWO 3 halen. En ik wil in 2013 weer zoveel lol maken als in 2012 :)
 
Silke Muller, 12 jaar: 
1) Erg leuk en leerzaam, ik heb ook wel het gevoel dat ik in 2012 vooruit ben gegaan.
2) Ik denk nog veel wedstrijden oefenen want ik wil dit jaar graag aan meerdere  
 combi`s meedoen en ook nog graag leren om te roltacken. 

Wouter Korbee, 12 jaar:
1) Eigenlijk alles. De kou vond ik het minst leuk. De  
 onderlinge wedstrijden vond ik ook leuk. Verder   
 vind ik het erg leuk dat iedereen vrienden van   
 elkaar is. 
 Oh en natuurlijk het jeugdevenement en dan het   
 slapen op de haven samen met Joost in een tentje.  
 Het zeilen is gewoon gezellig met iedereen. Het   
 sneeuwt nu maar hoop dat het snel april is.
2) Nog beter leren zeilen en ik zou graag willen   
 dat de jeugd met de optimisten mee mag doen aan  
 de vrijdagavondwedstrijden, dan kunnen we laten  
 zien dat we echte zeilers zijn en leren we hoe het  
 gaat in een wedstrijd.

facebook: zeilteam westeinder
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‘Langsdammen in de Waal dragen bij 
aan de veiligheid bij hoog water. Maar 
langsdammen kunnen ook bijdragen 
aan meer vaarveiligheid en vaarplezier 
voor de recreatievaart’.

Dit zegt Herman Janssen, regio-
vertegenwoordiger van het Koninklijk 
Nederlands Watersportverbond. Het 
Verbond heeft in goed overleg met 
Rijkswaterstaat en Schuttevaer ervoor 
gezorgd dat het idee van ‘varen achter 
de langsdammen’ ook werkelijkheid 
wordt.
Maar de veiligheid voor de 
recreatievaart kan nog beter, zegt het 
Verbond Nederlandse Motorbootsport 
(VNM/KNMC). ‘Wij vonden een 
maximum vaarsnelheid van 9 km/uur 
te laag’, stelt Dick Sluijter, bestuurslid 
VNM. ‘Deze snelheid over de grond 

De Nieuwjaarsduik is op 22 december 
2012 iets te vroeg van start gegaan. 
Dat parkeren op de Kolendam niet 
zonder risico is moge blijken uit deze 
foto van de te water geraakte auto. De 
ongelukkige automobiliste had waar-
schijnlijk gas- en rempedaal verwisseld. 
Complimenten voor de fabrikant van 
de accu: binnenverlichting, knipper-
lichten, achterlichten en de cd-speler 
functioneerden nog uitstekend tijdens 

Recreatievaart blij met langsdammen in de Waal

Nieuwjaarsduik

gemeten betekent concreet een 
vaarsnelheid van 6 km/uur door het 
water. Bij deze geringe snelheid 
kunnen grotere recreatievaartuigen 
onvoldoende sturen. Op stromend 
water kan dat problemen 
veroorzaken’. Rijkswaterstaat begreep 
het veiligheidsprobleem en heeft 12 
kilometer per uur voorgesteld. De 
definitieve vaarsnelheid wordt straks 
vastgesteld in het verkeersbesluit. 

De recreatiesporters vroegen zich 
verder af of in de oevergeul een 
diepte van 2 meter (na de ingreep) 
wel voldoende is. ‘Wij zijn bang 
voor het dichtslibben en dan krijgen 
grotere jachten problemen. Ze kunnen 
vastlopen’. Ook kwam een mogelijk 
zuigingseffect in de openingen van 
de langsdammen nadrukkelijk aan de 

orde. Rijkswaterstaat heeft met de 
inbreng van het Watersportverbond 
en de VNM rekening gehouden in 
het ontwerp voor de langsdammen. 
De ervaringen zullen in de toekomst 
geëvalueerd worden, maar al met al 
zijn de beide partijen tevreden.

22 februari Clubavond voor NM leden
3 maart Lezing over antifouling bij WV Aalsmeer
16 en 17 maart Klusweekend op de haven
29 maart Clubavond voor NM leden
12 april Algemene Leden Vergadering
14 april Introductie nieuwe leden
14 april Opening vaarseizoen 2013
30 april Oranjeborrel
8 t/m 12 mei Hemelvaarttocht zeilboten
16 t/m 20 mei Pinkstertocht motorboten
15 juni Sloepentocht
vanaf 5 juli Nationaal Regenboog evenement
6 en 7 juli Jeugdweekend
23 t/m 25 augustus Midzomerfeest
21 en 22 september KCA kunstroute in NM clubhuis 
5 oktober  Captainsdinner
6 oktober Sluiting seizoen
25 oktober Clubavond
24 november Sinterklaasviering
29 november Clubavond

Agenda’s trekken

Tussendoor worden door de gastheer en 
- vrouw Denis en Jolande, nog verschil-
lende themaweekenden gehouden zoals 
haringparty, mossel - en aspergeweek-
end. De exacte data worden in een later 
stadium bekend gemaakt.

het op het droge takelen van de auto 
door de brandweer die door Remko 
via 112 was gealarmeerd. 

Echter grote hulde aan Remko die met 
zijn bekende tegenwoordigheid van 
geest  de vrouw direct uit het koude 
water tilde en onmiddellijk naar zijn 
huis bracht om haar onder een warme 
douche te zetten (nee, dit laatste deed 
alerte Monique natuurlijk!). We zijn 
trots op ons behulpzame havenpaar.
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Milieu klimt tegenwoordig naar 
een steeds hogere plek op onze 
prioriteitenladder. We moeten er 
zuinig op zijn! Tenminste dat vinden 
we bijna allemaal, dat is noodzakelijk 
en gewenst en natuurlijk willen 
wij voor onze kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen een wereld 
nalaten die schoon, fris en leefbaar is. 
Het is inmiddels wel duidelijk dat we 
roofbouw plegen op moedertje aarde 
en dat de gevolgen, zeker voor de 
korte termijn, onomkeerbaar zijn.

Nou zijn wij als gebruikers van de 
Nederlandse vaarwateren ons allemaal 
best bewust van de kwetsbaarheid 
van het (watersport)milieu. De 
luchtverontreiniging boven Aalsmeer 
druipt na een buitje regen van onze 
boten af, de stank van draaiende 
dieselmotoren in sluizen is niet te 
harden en het oppervlaktewater 
vertoont nog steeds sporen van 
verontreiniging. Mede door deze 
zichtbare ellende worden wij steeds 
enthousiaster over alternatieve 
energievoorzieningen, zoals wind- en 
zonne-energie, het hybride varen en 
andere zaken die minder belastend 
zijn voor het milieu dat wij te leen 
hebben van de volgende generaties. 

Structuurvisie ”windenergie op land”
Dat windenergie in dit proces een 
prominente plaats inneemt blijkt 
uit de structuurvisie ”windenergie 
op land” van het Rijk, waarin te 
lezen valt dat in 2020 van de totale 
energievoorziening ongeveer 16 
% duurzaam moet zijn.  Omdat 
windenergie één van de belangrijkste 
duurzame energiebronnen is zullen 
er in de toekomst grootschalige 
windmolenparken worden gebouwd. 
In de structuurvisie wijst het Rijk 
gebieden aan waarbinnen ruimte 
is voor grootschalige windenergie, 
zoals Noordoost Nederland, het 
IJsselmeergebied en Zuidwest-
Nederland. En dat schiet bij het KNWV 
in het verkeerde keelgat. 

“Vooropgesteld staat dat het Water-
sportverbond niet tegen windenergie 
is; het is een belangrijke vorm van 
duurzame energie. Maar in deze regio’s 
liggen belangrijke watersportgebieden 
als de Zuidwestelijke Delta, het 
Markermeer en het IJsselmeer. De 
komst van de grootschalige wind-
molenparken zullen het landschap 
en de vaarbeleving echter schaden” 

zo vreest het Watersportverbond. 
“De manier waarop deze industriële 
activiteit zich profileert en vooral 
ook de keuze van de locaties, ziet 
het Watersportverbond echter als 
een serieuze bedreiging voor het 
landschap en als aantasting voor de 
recreatieve vaarbeleving.” Aldus het 
Watersportverbond.

Investeren in de toekomst
Met name dat laatste punt ligt 
vanzelfsprekend uitermate zwaar 
op de maag van iedere watersporter. 
Moeten wij knokken tegen 
horizonvervuiling en voor een nog 
intensere vaarbeleving ten koste van 
ons milieu? Het Watersportverbond 
pleit in de door haar ingediende 
zienswijze op de structuurvisie voor 
het behoud van het open karakter van 
het landschap. “Als het open karakter 
wordt aangetast en het vaarwater 
verkleint, zullen watersporters naar 
andere gebieden vertrekken, zo vreest 
het Watersportverbond. Dit zal zeker 
nadelige gevolgen hebben voor de 
lokale economie”.

In de tientallen jaren dat wij als 
watersporters gebruik maken van de 
Nederlandse vaarwateren heb ik me 
nog nooit gestoord aan het feit  dat er 
in een ver verleden traditionele molens 
langs het water zijn geplaatst. Ik heb 
ook nog nooit iemand horen klagen 
over het feit dat dergelijke prachtige 
bouwwerken het open karakter van 
ons polderlandschap aantasten en ook 
onze vaarbeleving is niet merkbaar 
geschaad door deze bouwwerken. 
Ook heeft de lokale economie niet te 

leiden gehad onder de komst van deze 
molens. Natuurlijk zijn de geplande 
windmolens anno 2013 van een ander 
formaat dan de oude vertrouwde 
windmolens datum maar over een 
flink aantal jaren zullen deze net zo in 
ons geïndustrialiseerde landschap zijn 
opgenomen als de windmolens van 
een vroegere datum.

Moeten wij kiezen voor onze 
vaarbeleving met vervuild water en 
smerige lucht of voor een schoner 
milieu met windmolens aan de 
horizon? “Waarom hebben jullie 
gekozen voor…….?“ en “Nu hebben 
we last van ……… “en “Hadden jullie 
niet beter wat meer zorg kunnen 
besteden aan…………..?” en “Wat 
kunnen wij nu nog doen……..?“ 
Vragen van (achter)kleinkinderen aan 
watersportende opa’s en oma’s die met 
schaamrood op de kaken een antwoord 
stamelen: “anno 2013 vonden wij een 
intensere vaarbeleving belangrijker 
dan milieu omdat wij in de zomer een 
paar maanden 1 x per week gebruik 
maakten van het IJsselmeergebied en 
de Zuidwestelijke Delta”.

Laten we hopen dat de grote 
hoeveelheid vaarwater die deze 
plekken rijk is nu wordt ”belast” met 
iets dat een onschuldige investering 
lijkt voor een beter milieu waar 
generaties na ons nog lang profijt 
van kunnen hebben. “Een pondje 
vaarbeleving?”. “Mag het ietsjes 
minder zijn”. Met dank namens de 
vele generaties na ons. 

Luuk Raaman

Vaarbeleving
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Voor het eerst echt ver weg… 

Als je student bent heb je over het 
algemeen langer vakantie dan een 
gemiddelde werknemer en pas als je 
de pensioengerechtigde leeftijd hebt 
bereikt weet je zeker dat er weer meer 
tijd beschikbaar zal zijn voor langere 
zeilvakanties. Daarom proberen we, 
nu het nog kan, gebruik te maken van 
die langere periode vakantie waardoor 
we een nieuw en groter vaargebied 
kunnen ontdekken!

Vuurdoop
Een lange periode van vier weken 
liggen voor ons, onze plannen zijn 
niet veel concreter dan: ”we gaan 
naar het zuiden richting Honfleur 
langs de Franse kust”. Voor ons, Karlijn 
en ik, een behoorlijke grote nieuwe 
stap omdat we beiden nog nooit 
om de hoek bij Cap Gris-Nez waren 
geweest. Het feit dat wij nog nooit 
zonder ouders zo ver de zee op zijn 
geweest maakte het bovendien extra 
spannend en avontuurlijk. Ook was dit 
een vuurdoop voor onze nieuwe boot. 
Vooraf kwamen er allerlei vragen op 
ons af waar we eigenlijk nog niet echt 
een antwoord op hadden. Gewoon 
doen en dan maar ervaren hoe het 
zou gaan was de meest voor de hand 
liggende manier om er achter te komen. 
Vooraf vroegen we ons zoal af: “hoe 
gedraagt het schip zich op de golven, 
hoe reageert ze op harde wind, hoe 
snel varen we, zijn wij bestand tegen 
zeeziekte, vinden we dat gehobbel op 
zee wel leuk?  Allemaal vragen waar 
we gedurende deze trip antwoord op 
hebben gekregen.

Mijlenmakers 2012

Even de feiten op een rijtje: 
•	 schip: Accelerate, Jeanneau Sun 

Fast 32
•	 afstand: ongeveer 650 gevaren 

zeemijlen
•	 bemanning: Karlijn en Mark, 3/4 

van de afstand zeilend en 1/4 van 
de afstand op de motor afgelegd

•	 duur van de zeilvakantie was vier 
weken

•	 verste punt: de Seine baai Deauville 
/ Honfleur

•	 het weer: de eerste anderhalve 
week windkracht 5 á 6 west-zuid-
west, 3 verwaaide dagen en 2 
weken prachtig weer (ook om te 
zeilen)

•	 laatste halve week was zeer slecht 
met windkracht 6 á 7 west, maar 
toen waren we gelukkig net van 
zee af.

Vooral de eerste anderhalve week 
zat het qua weer niet echt mee. We 
hadden veel last van de harde west-
zuid-westenwind 5 á 6, waardoor een 
aantal bestemmingen vrijwel recht 
tegen wind was.
Door deze pittige weersomstandig-
heden in het begin, zijn we vanuit 
Aalsmeer binnendoor via Zeeland naar 
België gegaan waarna we vervolgens 
dagtochten hebben gemaakt naar 
plaatsen verder weg. 

Zuidwaarts
Eenmaal aangekomen in Boulogne 
hebben we, na een dag verwaaid te 
hebben gelegen, de gok genomen om 
met west-zuid-west 5 á 6 de langste 
afstand van 55 mijl te varen richting 
Dieppe. Dit was geen prettige tocht 

maar het schoot met dit windje wel 
lekker op. De dagen vanaf Dieppe 
waren heerlijk, waardoor we in twee 
sprongen naar Honfleur konden 
varen. Honfleur is een prachtig dock 
met een stadje waar de tijd lijkt stil 
te hebben gestaan. Vanaf Honfleur 
zijn we rustig aan gaan doen want 
per slot van rekening hadden we 
vakantie, dus zijn we her en der een 
dagje blijven liggen om de plaatsjes te 
verkennen en zijn met kleine sprongen 
terug gegaan richting het noorden. Na 
Honfleur hebben we op de terugroute 
iedere, qua diepgang, haalbare plaats 
aangedaan. Honfleur, Deauville, le 
Havre, Fecamp, Saint Valerey en Caux, 
Dieppe en Boulogne en vanaf daar 
weer terug richting Nederland. Stuk 
voor stuk prachtige plaatsen die zeker 
de moeite van het bezoeken waard 
zijn!

Trots  
We hebben zo veel mooie dingen 
gezien, dat dit zeker voor herhaling 
vatbaar is. Deze vakantie hebben wij 
bijna 1.000 foto’s gemaakt, waardoor 
het wel erg lastig was de mooiste voor 
de O&W te kiezen. We zijn trots dat 
we voor deze trip ook nog beloond 
zijn met de NM Mijlenmakerstrofee 
die we uit handen van Fred Fennema 
in ontvangst mochten nemen.

Mark en Karlijn
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WZW perikelen: ‘Blue Water’, ‘Nieuw Elan’

Wijzigingen Regels voor Wedstrijdzeilen 
2013-2016

Zoals de meesten van ons wellicht 
weten is de Stichting Westeinder Zeil 
Wedstrijden, kortweg de WZW, met 
een onderzoek bezig om te kijken hoe 
de toekomst van de WZW eruit moet 
zien.
Hiertoe heeft de WZW aan drie zeilers, 
van drie van de zeven aan de WZW 
gelieerde watersportverenigingen, 
gevraagd de handen ineen te slaan en 
zitting te nemen in een commissie die 
nu bestaat uit Huib Bannier van WV 
Aalsmeer, Armand Pruymboom van WV 
de Schinkel en ondergetekende Geert 
Bakker namens WV Nieuwe Meer. De 
opdracht aan de commissie was helder 
en luidde: Hoe kunnen we meer elan 
geven aan de WZW en is door de 
commissie als volgt vertaald: kijk breed 
naar mens, markt en omgeving en kijk 
wat mogelijk is. Ofwel: wat willen we, 
wat kunnen we en welke middelen 
hebben we. 

Het uitgangspunt is duidelijk: 
we beginnen bij de basis en met 
een marketingknipoog door de 
commissie ‘Blue Water’ gedoopt. 
Dan zie je dat je met aanzienlijk 
meer rekening moet houden 
dan zeilwedstrijden organiseren 
alleen: denk bijvoorbeeld aan de 
jeugd, de toegenomen vergrijzing, 
zowel demografisch als binnen de 
diverse watersportverenigingen, 

de veranderde instelling van grote 
groepen watersporters met betrekking 
tot het hebben en onderhouden van 
een boot, de tanende belangstelling 
voor de diverse watersporttakken, 
vrijwilligerswerk en ga zo nog maar 
even door. 
Kortom: het is dus vernieuwen en 
aanpassen geblazen: nieuwe, frisse 
initiatieven nemen en goed anticiperen 
op wat men wil is het devies en dat 
met enthousiasme, creativiteit en 
gedrevenheid: ‘Nieuw Elan’.

Hoe kom je nu te weten wat men 
wil? Het gaat allang niet meer over 
de WZW of haar ‘moeders’. Neen, het 
gaat om het geheel: hoe zetten we de 
Westeinder en omgeving nog beter 
op de kaart? Betrek de verenigingen, 
maar ook de wallenkant, de directe 
omgeving, de wedstrijdzeilers en 
mogelijk andere watersporters en 
organisaties bij je onderzoek en 
nadien bij de uitwerking van de 
snode plannen. Daartoe heeft de 
commissie een ‘open brainstormsessie’ 
georganiseerd, waarbij watersporters 
met de noodzakelijke kennis en 
ervaring werden uitgenodigd. Naast 
leden van de verenigingen was ook 
de Stichting Aalsmeer Westeinder 
Promotie vertegenwoordigd en Hugo 
Maarleveld van St. World Port Sail van 
de Volvo Ocean Race in Rotterdam. 

Doelstelling was het boven water halen 
van visie en ideeën en het creëren van 
draagvlak en enthousiasme.

De brainstormsessie op 12 januari 
jongstleden was een groot succes: 
de opkomst was hoog: zo’n 40-tal 
enthousiaste discussieerders met 
een grote afvaardiging namens de 
Nieuwe Meer. Er zijn duidelijk veel 
mogelijkheden en ideeën die de 
watersport en de Westeinder weer naar 
de voorgrond kunnen brengen. Nu het 
vervolg en kijken of het momentum 
erin blijft en het enthousiasme hoog. 
Momenteel buigt de commissie zich 
over de resultaten. En dit alles ten 
faveure van de mooie Westeinderplas 
en haar omgeving. Wordt vervolgd.

Geert Bakker

door Jos Spijkerman
Elke 4 jaar worden Regels voor 
Wedstrijdzeilen herzien en aangepast. 
Op woensdag 27 februari kan je vanaf 
20.00 uur in het clubhuis van WV 
Aalsmeer een toelichting bijwonen 
betreffende de nieuwe wedstrijdregle-
menten die van toepassing zullen zijn 
vanaf 1 januari 2013. De specialist-van-
dienst die het geheel met veel animatie 
zal uitleggen is ISAF International 
Judge and Umpire Jos Spijkerman.

Deze uiteenzetting zal open staan voor 
zowel de beginnend wedstrijdzeiler als 
de doorwinterde (bijna) volleerde rot 
in het vak die vervelende tijd bij het 

protestcomité wil vermijden.
Jos rekent op vele vragen uit het 
publiek, dus als je met iets zit en je wil 
nu eindelijk eens het juiste antwoord... 
Dit is het moment!

De inschrijving kost slecht € 5,-- 
voor clubleden van de zeven WZW 
verenigingen en € 15,-- voor niet-
clubleden, inclusief 2 kopjes koffie 
of thee. U wordt verzocht de 
inschrijvingskosten vóór 20 februari 
a.s. over te maken op rekeningnummer 
50.14.45.781 t.n.v. F. Dijkstra te 
Heemstede onder vermelding van de 
naam van de Watersportvereniging 
waar u lid van bent. Er is plek voor 
maximaal 80 personen en inschrijven 

kan via de site: www.stichtingwzw.nl.

Stichting Westeinder Zeil Wedstrijden
Fokke Dijkstra, Hans van der Laarse en 
Pieter Smeekes
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De Paasdagen vallen vroeg dit jaar; 
zondag 31 maart is het eerste Paasdag. 
Het Watersportverbond pleit er daar-om 
voor om dit jaar de bruggen en sluizen al 
vanaf het Paasweekend weer volgens de 
zomerbediening te bedienen, in plaats 
van 1 april, zoals normaal gesproken 
het geval is. Voor watersporters is het 
Paasweekend tenslotte de start van het 
nieuwe seizoen. 
Een aantal beheerders van bruggen en 
sluizen heeft inmiddels besloten om dit 
jaar al in het Paasweekend te beginnen 

Start zomerbediening in Paasweekend?

Zeilactiviteiten WV Nieuwe Meer Datum   Dag   Palaver  Start

Openingswedstrijd   14 april   zondag   10.30  12.00
Vrijdagavondwedstrijd   19 april   vrijdag   nvt  18.30
Woensdagavondwedstrijd  1 mei   woensdag  
Vrijdagavondwedstrijd   3 mei   vrijdag   nvt  18.30
Woensdagavondwedstrijd  8 mei   woensdag  
Hemelvaarttocht Zeilwedstrijd  10 mei   vrijdag  
Woensdagavondwedstrijd  15 mei   woensdag 
Vrijdagavondwedstrijd   17 mei   vrijdag   nvt  19.30
Woensdagavondwedstrijd  22 mei   woensdag  
Woensdagavondwedstrijd  29 mei   woensdag  
Vrijdagavondwedstrijd   31 mei   vrijdag   nvt  19.30
Woensdagavondwedstrijd  5 juni   woensdag 
Woensdagavondwedstrijd  12 juni   woensdag 
Vrijdagavondwedstrijd   14 juni   vrijdag   nvt  19.30
Onderlinge zeilwedstrijd  15 juni   zaterdag  10.30  12.00
Woensdagavondwedstrijd  19 juni   woensdag 
Woensdagavondwedstrijd  26 juni   woensdag 
Vrijdagavondwedstrijd   28 juni   vrijdag   nvt  19.30
Dames Clinic en wedstrijden  29 juni   zaterdag  
Woensdagavondwedstrijd  3 juli   woensdag 
Woensdagavondwedstrijd  14 augustus  woensdag 
Vrijdagavondwedstrijd   16 augustus  vrijdag   nvt  19.30
Woensdagavondwedstrijd  21 augustus  woensdag 
Nachtzeilwedstrijd   23 augustus  vrijdag   21.00  22.30
Woensdagavondwedstrijd  28 augustus  woensdag 
Vrijdagavondwedstrijd   30 augustus  vrijdag   nvt  19.30
Single Handed    31 augustus  zaterdag  10.30  12.00
Woensdagavondwedstrijd  4 september  woensdag 
Rond en Plat Westeinder  7 september  zaterdag  
Rond en Plat Westeinder  8 september  zondag  
Woensdagavondwedstrijd  11 september  woensdag 
Vrijdagavondwedstrijd   13 september  vrijdag   nvt  18.30
Vrijdagavondwedstrijd   27 september  vrijdag   nvt  18.30
Finale Vrijdagavondwedstrijd  5 oktober  zaterdag  10.30  12.00
Bestuursbekerwedstrijden  6 oktober  zondag   9.30  11.00

met de uitgebreidere zomerbediening. 
Zo gaat Rijkswaterstaat in het IJssel-
meer/Markermeer en de randmeren 
vanaf 29 maart de bruggen en sluizen 
volgens het zomerrooster bedienen. 
Het Watersportverbond is van mening 
dat ook andere vaarwegbeheerders 
dit goede voorbeeld moeten volgen 
en daarom gaat het Verbond dit jaar 
in diverse gesprekken met vaarweg-
beheerders de vervroegde invoering van 
de zomerbediening bepleiten.

Kalender
Zeilwedstrijden
2013
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10% korting
Leden van deze watersportvereniging krijgen bij 

inlevering van deze advertentie 10% afhaalkorting, 
op de Daveco accu’s van 120, 150 en 200 A/h.

Prijzen: zie website!
Oude accu’s zijn geld waard 

- bezOrgen mOgelijk -

accu’s

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag : 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag : 8.00 - 13.00 uur
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Zeilverslag, met de Inox onderweg
Wij, Patty en Rik Moor, waren blij verrast met de mail van onze voorzitter Henny 
Essenberg over onze nominatie voor de Mijlenmakerstrofee die op vrijdag 7 
december tijdens de ALV zou worden uitgereikt. We vroegen ons echter af of wij 
wel tot de doelgroep gerekend moesten worden. 

We zien de tochten die we laatste 10 jaar maakten niet als prestatie maar meer 
als een way of life in de zomermaanden. Daarom hebben we in 2001 bewust, 
maar met pijn in het hart, onze 38ft stalen klassieker ingeruild voor de INOX, een 
Hanse 371 met ophaalbare kiel. We wilden nu we er de tijd voor kregen langer 
met de boot weg en dan is wat meer ruimte en comfort wel zo prettig. Dat gaat 
niet als je niet allebei van varen en zeilen houdt. Gelukkig is de watersport er bij 
ons alle twee met de paplepel ingegoten. We weten dus niet beter dan dat er zomers gevaren wordt. Maar waarheen dan? 
Er zijn drie belangrijke randvoorwaarden bij de planning van onze tochten: 
1. we moeten regelmatig aan wal want we hebben Dapper, een Ierse terriër aan boord die het ongeveer 12 uur volhoudt 

zonder te worden uitgelaten, 
2. we zeilen niet ‘s nachts en 
3. we zeilen ook niet als er een windje van 6 Bft of meer is voorspeld. 

Engeland valt af vanwege Dapper, dus gaat het naar het noorden of naar het 
zuiden. We waren lang geleden al eens in Zweden geweest waaraan we hele 
mooie herinneringen bewaren. Het is dan ook niet vreemd dat we van de 10 
keer er nu 9 naar het noorden zijn geweest. De oostkust tot boven Stockholm, 
de westkust van Zweden en de zuidkust van Noorwegen, het Gotakanaal van 
oost naar west en van west naar oost met de prachtige grote meren als het 
Vanern, het Vattern en het hoogst gelegen meer het Viken. En we zijn daar nog 
lang niet uitgekeken. Maar vorig jaar wilden we toch eens iets anders doen, de 
Franse kust afzakken. Met de tijd die we hebben dachten we een heel eind te 
komen. Maar het weer zat niet mee en verder dan een rondje Seinebaai zijn 
we niet gekomen. Wel hebben we een week in Honfleur gelegen; de leukste 
haven aan de Normandische kust (redactie: zie verslag Mark en Karlijn, pagina 
26) om de captain’s 70-ste verjaardag te vieren met de familie. Maar ondanks de 
leuke havens en de Franse joie de vivre zijn we tot de conclusie gekomen dat we 

Noordgangers zijn. Overigens hebben we bewondering voor de prestatie van Mark en Karlijn die een flink deel van onze 
tocht hebben gemaakt in ongeveer een derde van de tijd die wij er aan besteed hebben. 

We zijn dus Noordgangers: zo ook dit jaar. We maken niet echt een planning waar we precies heen willen. Dit jaar hadden 
we wel het idee om naar de westkust te gaan en dan naar het Vanern. Maar je bent toch voor een groot deel afhankelijk 
van de wind en als je naar het noorden wilt is een beetje wind uit het zuid tot west kwadrant wel prettig. Zeker omdat je 
door de Duitse Bocht moet als je ergens in de Oostzee wil komen. Wij hebben nogal wat opties met ons kiel-midzwaard 
om bij het Kielerkanaal te komen omdat we over het Duitse wad een heel eind naar het oosten kunnen bij ongunstig weer. 
Maar bij goed, lees vooral rustig, weer gaat het meestal van Lauwersoog naar Norderney, waar Dapper zich kan uitleven 
door achter de konijnen aan te hollen. En wij kunnen daar ook lekker eten bij het havenrestaurant. We kennen het daar 
goed want het kan ook wel eens tegenzitten en dan zit je zo een paar dagen vast. Een keer hebben we er 10 dagen moeten 
blijven maar er is een aardige golfbaan en ook het dorp is niet verkeerd. Het leukste eiland daar is Spiekeroog dat wel wat 
lijkt op Vlieland maar dan echt Duits, ruhig und gemütlich erholen. Van Norderney of Spiekeroog moet je wel een flinke 
hop van 70 tot 80 zeemijl maken naar de Elbemond. Of naar Cuxhafen als je te laat bent om met het tij nog door te varen. 

Op de Elbe moet je wel de stroom mee plannen en loop je vaak meer dan 8 of 9 knopen. Maar je kunt ook door naar 
Brunsbüttel waar je voor de sluis van het Kielerkanaal moet wachten, je ziel in lijdzaamheid bezitten en de sluiswachter 
vooral niet via de marifoon oproepen want dan krijg je de Duitse wind van voren. Nu nog een dag op de motor maar soms 
ook met het fokje bij door het mooie en interessante Noord-Oostzee kanaal en je bent in de Kielerbocht. 
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Wij hadden dit jaar geluk met het weer op de heenreis. Van de buitenhaven 
in Lauwersoog, nieuw aangelegd door RWS maar niet door een zeiler, naar 
Norderney met een aardige achterlijke wind. De volgende dag meteen door naar 
Cuxhafen voor de depressies uit. Daarna zijn er in weken geen Nederlanders 
meer in Brunsbüttel gesignaleerd. Vrienden van ons hadden nog wel Norderney 
bereikt via Delfzijl en het wad maar na een week hadden ze alle kur-genoegens 
wel gezien en zijn ze via dezelfde weg weer naar huis richting IJsselmeer gegaan. 

Als je in Brunsbüttel overnacht kan je maar beter ‘s avonds een flinke borrel 
drinken; daar ben je overigens wel aan toe als je er dan 12 vaaruren op hebt 
zitten Maar die borrel is ook goed om een beetje vast te slapen. Je ligt namelijk 
vlak naast de grote sluis en ‘s nachts varen die 20.000 tonners dwars door je 
kajuit. Overdag is het altijd weer een spectaculair gezicht om zo’n gevaarte 
voorbij te zien schuiven. En de vakantiegangers op de cruisers zwaaien ook nog 
vrolijk naar je. Eerst tanken, want je wilt op het kanaal niet zonder diesel komen 
te zitten met al die grote “potten” die voorbij komen. Als je er genoeg van hebt 

na een uur of 5 tot 6 motoren dan is Rendsburg een prima tussenstop. Meerdere 
havens, leuke restaurants en goede voorzieningen. Het is de volgende dag dan 
nog maar 3 uur naar Kiel-Holtenau. Als je daar dan de sluis uitkomt ben je in een 
andere zeilwereld. Aan de kade in Holtenau liggen wel allemaal Nederlandse 
bruine vloters die de chartermarkt in de Oostzee domineren maar verder is dit 
het thuiswater van de Duitse zeilelite. We waren dit jaar op tijd uit de sluis en 
dan kan je kiezen wat je wilt gaan doen. Overnachten in een van de vele havens 
aan de Kielerbocht of nog even doorzetten. Er stond een aardig windje rond 3 
en het zou net bezeild kunnen zijn naar de Schleimond zo’n 20 mijl verderop. 
De Schlei is een langgerekte fjord die diep Schleswig Holstein insnijdt. Aan de 
monding ligt in een natuurgebied een heel leuk passantenhaventje. Normaal 
volledig bezet want er wordt hier druk gezeild. Maar het was nu 4 juni met 
harde wind en koud en dat was de reden dat er plaats genoeg was. Je bent nu 
echt in de Oostzee en zo’n kleine 400 zeemijl onderweg. 

Het voordeel van het varen hier is dat je zoveel keus hebt waar je naar toe kunt gaan. Bovendien hoef je geen rekening te 
houden met tij en stroom. Die is er soms wel door windopstuwing maar er is weinig peil op te trekken. We besluiten om via 
de Kleine Belt noordwaarts te varen. Het is matig tot slecht weer met een harde west-noordwestelijke wind en dan zeil je 
redelijk beschut onder de oostwal van Jutland en je vindt er hele mooie ankermogelijkheden. We liggen graag voor anker 
in de vrije natuur; ‘s ochtends even zwemmen en dan met de bijboot naar de kant om de hond uit te laten. Maar het water 
is 12 graden en de lucht niet veel warmer terwijl de wind behoorlijk onstabiel is qua richting en sterkte. Het worden dus 
haventjes. We treffen het dat Koningin Margaretha het eiland Fyn bezoekt. Zowel in Faborg als in Mittelfahrt worden we 
verrast door de aankomst van het Koninklijk Jacht. Een prachtig klassiek megajacht van bijna 80 meter dat de traditie van 
Denemarken als zeevarende natie hoog houdt. Het is een soort Deense Koninginnedag waarbij het opvalt dat er zo weinig 
politie en bewaking is. Alles verloopt heel gemoedelijk met een hoog aandoenlijkheidsgehalte. 
We gaan verder naar Snaptun waar we nog niet eerder geweest zijn en hopen daar de openingswedstrijd van het EK 
voetbal Nederland-Denemarken te kunnen zien in de Kro. Die blijkt er niet te zijn en in het clubhuis van de plaatselijke 
zeilclub hebben ze geen televisie. Uiteindelijk belanden we in het grote familiehotel om de hoek, waar we in de lobby 
tussen de Deense verjaardag vierende families naar de afgang van het Nederlands elftal kijken. We worden nog net niet 
uitgelachen maar wel een beetje meewarig bekeken. Moet je er ook maar gewoon een paar inschoppen. 
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De volgende dag varen we op de motor naar Horsens met wind tegen in de fjord. Er is ons verteld dat daar een goede 
werf is en wij hebben een probleem; er staat namelijk water in de boot. Voor geïnteresseerden willen we dat verhaal nog 
wel eens vertellen, maar in dit bestek zijn we 5 dagen verder die we hoog en droog op het industrieterrein van Horsens 
hebben doorgebracht. Als we weer drijven gaan we naar Hov. Hier zijn we ook nog nooit geweest maar het is een leuke 
haven. Gelukkig hebben we weer een ligplaats met de kop op de wind. Tot nu toe is het altijd gelukt, wat het ondanks 
deze weersomstandigheden een stuk aangenamer maakt achter je buiskap. Het is te koud en te wisselvallig; 1 dag goed, 2 
dagen slecht. En toch genieten we van wind, water, mooie kusten en soms spectaculaire luchten. Maar we willen richting 
de Zweedse scheren. De wind is gunstig voor Anholt en via Tunoe en Grena komen we met prachtig weer aan op het eiland 
dat zo prettig halverwege Denemarken en Zweden middenin het Kattegat ligt. Het is Deens, het heeft een grote haven, 
maar het lijkt wel een Duits kuuroord. Niet wat betreft de bebouwing want 
dat is een Deens rommeltje maar wel als je het hoge gehalte Duitse 60-plussers 
bekijkt. Er zijn prachtige stranden die, nu het mooi weer is, bevolkt worden door 
de grijze bemanningen van de zeilboten. Een aantal is kennelijk FKK-aanhanger, 
wat het uitzicht helaas niet ten goede komt. Dapper laat zich niet afschrikken en 
we maken een mooie strand- en duinwandeling. 

De volgende dag ziet er goed uit om de oversteek naar de westkust van 
Zweden te maken. Het is ongeveer 40 mijl naar Falkenburg, de dichtstbijzijnde 
haven. Maar als we buiten zijn blijkt dat te hoog gegrepen. Het alternatief is 
zuidelijker maar ook 15 zeemijl langer naar Varberg. We kiezen voor Laeso, 
een soort Waddeneiland voor de Deense kust. We waren daar al eerder met 
de havenfeesten en op die momenten is de haven bomvol maar wel heel gezellig. Met een klein knikje in de schoot en 
een zonnetje lopen we zo’n 7 knopen tot achter Laeso als de wind plotseling wegvalt. Op de motor om het langgerekte 
rif en dan nog 4 zeemijl weer terug naar binnen. Opeens is de wind weer terug, recht op kop en hard met een flinke 
regenbui. Dit is zo’n beetje het vaste patroon tot nu toe met heel wisselvallig weer. We moeten even zoeken naar een 
prettige ligplaats (kop op de wind) omdat de haven gerenoveerd wordt. Het ziet er niet naar uit dat het voor het komende 
watersportseizoen klaar zal zijn. Slecht voor de business want er komen hier allemaal Noren die veel te besteden hebben. 
Even later arriveert ook de Katinka die we in Anholt hadden zien liggen. Het was ons opgevallen dat de schipper daar zo 
minutieus zijn en haar bootschoenen aan het schoonmaken was. Maar hij had nog een verrassing voor ons. Een foto van 
de meeuw die, toen wij weg waren, bezig was onze kuiptafel leeg te eten. 

De volgende dag weer harde wind en regen zegt ons “dagboek”. We houden geheel tegen de regels geen logboek bij. 
We weten dan ook niet precies hoeveel mijl we gevaren hebben en hoeveel motoruren er bijvoorbeeld gedraaid zijn. Wel 
checken we regelmatig het oliepijl en de accuconditie. Je wilt per slot van rekening toch wel graag een koud kopstootje 
en koel glas witte wijn bij de verse visjes, ook al is het nog steeds te koud voor 22 juni. We liggen een dag verwaaid 
en verregend in Laeso. Er ligt een grote Nederlandse Noordkaper in de haven die wij herkennen van het Lauwersmeer 
waar we, ongeveer drie weken geleden, mee samen aan een van de eilandjes hebben gelegen. De schipper was met een 
betalende bemanning op weg naar Noorwegen maar is door slecht weer en wind omgekeerd. Ze liggen hier nu wat bij te 
komen van een ruige tocht. We doen boodschappen bij de goed gesorteerde Dagli Brugsen en slaan nog een voorraadje 
gewoon bier in. In Zweden is alles in de super te krijgen en vaak nog beter dan in onze AH, maar bier is nog steeds maar 
3,5% in de super en dat proef je toch. 

Het Deense, Zweedse en Duitse weerbericht zijn het er over eens dat het morgen een mooie dag wordt en ze krijgen 
zowaar gelijk. Met een mooie bakstagwind zeilen we naar de eilanden en rotsen van het scherengebied bij Gothenburg. 
We herkennen de bekende kust al van ver en meren aan het eind van de dag af in de vissershaven van Styrso, een pittoresk 
echt Zweeds rotseiland. Er zijn wat meer ligplaatsen bijgekomen en het heet nu Marina maar gelukkig is de sfeer niet 
veranderd. Het is de thuishaven van een paar grote trawlers die thuis midzomer gevierd hebben en van een paar kleinere 
vissersbootjes en wat zeil- en motorboten van de lokale bevolking, lees Gothenburgers met buitenhuizen. Bij het aanvaren 

van de kust hebben we voor het eerst 
echt ons nieuwe speeltje kunnen 
gebruiken. We hebben nu een plotter 
voor het varen tussen de rotsen en 
hier komt het wel aan op zorgvuldig 
navigeren. Tot nog toe hebben we 
in Zweden en Noorwegen alleen op 
de kaart gevaren en dat is weliswaar 
met wat stress altijd goed gegaan. We 
hebben nu een plotter met digitale 
kaarten van heel Scandinavië. De 
detaillering is goed en we zien ons 
zelf netjes door de smalle ingang 
manoeuvreren. Voor de zekerheid 
houden we wel de kaart erbij voor het 
overzicht. 

Dit is een verslag van 10 pagina’s waarvan we er 3 hebben opgenomen in deze O&W. 
Voor de overige pagina’s verwijzen we naar de website.
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Olie. Iedere schipper van een motor-
boot of gemotoriseerd zeilschip heeft 
ermee te maken. Door de “levens-
aders” van diverse systemen die aan 
boord kunnen zijn, stroomt de olie om 
het zware leven, wat een mechanisch 
systeem nou eenmaal heeft, wat 
te veraangenamen en niet geheel 
onbelangrijk, te verlengen.
Een soort levenselixer zou je kunnen 
zeggen. En zo is het wel. Geen olie in 
een systeem waar “wrijving” in voor 
komt betekent onherroepelijk een 
voortijdig einde aan het functioneren 
ervan.
Waar zit dan al die olie? 

•	 Motorblok
•	 Schroefas	(indien	aan	de	orde)
•	 Keerkoppeling
•	 Hydraulische	stuurinrichting
•	 Stroomgenerator
•	 Hek-	en	boegschroeven

Er zijn wellicht nog meer plekken te 
bedenken waar aan boord de olie 
zorgt voor smering en koeling. Laten 
we het motorblok en keerkoppeling er 
eens uitpikken.

Het motorblok 
Het motorblok heeft onderdelen 
die gesmeerd en gekoeld dienen te 
worden. Olie vind je in diverse zoge-
naamde viscositeiten. Dat wordt in een 
aanduiding/normering aangegeven. 
Tevens geeft de aanduiding aan 
welke temperatuur de olie aankan 
zonder zo dun te worden door de 
warmteontwikkeling dat deze zijn 
smerende functie verliest. Het is van 
belang om de juiste olie te kiezen. 
Daar kan de leverancier van de 
motor u alles over vertellen of een 
vakman met verstand van zaken. Voor 
scheepsdiesels wordt meestal 15W40 
gebruikt in verschillende kwaliteiten 
en voor benzinemotoren 20W50. Olie 
vervang je bij een gemiddeld gebruik 
in ieder geval 1 keer per jaar en dan bij 
voorkeur voor dat de winter invalt. Dat 
is dus onderdeel van de winterbeurt. 

Olie vervangen voor de winter 
Maar waarom vóór de winter? Olie 
heeft nog een extra functie en die 
is dat het corrosie voorkomt. Het 
heeft een conserverende werking 
zodat zuiger, zuigerwand en kleppen 
worden beschermd. Oude olie heeft 

Bericht uit de machinekamer: 
In de olie

die eigenschap beduidend minder en 
soms helemaal niet meer. Verse olie 
waarbij gedurende de wintertijd de 
motor meestal een halfjaar niet draait, 
draagt daardoor het beste bij aan die 
conservering.
Maar goed, even terug naar onze 
tijd. Dat ook het oliefilter vervangen 
dient te worden als onderdeel van de 
winterbeurt mag duidelijk zijn. Olie 
vervangen kan door de olie vanonder 
uit het carter te laten stromen door het 
losdraaien van de carterplug. Meestal 
is dat een lastige plek dus blijft er één 
gemakkelijke manier over en dat is 
met een oliezuigpomp. 

Frequent olie peilen 
Olie controleren blijft belangrijk. Maak 
er een gewoonte van om, zodra je aan 
boord komt, vóór het varen de peilstok 
er even uit te trekken en het niveau te  
checken. Iets onder peil is geen ramp. 
Slechter wordt het als er teveel olie 
in het motorblok wordt gegooid. Er 
ontstaat dan een verkeerde druk in het 

In 1400 voor Chr. werd al een mengsel van dierenvet 
en calcium gebruikt als smeermiddel voor de 
wielnaven van de Egyptische strijdwagens.

motorblok  en door oververhitting kan 
de motor “op hol slaan” doordat de 
olie als brandstof gaat functioneren. 
De motor kunt u dan niet meer 
uitzetten. Een op hol geslagen motor 
stopt uiteindelijk vanzelf……namelijk 
als de olie op is en de motor dramatisch 
vastloopt. U bent dan helaas toe aan 
een nieuwe.

De keerkoppeling
Zoals genoemd heeft de keerkoppeling 
ook een oliesmering. Ook daarvoor 
geldt dat dit met enige regelmaat moet 
worden gecheckt. De peilstok vertelt u 
hoe de vlag ervoor staat. Let wel: als 
de keerkoppeling is toegerust met een 
zogenaamde oliekoeling dan heeft  
peilen bij een koude keerkoppeling 
geen zin. Immers, dan ligt de olie altijd 
helemaal onder in het systeem en lijkt 
het peil dus altijd goed. 

Motor uit en peilen
Laat de motor even warm draaien 
zodat de olie zich kan verspreiden in 
het keerkoppelingsysteem, inclusief 
de koeler. Motor uitzetten (wel doen 
hé) en snel peilen. Dan pas geeft de 
peilstok  het juiste niveau van de olie 
aan. Een keerkoppeling vul je met ATF 
olie (Automatic Transmission Fluid). 
Laat u zich daarover informeren bij 
de vakman of uiteraard via de bij-
behorende gebruiksaanwijzing, indien 
aanwezig. Hydraulische stuursystemen 
en schroefassen die worden gesmeerd 
met olie vragen om een vakkundige 
check. Laat ook dat onderdeel zijn van 
de frequente onderhoudsbeurt. 

Dus houd olie in de gaten om gesmeerd 
het seizoen door te komen. Tot een 
volgende machinekamerpraatje.

Mark Koopmans
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