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Altijd havenmeester willen zijn? Uw kans! 

Op de woensdagen in het seizoen heeft onze havenmeester zijn vrije 
dag. De andere 6 dagen is er een continu bezetting. Mede daarom vinden 
we het belangrijk dat er op deze woensdagen een havenmeester als 
aanspreekpunt  is voor de leden en passanten. Het is natuurlijk altijd 
goed om iets op en voor uw vereniging te doen. Als u het leuk vindt , kunt 
u dus altijd toetreden tot de groep van vervangende havenmeesters 
  
Wat wordt er dan van u verwacht: 
1.    Remko opent voor u en hijst de vlag. 
2.    De haventelefoon wordt doorgeschakeld naar uw gsm  zodat u van 
9:00 uur t/m 17:00 uur bereikbaar bent. 
3.    Uiteraard kunt u de hele dag doorbrengen op de haven, maar we 
verwachten dat u tussen 15:00 uur t/m 17:00 uur persoonlijk op de haven 
bent voor een inspectie ronde en eventuele zaken af te handelen. 
4.    Om 17:00 strijkt u de vlaggen en sluit u het kantoor. 
  
Mocht u interesse hebben neem dan even contact op met de 
havenmeester 06 27 62 1998 of havenmeester@wvnieuwemeer.nl 
Het schema voor de vervanging hangt in het havenkantoor. Wij zijn 
enorm blij met uw mogelijke hulp. 

  

 

  

Nieuw initiatief: WZW Cup zaterdag 12 mei 

De WZW is in samenwerking met de aangesloten verenigingen aan het 
werk om een nieuwe wedstrijdformule op te zetten. De WZW Cup is een 
laagdrempelige recreatieve competitie voor alle leden van de WZW 
aangesloten verenigingen, tw WV Aalsmeer, WV Nieuwe Meer, Westend, 
WV Schiphol, Windsurfclub Aalsmeer en aspirant lid De Residentie. Om 
deel te nemen is wedstrijdervaring is niet nodig. Wel is het zaak dat u 
kunt zeilen en/of kunt windsurfen. De boten en surfplanken worden ter 
beschikking gesteld door de WZW deelnemende verenigingen. 
Het betreft een wedstrijd waarbij steeds 2 boten of 2 surfplanken tegen 
elkaar varen in hele korte wedstrijdjes in het zicht van de haven onder 
begeleiding van een scheidsrechter. Alle teams varen een keer tegen 
elkaar en de deelnemer(s) die de meeste wedstrijden wint, is de dag 
winnaar. Elke deelnemer krijgt per gewonnen wedstrijd 2 punten en voor 
het uitvaren van een wedstrijd 1 punt. De persoon met de meeste punten 
aan het einde van serie is de winnaar van de WZW Cup. Het is een 
individueel klassement en het is de bedoeling om te varen in de volgende 
klasse ’s: 
1.      J22 (3-persoons boot), WV Aalsmeer         12 mei 
2.      Viper (windsurfen), Windsurfclub Aalsmeer 26 mei 
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3.      Laser (1 persoonsboot), WV Nieuwe Meer 14 juli 
4.      Randmeer (2 persoonsboot), WV Schiphol 18 augustus 
Inschrijving is niet voor de serie, maar gaat per wedstrijd. Het staat 
iedereen vrij om deel te nemen aan 1 of meerdere wedstrijden. Een 
wedstrijd gaat alleen door als er voldoende aanmeldingen zijn. Daarom 
zal de inschrijving 24 uur voor aanvang sluiten en zal er besloten worden 
of er gevaren kan worden. Deelname per wedstrijd kost 5 euro.  
De eerste wedstrijd dag is op 12 mei en dan wordt er gevaren in de J22 
bij WV Aalsmeer. Ga naar deze link om je aan te melden. 
 
  

  

19 en 20 mei Combi Westeinder groot spectakel 

Op 19 en 20 mei organiseren we samen met de WVA weer de Combi 
Westeinder. De super thuiswedstrijd voor de jeugd op de grote en 
kleine poel met ca 150 deelnemers. Elk jaar is het weer een feest voor 
heel veel kinderen om hier aan 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. 
De Optimist C klasse is voor de beginnende wedstrijdzeilers en zeilsters. 

Zij varen op de Kleine Poel in het zicht van de haven.  Optimist A en B 

zijn voor de wat meer ervaren kinderen.  De A en B klassen en de RS 
Feva, Splash en Laser 4.7 varen op de Grote Poel. 
Na het strijden op het water, ligt de grote band van het 
Watersportverbond weer klaar voor de kinderen (met dank aan de WV 
Schiphol) en op zaterdag zijn er prachtige prijzen te winnen tijdens de 
welbekende Combi Westeinder Bingo en kunt u genieten van onze 
overheerlijke barbeque. 
 
Onze zeilertjes verwachten en verdienen veel supporters. Kom 
kijken! 
  

 

 
  

  

Zaterdag 9 juni 6-uurs van de Westeinder 2018 

De 6-uurs van de Westeinder wordt georganiseerd door WV Schiphol in 
samenwerking met de Stichting Westeinderzeilwedstrijden (WZW) De 
geplande start is om 10:00 uur op zaterdag 9 juni 2018 en is vlakbij het 
“starteiland”. Om 8:15 uur is het zeilerspalaver in het clubhuis van WV 
Schiphol. Deelname is mogelijk voor alle klassen kajuitboten en open 
zeilboten. Na het succes van vorige jaren is de 6-uurs van de Westeinder 
nu een terugkerend evenement. Het is een leuke zeilwedstrijd en voor 
iedereen goed te doen. Het principe van een 6-uurs race is heel 
eenvoudig: het schip dat in 6 uur tijd de grootste afstand heeft afgelegd is 
de winnaar van de race. Uiteraard wordt de gezeilde afstand gecorrigeerd 
met een handicapfactor die per type zeilschip wordt vastgesteld. Alle 
informatie en inschrijvingsmogelijkheden zijn hier te vinden. 
  

 

  

Dag van je Leven botendag heeft boten nodig 
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Zaterdag 16 juni, traditioneel de dag voor vaderdag, organiseert Stichting 
Dag van je Leven weer haar jaarlijkse botendag. Meer dan 300 mensen 
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking gaan die dag het 
water op aan boord van vele soorten boten. Van sloepen en speedboten 
tot aan zeilboten of luxe moterjachten, alles kan mee varen. Iedereen die 
een boot heeft en het leuk vindt om gehandicapte mensen met hun 
begeleiding of familie te laten genieten van de mooie Westeinderplassen 
is uitgenodigd om te varen. De botendag is al jaren een succes, maar de 
organisatie is wel afhankelijk van booteigenaren. 
Lees meer... 
  

 

  

Aanleg Marker Wadden in volle gang 

De Marker Wadden, de eilandengroep die aangelegd wordt ten zuiden 
van de dijk Enkhuizen Lelystad, is volop in beweging. De eerste eilanden 
vorderen in een mooi tempo, maar het is nog een grote bouwplaats. Dat 
brengt met zich mee dat er met groot materieel gewerkt wordt en dat er 
veel ondiepten zijn. De komende tijd geldt een vaarverbod dat afgezet is 
met gele betonning, voorzien van een topteken. 
Boten zonder ontheffing overtreden de wet en riskeren een boete. Lees 
hier meer. 
  

 

  

Wie wil meedoen met de beginners? 

Vooral onze jongste leden zijn van harte welkom bij de trainingen voor de 
beginners. Er wordt alleen gelest in de ochtend en de eerste keer mogen 
ze gratis meedoen om te kijken of ze het leuk vinden. Vriendjes en 
vriendinnetjes zijn ook van harte welkom! Opgeven bij 
jzc.wvnm@outlook.com. 
  

 

  

Maxfuns zijn er voor alle huidige en nieuwe leden 

We willen het gebruik stimuleren en maken daarom het gebruik 
laagdrempelig. De eerste keer kan een lid of eventueel toekomstig lid de 
Maxfun gratis uitproberen. Natuurlijk wel graag samen met iemand die de 
boot al kent! 
Bij genoeg zeilervaring kan je de maxfun huren voor 30€ per keer. 
Informatie bij de havenmeesterof Robert van Werkhoven tel 0653313397 

  

 

  

Openingstijden Clubrestaurant  

Openingstijden in de maanden mei t/m September 
-dinsdag t/m vrijdag vanaf 12.00u 
-zaterdag en zondag vanaf 10.00u 
-maandag gesloten (maar  2e pinksterdag geopend)  
zie de website. 
En natuurlijk naast de kaart ook de “specials” 

  

 

  

Wat is hier gebeurd? 
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Allemaal te zien op facebook stamtafel. 
 
  

Aanmelden 
 
  

 

  

Alvast in de agenda 

- Extra Jazz op de haven zondag 27 mei met Carmen Gomez en Soulfoul 
- Westeinderwaterweek van woensdag 4 juli t/m zondag 8 juli met onder 
andere   Eredivisie Zeilen, Optimist on Tour, Aquapalooza, Proefvaren, 
Plaspop, Hippymarkt en Q-cup 
  

  

 

  

Agenda Evenementen 

3-7 mei -------------------------- Motorboottocht 
9-12 mei ------------------------ Hemelvaarttocht 
zondag 27 mei ----------------- jazz op de haven 
16-17 juni ---------------------- Sloepentocht 
vrijdag 29 juni t/m 1 juli ---- Jazzweekend 
4 t/m 8 juli ---------------------- Westeinderwaterweek 
zaterdag 7 juli ------------------Proefvaren 

  

 

  

Agenda Jeugd 

Allen: 
24 juni ------------------jeugdevenement 
30 september --------clubkampioenschappen 
  
Trainingen Wedstrijdgroep en RS Feva/Laser: 
27 mei, 10 juni, 8 juli, 9, 23 en 30 september 
25 mei  8 juni vrijdagavondwedstrijd  
  
Trainingen Beginners en Gevorderden groep: 
27 mei, 10 en 17 juni, 1 en 8 juli, 9, 23 en 30 september 
  
Wedstrijden jeugd: 
Combi Nieuwkoop: 5-6 mei 
Dutch Youth Regatta: 10-11 mei 
Combi Westeinder: 19 en 20 mei 
Q cup Braassem: 27 mei 
Combi Vinkeveen: 2-3 juni 
Combi Kaag: 16-17 juni 
Combi Braassem: 30 juni-1 juli 
Q cup Zeilschool Aalsmeer: 8 juli 
Q cup WV Nieuwe Meer: 15 juli 
Combi Finale Hoorn: 8-9 september 
Combi Vlietland: 15-16 september 
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Combi Muiden: 22-23 september 
Combi Haarlem: 13-14 oktober 

  

Wedstrijden 

woensdagavond wedstrijden 
WZWcup 1  
J22 (3-persoons boot), WV Aalsmeer  zaterdag 12 mei 
Viper (windsurfen), Windsurfclub Aalsmeer zaterdag 26 mei 
 

Zes uurs race Westeinder ——- zaterdag 9 juni  
Volledige WZW agenda  
  

 

  

Eredivisie Zeilen 

Speelronde 2    8, 9, 10 juni    Roermond 
Speelronde 3    6, 7, 8 juli    Aalsmeer 
Speelronde 4    7, 8, 9 september    Lelystad 
Speelronde 5    5, 6, 7 oktober    Veere 

  

 

  

Interessante links 

• WV Nieuwe Meer Stamtafel (facebook) 

• Brasserie Nieuwe Meer   

• Over & Weer digitaal 

• Twitter WV Nieuwe Meer   

Commentaar, suggesties en reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom bij: 
redactienb@wvnieuwemeer.nl 
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