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En dan ben je zomaar opeens secretaris van Watersport 
Vereniging Nieuwe Meer. Echt waar! Nou nee. Zo ging 
het natuurlijk niet. Het ging namelijk zo.
Als je soms ergens iets van vindt en het vermoeden 
bestaat dat je ook tijd over hebt, of krijgt, dan loop 
je in de kijker. Dus werd ik al best enige tijd geleden 
benaderd door Henny Essenberg of het geen tijd werd 
om iets voor de vereniging te gaan doen. Hoezo iets 
gaan doen? Ik betaal toch contributie. Maar zo werkt 
het natuurlijk niet in een vereniging.

VOORWOORD

En ik moet eerlijk toegeven, een beetje gevleid was ik wel. Al 
weet ik niet of ik de eerste of de laatste op de lijst was.  Om een 
lang verhaal kort te maken, tijdens de ALV van afgelopen april 
heb ik het stokje van Wim en Marjan Rietveld overgenomen. Dit 
na een gedegen voorbereiding ten huize van Wim en Marjan 
(wist u dat ze een heuse lift in huis hebben? Nee, geen traplift 
maar een echte vier persoonslift met telefoon en al).

En nu ben ik dus “bestuurder”. Dat is geen leidinggevende. 
Tegen mijn vliegtuigbemanning riep ik regelmatig dat meeden-
ken op prijs gesteld wordt maar dat een bemanning geen 
democratische instelling is. Gelukkig werkt dat op de Nieuwe 
Meer anders. Besturen is dienen. Het bestuur dient het belang 
van de vereniging en de leden. Althans, zo zie ik het.
De belangen van de vereniging en individuele leden is niet 
altijd hetzelfde. Dan wordt het schipperen voor het bestuur.
Dat blijkt soms lastig maar het hoort erbij.

Besturen kan op vele manieren. Ga ik op de winkel passen? 
Zeg ik over drie jaar tegen mijn opvolger “Alsjeblieft, doe er 
voorzichtig mee. Het is wat fragiel maar het werkt nog”.
Ik zou willen dat het kon. De vereniging is springlevend, zeker. 
Maar de gevaren liggen op de loer. Ze mogen als bekend 
verondersteld worden: vergrijzing, andersoortige watersporters 
etc. Wie op een mooie zondag op de Poel dobbert ziet veel 
snelle bootjes met jongeren die de watersport anders beleven 
dan het gemiddelde WVNM lid. Daar kunnen we wat van 
vinden maar het is een realiteit waar we rekening mee moeten 
houden.  Sloeproeien zou een nieuwe impuls kunnen geven 
aan de Nieuwe Meer. De gehouden clinic is goed bezocht 
maar hoe geven we hier vervolg aan? Een sloep met uitrusting 
is niet gratis. Het bestuur denkt erover na. Maar ik wil u als lid 
uitdagen om mee te denken. Dat wordt zeer gewaardeerd en 
ja, wij zijn gelukkig een democratische instelling.

Paul van de Zande
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Verder zorgde Henk voor het opzetten en on-
derhouden van ons historisch archief. Vanaf 
1912 geeft dat een prachtig beeld van onze 
vereniging, een schat aan informatie. Henk 
en zijn, helaas overleden, vrouw Miep waren 
verantwoordelijk voor het “W.V. Nieuwe Meer 
Gedenkboek”.  Overigens was zijn vrouw Miep, 
voor mij natuurlijk mevrouw de Ruijter, vele 
jaren vice-voorzitter. Je kan dus wel zeggen: 
een actief koppel. De moeite waard om het 
archief eens in te duiken. Vraag er maar eens 
naar bij de secretaris of de havenmeester.

Een zeilend leven
Er verschijnen, na de eerste kop koffie met 
Zaans gebak, twee volgeplakte albums op 
tafel met krantenberichten, foto’s en alles wat 
herinnert aan een roemrijk, zeilend verleden.
Mooie beelden in zwart/wit van o.a. zijn Pam-
pus met zeilnummer 153. Het boekwerk laat 
de tijd zien tussen 1954 en 1962 waarin Henk 
furore maakte met zijn schip. Maar Henk zeilde 
niet alleen de Pampus maar werd ook tien keer 
Nederlands kampioen in achtereenvolgens:
de 12-voetsjol, de Randmeerklasse en de 
Yngling. Alleen al in de Pampusklasse werd 
hij driemaal Nederlands kampioen en won hij 
25 hoofdprijzen en 175 dagprijzen. 
Zo…dat zijn pas zeilresultaten!  Henk was me-
deverantwoordelijk voor het oprichten van 
de Pampusclub en initiator bij de oprichting 
van de Randmeer- en Ynglingclub. Varen 
was voor Henk per definitie wedstrijdvaren.
Zijn laatste schip,  de LN 26 “MIDDELZEE”, 
schafte hij pas veel later expres aan om het 
wedstrijdzeilen wat van zich af te houden en 
het wat rustiger aan te doen.

Met de vele zeilsuccessen was hij voor onze vereniging 
tevens een prachtige ambassadeur.
Op mijn vraag hoe een dergelijke lijst van zeilsuccessen 
tot stand kon komen geeft Henk aan dat hij altijd op zoek 
is geweest naar de perfecte uitvoering van het schip 
én je moet natuurlijk ook competitief zijn ingesteld. 
Maar bovenal moet het materiaal goed zijn, het moet 
kloppen. Altijd op zoek naar technische verbeteringen. 
Een voorbeeld daarvan is zijn idee voor het toevoegen 
van de overloop op de Pampus. Een aanpassing die 
daarna door vele Pampuszeilers is opgevolgd.

Op mijn vraag of er nog een bijzondere anekdote is 
die hij kwijt wil schoot hem de volgende te binnen: “Ik 
vertel er ééntje want als ik ze allemaal ga vertellen zitten 
we hier vanavond nog. Maar deze vind ik altijd wel 
leuk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was onze haven 
door de Wehrmacht geconfisqueerd. De toren van 
ons clubgebouw was voorzien van een mitrailleur die 
diende om vijandelijke vliegtuigen het hoofd te bieden. 
De verantwoordelijke officier van de Wehrmacht had 
ook zijn eigen schip in onze haven liggen. Ik was nog 
maar net officieel als lid geïnstalleerd, anders mocht 
je niet meedoen met de wedstrijden. Het weer was 
onstuimig en al snel liep de kuip van mijn 12-voetsjol 
aardig vol. Een hoosblik was er niet en net toen ik met 
boot en al kopje onder dreigde te gaan kwam de eerder 
genoemde Duitse officier met zijn motorkruiser langszij 
om mij redden. Hij nam mij aan boord en hoosde de 
jol leeg. Ik kreeg droge kleren en hij bracht me terug 
naar de haven. Een aardige kerel die ook maar voor 
zijn dienstnummer naar Aalsmeer was gestuurd en 
eigenlijk gewoon alleen van bootjes hield. We vertelden 
hem dat de Wehrmacht dan een slechte keuze had 
gemaakt met die mitrailleur daar op die toren. Want als 
het er op aankwam lag zijn mooie motorkruiser ook in 
de vuurlinie. Het liep gelukkig allemaal goed af”.

1. We gaan het hebben over Henk’s bijdrage 
voor de vereniging.

2. En verder uiteraard over zijn “zeilend” 
leven

3. En wellicht is er dan nog ruimte over om 
zijn mening neer te zetten over hoe een 
club eruit behoort te zien.

Want zijn “zeilhistorie” is uitzonderlijk en daar 
raak je bijna niet over uitgesproken.

De clubtaken van Henk
In 1988 werd Henk voorzitter van de ballo-
tagecommissie. Henk is van mening dat een 
dergelijke commissie nodig is, ook nu nog, 
om de juiste leden in de club te krijgen. Als 
commissie zorg je ervoor dat je kritisch 
kijkt naar de persoon die lid wil worden. 
Je vraagt wat de reden is om lid te worden 
en je polst of hij of zij bereid is om o.a. een 
actieve bijdrage te leveren. Lid worden van 
een watersportvereniging als de onze vraagt 
om een bijdrage anders kun je beter de keuze 
maken om bij een “gewone” haven te gaan 
liggen met je schip. Henk is een perfectionist. 
Die eigenschap vertaalde zich in de taken 
die hij uitvoerde voor de vereniging en in het 
wedstrijdzeilen. Maar daar later meer over. 

Zoveel vitaliteit is niet iedereen gegeven.
Henk de Ruijter. Op de respectabele leeftijd van 
91 jaar. Maar niet alleen vitaal maar ook helder 
van geest. En overduidelijk vol enthousiasme over 
het leven dat hij nu leidt en met de herinneringen 
aan wat hem dierbaar is. Geboren in 1927 werd 
hij officieel lid in 1943 van onze vereniging en 
dus al 75 jaar lid.  Zijn vader was indertijd haven-
commissaris. En reeds als vijfjarig jongetje raakte 
hij vertrouwd met de vereniging. En wie zit er voor 
mij? Een prominente man die respect afdwingt 
en die de kunst verstaat om mensen voor zich 
te winnen. Dat is een mooie eigenschap. Enne…. 
rekent u even mee? Henk maakt dus al 86 jaar 
deel uit van onze vereniging! Ik sprak met dit bij-
zondere erelid en hij verzocht mij vriendelijk doch 
dringend hem vooral te tutoyeren. Ik deed mijn 
best om het “jij” zoveel mogelijk uit de weg te 
gaan; ik had er duidelijk moeite mee.
Henk woont in een riant appartement in Zaandam.
Bijna rondom in het water met een inspirerend 
uitzicht op alle komende en gaande schepen. 
Hoe kan het anders dat Henk voor deze plek 
heeft gekozen. Gaandeweg tijdens het uitwerken 
van het interview leek het mij de beste weg om 
het artikel in drieën te delen.
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De herfst komt er weer aan, tijd 
om lekker te loungen! Van der 

Schilden Lingerie heeft een groot 
aanbod nachtgoed en loungewear. 

Bij aankoop van nachtmode 
in onze winkel, krijgt u tegen 
inlevering van deze bon een 

heerlijk paar huissokken cadeau. 

De club van Henk
Henk kent de vereniging al 86 jaar en dan mag je 
veronderstellen dat je getuige bent geweest van grote 
veranderingen binnen de club. Op mijn vraag wat er dan 
allemaal anders is geworden en wat de allergrootste ver-
schillen zijn? Henk geeft aan dat er in feite niet zo heel 
veel veranderd is. “In de basis is de grondgedachte van 
de vereniging nog steeds overeind gebleven. Dat komt 
door een stabiel bestuur met een consistent beleid. Er is 
blijkbaar altijd veel aandacht besteed aan de overdracht 
van die oude waarden. En vergeet de vele actieve leden 
niet, absoluut noodzakelijk om de boel bij elkaar te houden. 
In vroeger jaren rees toen ook al met regelmaat de vraag 
op hoe de jeugd kon worden vastgehouden. Toch lukt dat 
nog steeds vrij goed en zie je een positieve ontwikkeling, 
ondersteund en geïnitieerd door actieve leden”.
Henk geeft verder aan dat hij van zijn hart nooit een 
moordkuil heeft gemaakt en als hem iets opviel, hij dat altijd 
aan de orde stelde. Dat viel niet altijd in goede aarde maar 
wierp vaak wél zijn vruchten af. Henk als wedstrijdzeiler 
deed geen concessies, als actief lid belast met specifieke 
taken liever ook niet.
In 2002 interviewde Paul Hamelynck Henk ook al eens 
en ik wil u daaruit de volgende alinea niet onthouden 
waarin werd teruggekeken op oude tijden. De volgende 
tekst werd geciteerd uit oude berichten: “De Vereeniging 
Nieuwe Meer” is een benijdenswaardige vereeniging. Een 
vereeniging waar fut in zit. Toch sluit de groote toename van 
leden een gevaar in zich: de onderlinge verstandhouding 

kan erdoor minder innig en daardoor de kracht naar 
buiten minder sterk worden”. Het betreft een verslag 
in “De Watersport” uit 1916. Ons ledental was toen 
gestegen van 67 naar 108 in één jaar tijd. Het was 
het jaar van “de eersten grooten nationalen wedstrijd 
door de vereeniging gehouden op 22 augustus, een 
dag die vele zeilers voor het eerst met de intieme 
landelijke schoonheden van den Westeinderplassen 
bekend maakte”. In 1944 met Henk de Ruyter als 
aspirant-lid, hadden ze 350 leden.
De discussie over de ontwikkeling van watersport-
verenigingen in het algemeen met alle “bedreigingen” 
vandien is dus niet nieuw. Nog steeds is Henk van 
mening dat activiteiten als de Hemelvaartstocht, het 
Midzomerfeest etc. belangrijke evenementen zijn 
om de geest van de club overeind te houden. Dat 
de inzet van actieve leden daarbij fundamenteel is 
moge duidelijk zijn.
En dat lukt tot nu toe erg goed. Ik had sterk de indruk 
tijdens ons gesprek dat Henk niet meegaat in de 
veronderstellingen en/of aannames dat de tijd nou 
eenmaal veranderingen mee zich meebrengt onder 
het motto “wen er maar aan, alles wordt anders”. 
Henk houdt vast aan oude waarden die de tijd zullen 
blijven weerstaan. Dat zie je aan Henk. Overeind 
gebleven in rustig en rumoerig water. In voor- en 
tegenspoed. Een echte waterman. Een jubilaris die 
het verdient om geëerd te worden.

Luite Koopmans

Remko 12,5 jaar bij de 
Nieuwe Meer!

meester in zorgen
diplomatie bedrijven

aandacht geven
handig zijn

bootje zeilen
en gastheer zijn

dat maakt onze havenhoeder 

een havenmeester 2.0!
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We gaan er als redactie even van uit dat de inhoud en het 
doel van het faciliteitenplan nog vers bij u in het geheugen 
staan. Wij richten ons nu dan ook op de vorderingen 
met betrekking tot de vergunningen, de uitvoering en de 
financiën.

De vergunningen
De voorzitter van de werkgroep, Karel de Graaff, meldt 
dat de bouwvergunning voor de sanitaire ruimte binnen is. 
Voor het jeugdhonk is geen vergunning nodig omdat het 
honk drijft en dus geen bouwwerk is.
De vergunningsaanvraag voor het clubhuis loopt nog. 
Ons clubhuis is een monument en Monumentenzorg vond 
de luifels voor en achter niet goed passen bij het gebouw. 
Onze architect, Richard Pannekoek, zegt daarover: “Op 27 
augustus heb ik de commissie monumenten en welstand 
op bezoek gehad op de haven. Ze waren onder de indruk 
van het gebouw. Ik had oude foto’s bij me en kon goed 
laten zien hoe de luifels en de veranda eraan hebben 
gezeten. Na overleg was de commissie het met mij eens 
dat er aan de havenzijde een luifel mocht komen, mits op 
gelijke hoogte met de bestaande en wanneer de luifel aan 

de voorzijde niet zou uitsteken. De deuren kunnen dan 7 
cm hoger worden. Het was een positief gesprek”.
De tekening is inmiddels aangepast en de aanvraag 
is opnieuw ingediend. We verwachten binnenkort de 
bouwvergunning.

De uitvoering
Het Jeugdhonk annex kleedruimte: begin van de zomer 
werd de vereniging in de gelegenheid gesteld een 
complete ark voor heel geringe kosten over te nemen. 
De ark was veel langer dan de betonnen ark-bak die we 
hebben liggen maar de hele gevel moest opnieuw bekleed 
worden om hem in het beeld van het kwaliteitsplan te 
laten passen. Na lang wikken en wegen heeft het bestuur 
op advies van de werkgroep besloten van de grotere ark 
af te zien en te blijven bij ons oorspronkelijke plan waar 
we allemaal enthousiast over zijn. Heel belangrijk was 
hierbij de inbreng van Koen de Boo die in de werkgroep 
bewaakt of we wel bij het plan blijven en dat de uitstraling 
wordt zoals we die vorig jaar hebben gepresenteerd aan 
de vereniging.

In de huidige ark [zie onderstaande foto] hebben we wel 
wat haarscheuren ontdekt nadat Remko Rietveld met 
vrijwilligers de oude houten vloer er vanaf had gesloopt. 
Dit soort scheuren komen vaker voor bij betonnen bakken. 
We hebben een deskundig bedrijf in de arm genomen dat 
preventief de scheuren gaat dichten. De bak lekt niet en 
bleef kurkdroog nadat al het regenwater was verdampt 
tijdens de mooie zomer.
Sanitair en clubhuis: rond de zomervakantie hebben 
we van de aannemer begrotingen ontvangen voor de 
drie bouwwerken. Alles bij elkaar opgeteld kwam het 
totale bedrag natuurlijk hoger uit. Er is materiaal- en 
personeelsschaarste in de bouw, waardoor de prijzen 
flink stijgen. Toch willen we binnen het budget blijven 
en de beoogde kwaliteit behouden. De aannemer kent 
onze target en rekent op dit moment van schrijven hard 
aan het behalen van het beoogde budget. Lukt dit niet 
dan besluiten we desnoods om bijvoorbeeld de luifels 
later uit te voeren of om de technische installatie niet te 
verplaatsen. Wat de werkgroep faciliteiten betreft kan de 
bouw deze winter starten!
Remko meldt nog dat aannemer Otto aan de slootkant 
de besnoeiing gaat vernieuwen. Met de vrijwilligers zullen 
wij zelf het timmerwerk, riolering en verlichting voor de 
inrichting tot aan de gevel van het clubhuis ter hand 
nemen. Zodanig dat de entree meteen een veel betere 
uitstraling zal hebben.

Voor de komende maanden, inclusief de vorstperiode, 
wordt samen met de aannemer een planning gemaakt 
afhankelijk van het budget, levertijden van materialen etc. 
waarbij rekening wordt gehouden met zoveel mogelijk 
wensen. Tijdens de bouw zal er zo weinig mogelijk overlast 
zijn voor eventuele activiteiten in het clubhuis.

In principe zal het clubhuis gedurende het gehele winter-
seizoen bruikbaar zijn. Oude toiletten worden pas geslot-
en nadat nieuwe toiletten in gebruik zijn genomen. De 
aannemer zal de overlast altijd tot een minimum beperken.

De financiën:
Onze voorzitter Ernst Germann zegt daarover het vol-
gende: “de werkgroep en het bestuur hebben de afgelopen 
zomer heel wat uurtjes en vergaderingen besteed aan 
het faciliteitenplan. Alles lijkt te gaan lukken al moeten er 
hier en daar, als gezegd, concessies gedaan worden om 
binnen het door de ALV goedgekeurde budget te blijven”.

Toch ziet het er financieel goed uit. De obligatielening heeft, 
samen met een aantal schenkingen, een bedrag van € 
175.000,- opgeleverd. Een fantastisch resultaat waarvoor 
veel dank aan de leden. Daarnaast heeft de gemeente 
voor ons project een subsidie toegekend van max. € 
15.000,-. Verder gaat de penningmeester een bedrag van 
€ 35.000,- beschikbaar stellen uit onze eigen middelen. 
Maakt dat het totaalbedrag komt op ca.€ 225.000,- (even 
nog afhankelijk van de werkelijke gemeentesubsidie).
Benodigd is een totaalbedrag van € 332.750,- incl. btw 
(€ 275.000,- excl. btw) Een deel van de btw is echter 
verrekenbaar. Het restantbedrag van ca. € 105.000,- zal 
bancair geleend moeten worden. Hiervoor wordt het 
Cultuurfonds aangeschreven.

Alles bijelkaar mogen we dus vaststellen dat het 
faciliteitenplan tot nog toe zeer goed verloopt met grote 
dank aan werkgroep, bestuur en vrijwilligers. De redactie 
is zeer benieuwd wat we in de volgende O&W aan u 
kunnen melden.

Paul Hamelynck

66

Het 
faciliteitenplan
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Goed, geen reisverslag, maar om op de Wadden te komen 
moet je er wel naar toe varen. Wij kozen voor de route via 
Haarlem en overnachtten de eerste nacht voor anker op 
de Kever (Kaag). Tja, en ik kan er ook niets aan doen, 
maar wat een beleving! Schitterend weer, voor anker 
onder de hoge wal, uitzicht op weilanden met koeien, 
een molen en vanaf ca 19.30 tot 21.30 tientallen (ik telde 
er wel 80) wedstrijd zeilende boten van K.W. De Kaag, 
alle klassen door elkaar, voeren urenlang op ons af om 
na de keerboei weer naar de Starttoren te zeilen voor hun 
volgende ronde.
Wij bleven een paar dagen in Haarlem omdat wij de stad, 
op 30 km van onze woonplaats ( ! ) eigenlijk heel slecht 
kennen. Afgemeerd bij de indrukwekkende en mooi 
heropgebouwde molen ‘De Adriaan’, een Achtkantige 

Wadden-beleving

Boven Buiten Kruier, dat wisten wij nog niet. Museum- 
en terrasbezoek en meer dan voortreffelijk gegeten bij La 
Cucina di Georgia aan het Spaarne, aanrader, een fantas-
tische eetbelevenis, minder kan ik er niet van maken.

In IJmuiden hoopten wij op een sliptongetjes beleving 
bij de eerste strandtent direct links na de strandopgang 
of zoals zou blijken eigenlijk een -afgang. Maar helaas, 
de lekker Amsterdams sprekende uitbaters hebben hun 
negotie overgedaan aan een moderne exploitant, die er 
een loungetent van heeft gemaakt waarvan er 13 in een 
dozijn gaan. Dan maar een biertje met bitterballen. Die 
waren, dat moet gezegd, niet slecht en …. er zaten er 
gelukkig acht in een portie en niet zeven zoals je nogal 
eens krijgt. En dan ben je met z’n tweeën: “Zullen we die 
laatste bal delen?”

Van IJmuiden naar Oudeschild op Texel en onderweg weer 
een bijzondere beleving. Een SAR helikopter liet bij wijze van 
oefening een in overlevingspak gestoken persoon zakken 
op een varend schip en hees hem daarna weer op. En 
toen kreeg de piloot ons in het oog. Hij wentelwiekte eerst 
een paar rondjes om ons heen en daarna vloog hij zeker 
5 minuten vlak achter ons en hield exact dezelfde positie 
ten opzichte van ons. Ik heb de in de open deur zittende 
persoon met armgebaren uitgenodigd een biertje te komen 
drinken, jammer genoeg ging hij daar niet op in ……
En dan Texel. Wij zijn nu eenmaal gek op de Waddeneilan-
den en werden weer getroffen door de prachtige natuur, 
vooral met het schitterende weer. En hoe anders dan 
Vlieland dat er dicht naast ligt. In Vlieland nauwelijks 
groene weiden, wel veel duinen, bos en zandvlakten zoals 
de Vliehors. Niet alleen de natuur verschilt, maar ook de 
bezoekers. Wij waanden ons op Texel in de Heimat ….
En dat niet alleen op het land, maar ook in de haven. 
De plaatsjes op Texel kunnen ons maar matig bekoren. 
Vooral veel souvenir- en goedkope horeca beleving met 
dito publiek. Dus snel door op de gehuurde e-bikes: naar 
de vuurtoren gelegen op de uiterste NO-punt van het 
eiland. Helaas erg mistig, dus de Vliehors was niet te zien.

Vanaf Texel met de stroom mee naar Harlingen en direct 
met het afgaande tij door naar Terschelling. Zicht matig 
tot slecht, risico op mist. Dan komt je zeilershorizon wel 
erg dichtbij. Meestal was de volgende ton nog net te zien, 
maar geen mooie Waddenvergezichten helaas. Wel een 
aparte beleving. Gelukkig helpt de apparatuur je veilig 
naar je bestemming en hebben we het grootste deel 
kunnen zeilen.
Terschelling is qua karakter nogal verschillend van Texel. 
Allereerst natuurlijk de indrukwekkende Brandaris met op 
kanaal 2 onophoudelijk meldingen van in- of uitvarende 
schepen. En met de mist de volgende dag erg interessant: 
‘Schipper, als u in de mist vaart moet u z.s.m. op een 
veilige plek voor anker gaan’. Ja, zo is het voorschrift. 
Maar hoe veilig voel je je dan?
Maar de ultieme Waddenbeleving vindt je bij de Walvis, 
bekend bij iedere Terschelling bezoeker. Het uitzicht over 
Het Groene Strand met de tonnenrij van het Schuitengat 
en de Slenk en de tegen de stroom kruipende of, met de 
stroom mee, onwaarschijnlijk hard varende schepen. De 
duinenrij van de Westpunt van het eiland, de Vliestroom 
en daarachter Vlieland. Als je goed kijkt kan je dokter 
Deen over het strand zien galopperen!

Eerlijk gezegd: als ik bovenstaande titel boven een artikel zou zien staan is dat voor mij niet direct een aansporing om het 
te gaan lezen. De Wadden zijn weliswaar een van onze favoriete vaargebieden maar het venijn zit in het woord ‘beleving’!
Het zal wel met mijn redelijk gevorderde leeftijd te maken hebben en ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik stoor mij af 
en toe nogal aan de toevoeging van het woord beleving aan …. nou ja, je kunt het zo gek niet verzinnen. Ik noem er een 
paar: in een auto advertentie: “voor jouw ultieme rij-beleving” 
In reclame voor een restaurant: “Wil jij een top eet-beleving, reserveer een tafeltje bij  …..”
Maar ook veel basaler: “Deze tandpasta geeft jou een super poets-beleving”
En toch ziet u ‘Wadden-beleving’ boven dit stukje staan en nog gekker: het is door mij geschreven. Hoe dat komt? 
Heel simpel eigenlijk, door de niet te weerstane overtuigingskracht van onze goedlachse hoofdredacteur van de Over 
en Weer. De ‘opdracht’ luidde: “Geen reisverhaal maar een beschrijving met gevoel van een zeiltocht over de Wadden 
met mooie foto’s van mens en natuur op het water en op de eilanden”.
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Het uitzicht is zo verslavend en stimulerend dat je altijd 2x 
zolang blijft als je van plan was, 2x zo veel drinkt als goed 
voor je is en, zonder uitzondering, met de buren ter linker- 
en rechterzijde in gesprek raakt over deze vervoerende 
plek. En dat gesprek gaat altijd in het Nederlands, niet 
zelden met een Friese tongval. Je hoeft elkaar niet aan 
te kijken want dit is het enige terras dat ik ken waar alle 
zitplaatsen dezelfde kant op zijn gesitueerd. Ook een groot 
verschil met Texel, hier hoor je weinig vreemde talen en 
het publiek is gemiddeld ook van een andere snit dan op 
Texel.

Een indrukwekkende, ons historisch besef weer oppoet-
sende, beleving is het bezoek aan de Radarstellung 
“Tiger”, een enorm (300 x 800 m) complex bestaande 
uit meer dan 100 bunkers gelegen op en in de hoge 
duinen vlak bij West-Terschelling. Dit onderdeel van de 
Atlantikwall is een van de weinige stellingen, die in ons 
land nog compleet aanwezig is. Hier woonden en werkten 
in de Tweede Wereldoorlog 200 Duitse soldaten. Radar 
stond in het begin van de oorlog nog in de kinderschoenen 
maar door middel van enorme masten (hoger dan de 
Brandaris) en schotels waren de Duitsers in staat om de 
in Engeland opgestegen bommenwerpers al op 300 km 
afstand te detecteren zodat zij hun jachtvliegtuigen erop 
af konden sturen.
Het werd ons nu ook duidelijk waarom een van de twee 
snelle catamaran-veerboten van de Fa. Doeksen, die de 
verbinding onderhouden tussen Harlingen en Terschelling 
v.v. “Tiger” is genoemd. En zo (fonetisch: ‘Tieger’) wordt 
hij ook op marifoonkanaal 2 (Brandaris) aangeduid en dus 
niet op zijn Engels zoals veel eilandbezoekers doen.
Op het terrein van de Radarstellung “Tiger” ontdekten wij 
nog een bizar overblijfsel van de Duitse oorlogsindustrie, 
die weliswaar past in de Duitse Gründlich-mentaliteit, 
maar die toch niet zo goed doordacht bleek te zijn.

In 1940 ontwikkelde de Duitse Generaal Udet een soort 
reddingsboei voor in zee gestorte Duitse piloten. Hiervan 
werden er een honderdtal verankerd in het Engelse 
Kanaal. De bedoeling was dat piloten na een crash 
naar een boei konden zwemmen om via een deur in het 
torentje in de kleine ruimte van drie bij drie meter een goed 
heenkomen te zoeken. Daar bevonden zich bedden, droge 
kleren, noodproviand, verbandmiddelen en zelfs een fles 
brandewijn. Sigaretten en gezelschapsspelen ontbraken 
evenmin en er was zendapparatuur om de Duitse 
legerleiding te waarschuwen. Het werd een groot fiasco. 
De Engelsen gebruikten de boeien namelijk als schietschijf 
en door de slechte verankering spoelden er een aantal aan 
op de Nederlandse kust, o.a. op Vlieland en Terschelling. 
Een boei, die in 1941 aanspoelde bij paal 24 is in 2017 
uit het zand opgegraven. De roestige restanten worden nu 
ook in het bunkermuseum tentoongesteld.

En dan op naar Vlieland. Sinds een aantal jaren kan er 
weer door het Schuitengat worden gevaren zodat je min 
of meer rechtsreeks van de haven van West-Terschelling 
naar de haven van Oost- Vlieland kan varen. Nu is het ruim 
8 mijl, vroeger moest je omvaren via de Slenk. Minstens 
twee keer zo ver.
Vlieland onderscheidt zich van de andere Waddeneilanden 
doordat er geen auto’s het eiland op mogen, behalve 
een beperkt aantal van eilanders. Overigens is dit op 
Schiermonnikoog ook het geval. Verder is het landschap 
ook verschillend van Texel en Terschelling. Geen groene 
landerijen en dus geen boerenbedrijven. Louter duinen, 
relatief veel bos en lange stranden met de grootste 
open zandvlakte van Nederland: de Vliehors. Tot voor 
een paar jaar geleden (toen de ondoordachte beslissing 
werd genomen tanks in het leger af te schaffen) intensief 
gebruikt als schietkamp voor de cavalerie met tanks en 
voor de luchtmacht met F16’s.

Op Vlieland is in de zomer op gezette tijden een theater-
voorstelling te bezoeken. Wij kochten kaartjes in de 
IJssalon MIN12 (en namen natuurlijk ook een ijsje) want 
het theater is gesitueerd achter de ijssalon. Het was niet 
duur en wij dachten dus al snel: als het niks is zijn we weg. 
Maar dat liep anders. Het theatertje is een echt klassiek 
minitheater annex bioscoopzaal met veel rood pluche. Het 
maximum aantal bezoekers zorgde voor een volle zaal. 
Het veelzijdige duo Drijfhout presenteerde een muzikale 
show met virtuoos spel op allerlei instrumenten, liedjes 
van en over het eiland afgewisseld met cabaretachtige 
intermezzo’s. Het werd een avondvullend programma dat 
van het begin tot het einde boeide. En na afloop schonken 
de artiesten voor alle bezoekers een glaasje Berenburg!

Een bezoek aan Vlieland is echter niet compleet zonder 
een bezoek aan de Vliehors met de zg. Vliehors Expres. Op 
een achtwielig onderstel van een lanceerinstallatie is een 
accommodatie voor ca 30 passagiers gebouwd. Vanaf de 
super-de-luxe strandtent ‘Het Badhuis’ rijdt het gevaarte 
vlak langs de vloedlijn naar de westpunt van Vlieland. Aan 
boord de onvermijdelijke accordeonist waar ik toevallig 
naast kwam te zitten. Was geen pretje. De man had het 
warm in zijn ‘zeemansoutfit’ en dat was te ruiken ook… 
Bovendien ben ik niet zo van het meezingen en de rest 
van de passagiers gelukkig ook niet zodat de muzikant er 
gelukkig snel de brui aan gaf.

Eenmaal bij het Reddinghuisje op de Vliehors waan je je 
in de Sahara. Met het warme weer dat wij troffen trilde 
de lucht boven de horizon en een fata morgana was het 
enige dat ontbrak. In het Reddinghuisje, bedoeld voor 
drenkelingen, zijn door de strandvonder talloze aange-
spoelde voorwerpen verzameld. Je kunt het zo gek niet 
verzinnen of het ligt er pontificaal uitgestald. Het meest 
aangespoelde object zijn kunstgebitten! De route van 
de veerboot Vlieland gaat via het Stortemelk en in dat 
zeegat staat al snel een akelige deining. Veel passagiers 
die eerst nog vrolijk aan de reling van het uitzicht stonden 
te genieten bogen zich door snel opkomende zeeziekte 
noodgedwongen iets verder over de reling en hup daar 
ging hun kunstgebit.
Maar de ultieme wadden beleving hadden wij vele jaren 
geleden. Voor het eerst op Terschelling en bij prachtig 
warm weer genietend op het terras van de Walvis zagen 
wij een persoon in zwembroek zitten op een ligstoel op 
de drooggevallen plaat dichtbij. Zo om het half uur ging 
een van de serveersters naar hem toe met een vers getapt 
biertje. En toen de vloed opkwam bleef de persoon zitten 
en bleven de biertjes komen. Hij zat al half in het water 
en de meisjes liepen in korte broek op blote voeten. Dat 
beeld komt altijd bij ons op als wij aan de Waddenkust zijn. 
Volgend jaar toch eens aan denken om een ligstoel mee 
naar Terschelling mee te nemen…..  

Pieter Kole
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Jaarlijks organiseert de Jeugdzeilcommissie de Aquas-
pelen. De afgelopen jaren onder de bezielende leiding 
van Adrienne Sas, bijgestaan door Cindy Nijholt. Het 
organiseren is leuk en het resultaat is top! Adrienne geeft 
ons een kijkje in de keuken van de organisatie en .... roept 
graag ouders op om volgend jaar te helpen dit feestelijke 
evenement wederom tot een succes te maken, dus meld 
je aan via: jzc.wvnm@outlook.com.
Wordt er in de vergadering aan het begin van het seizoen 
de datum bekend gemaakt van de Aquaspelen… 
Oh, denk ik, dáár ga ik dit jaar op tijd aan beginnen. 
Om de tafel met Cindy, een andere ouder, komen er 
100 ideeën voorbij en verandert het wel weer 50 keer. 
Grappig, we hebben het er het hele seizoen over. Vooral 
op de zondagen als onze kids het water opgaan voor 
de zeillessen. Maar ineens is het augustus en komt 
de datum steeds dichterbij. Nu moeten er concrete 
plannen gemaakt gaan worden. Wie gaat, wat doen? 
Spelletjes op papier zetten, lamineren, schema’s maken, 
materialen kopen, huren of meenemen van ons werk. 
Nog drie dagen te gaan: mijn app gaat af -uhhhhh- het 
havenwater is groen! En oeps: we hebben geen noodplan. 
Nog even op de vrijdag voor de Aquaspeldag wat extra 
spelletjes bedacht voor als we niet in de haven kunnen 
zwemmen. Check: alles onder controle. Heyyyy, het is 
zo ver: zondag om 11 uur met een paar ouders en enkele 

ontzettend enthousiaste kinderen die willen helpen met 
voorbereiden én een super lieve havenmeester, die altijd 
voor ons klaar staat, is alles op tijd klaar. Om 13 uur 
verzamelen bij het jeugdhonk, groepjes maken en we 
kunnen van start… Gelukkig werkt het weer ook mee, al 
valt de watertemperatuur wat tegen. Maar ondanks dat 
vonden wij het als organisatie een superleuke dag en met 
de sponsoring van de Albert Heijn (Praamplein) hadden 
we wat te drinken mét een zakje chips als tussendoortje 
en op het eind kregen we allemaal nog een stuk fruit.
Reactie’s van ouders en kinderen: 
“Leuk gedaan”. 
“Wat een gave materialen. Zijn die van de haven?”
“Wat een leuke spelletje”. 
“Het water is echt koud”.
“Bahhhh, geen prijs gewonnen”. 
“Het hoepelspel met papier, steen, schaar”. 
“Wij doen voor de lol mee en niet voor het 
winnen”. 
“Super enthousiaste ouders, opa’s en oma’s die 
kwamen kijken”.
“Leuk, volgend jaar wil ik wel helpen”.
“Oh ja en nog even een pleister plakken”. 

De Aquaspelen voor 

alle Nieuwe Meer jeugd!

Jeugdzeilteam WV Nieuwe Meer: 

zichtbaar, talentvol en met succes!

De zeiltrainingen onder leiding van onze gedreven 
hoofdtrainer Geert Bakker met zijn enthousiaste ploeg 
trainers wierpen dit jaar weer hun vruchten af. Met name 
Bouwe Adriaansen en Marijn Eggermont maakten een 
fantastisch debuut dit jaar in de RS Feva. Ze wonnen 
diverse wedstrijden, maar vonden de velden in het 
Combi-circuit te mager. En dus trokken ze het land door: 
Medemblik, Vinkeveen of Bruinisse…het maakte niet uit. 
Ze hebben veel talent en een spetterend jaar achter de 
rug, zoals je hieronder kan lezen. Wie gaat er volgend 
jaar met hen mee? Ivar (broer van Bouwe) haakte al aan 
met zijn Optimist bij de United 4!
Bouwe: “Ik heb in september meegedaan aan de United 
4. Ik heb daar samen met Marijn gezeild in de RS-Feva. 
Ik vond het erg leuk, want er waren redelijk wat boten. 
Bij de combi is dat vaak niet zo dus vond ik dit een stuk 
leuker. Wij zijn zaterdagochtend naar Medemblik gegaan 
en daar hebben ik en Marijn samen de boot opgetuigd. 
Een jongen die ook in de RS-Feva zeilde heeft ons daar 
nog geholpen met de trim. Helaas moesten we een paar 
uur op de kant blijven, omdat het niet genoeg woei. 
Uiteindelijk zijn we nog wel het water op gegaan en 
hebben nog twee wedstrijden gevaren en daarna viel de 
wind weer weg. De volgende dag was er wel genoeg 
wind en toen hebben wij vijf wedstrijden van iets langer 
dan een half uur gevaren. We hebben bij de Nieuwe 

Meer de RS-Feva op de strandtrailer laten staan, zodat 
we de volgende keer makkelijk de boot kunnen pakken 
voor het ONK in Bruinisse.”
Ivar: “Ik heb ook meegedaan aan de United 4, omdat 
Bouwe en Marijn in de RS Feva meededen en er ook 
Optimist wedstrijden waren. Op zaterdagochtend vroeg 
reden we weg van huis naar Medemblik. Toen we daar 
waren hadden we mijn bootje, het rubberbootje van 
familie Eggermont en de RS Feva afgeladen. Toen heb 
ik me ingeschreven en mijn bootje opgetuigd. Ik was 
ingedeeld in groep blauw, want er waren 143 optimisten 
dus er waren twee groepen namelijk geel en blauw. Ik 
had voorbespreking met de Vrijbuiter, omdat er geen 
trainer van de Nieuwe Meer was. Er was vier uur uitstel 
omdat er bijna geen wind was. Toen zijn we dus op de 
kant gebleven, maar daarna gingen we het water op. 
Er was wel wind alleen de wind draaide zo erg in het 
Optimisten veld, dat er geen wedstrijden gevaren konden 
worden. We zijn toen ‘s avonds snel naar huis gegaan. 
Op zondag waren we weer vroeg aanwezig en had ik 
snel mijn bootje opgetuigd. Ik had weer voorbespreking 
met de Vrijbuiter en toen gingen we snel het water op. 
We hadden twee wedstrijden gevaren alleen toen viel de 
wind weg dus hadden we weer uitstel. Toen we het water 
af gingen hadden we snel alles opgeruimd. Ondanks dat 
er weinig wind stond was het een super leuk weekend! “
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Nieuwe Meer jeugdteam wederom goed verte-
genwoordigd tijdens de Combi finale 

Zondag 9 september hebben negen zeilers van 
onze vereniging gestreden tijdens de nationale 
Combi finale in Hoorn. Op het water van het 
Markermeer waren er wedstrijden voor de zeilers in 
de Optimist en de Laser 4.7. De beste zeilers van de 
combiwedstrijden in de verschillende regio’s van heel 
Nederland waren voor deze wedstrijd uitgenodigd. 
Helaas waren er te weinig inschrijvingen voor de 
RS Feva, dus onze twee gekwalificeerde teams 
konden hieraan niet mee doen. Met windkracht 4 en 
de hoge golven van het Markermeer werd het een 
echte strijd. Na vier wedstrijden werd Fiene Egger-
mont 10e in de Optimist-B klasse en Merten Tijsma 
werd 2e bij de Laser 4.7. Er was ook nog een leuke 
aanmoedigingsprijs voor de jongste deelnemer 
bij de meisjes, ‘onze’Jolijn Nijholt.  Kortom, weer 
een mooi resultaat na een jaar trainen bij de 
Nieuwe Meer. Met veel dank aan al onze trainers 
en begeleiders, natuurlijk ook de ouders en onze 
sponsoren On-Deck, Watersportservice Dragt, 
Jachtwerf De Boeier en Koopmans Yachtservice te 
Aalsmeer.

team WV Nieuwe meer!!!!!!
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Nieuwe Leden
Alice de Boo  
Juliette de Boo   
David de Boo   
Jan van der Jagt  
Eduard Breur   
Herman van der Meyden 
Reinier Hooijman  
Gaston Loos   
Bryan Lesage   
Koen Verbeek  
Elisa Hogenraad 
Richard Marijs  
Joeri Borensztajn 
Michel de Block  
Jan Burgers  

Opgezegd:
Hans Breeuwsma 
Berteke Hageman-Kwak
Eric Hageman   
Lenneke Hageman  
Ria Koopmans-Plat  
Arie Kwak  
Ben Meijer   
Hein Meijer   
Carel Sarlet   
Mark Sisouw De Zilwa  
Solana Roca 
Alexandra Trompen

Overleden:
Piet Bierenbroodspot

Mutaties, club- en ledennieuws en bestuur

Het blijft altijd een dingetje. Is het nou aangemeerd 
of afgemeerd. Wij vinden aangemeerd aardiger 
klinken. Afmeren zou kunnen klinken als afgeschre-
ven, afscheid nemen, afschaffen, afnemen.
Dus we houden het op aanmeren.
Dat klinkt als, aanmoedigen, aantrekkelijk, aan-
dachtig etc. Die term gebruiken we dus niet alleen 
als we het over een schip hebben maar ook voor de 
berichtgeving van nieuwe leden die bij ons hebben 
“aangemeerd”. De redactie ontving de volgende 
berichten inzake nieuwe en vertrokken leden.

Op het verzoek van Paul van der Zande om ter introductie 
iets over onszelf te melden gaan wij graag in.
Wij zijn Ans en Jan Burgers en hebben jarenlang gezeild.
Begonnen in 1985 met een FJ op een trailer en eindigden 
in 2012 met een Hanse 371, gelegen in Kroatië.
In 2013 zijn wij verhuisd van Oosterbeek naar Amsterdam. 
En wie wil dat niet: varen op de grachten…. wij dus ook!
Er kwam een kleine Majoni sloep, deze werd vervolgens 
weer ingeruild tegen een Pieterse 850 waar we ook weer 
weekenden op konden doorbrengen en we werden lid van 
WSV De Koenen aan de Nieuwe Meer.
Een prachtige plek !
Maar een mens is zelden tevreden dus er moest weer iets 
komen waar we langer en comfortabeler op konden ver-
blijven. We werken inmiddels niet meer, daarmee hebben 
we meer tijd gekregen en dus is deze Pieterse recent in-
geruild voor een Workumer vlet.
Bij De Koenen zijn er geen boxen waar boten langer dan 
10 mtr. in kunnen liggen, dus zijn wij op zoek gegaan naar 
een leuk alternatief. Wij hopen dat gevonden te hebben 
hier in Aalsmeer, bij WSV de Nieuwe Meer.
Wij, 61 en 58 jaar oud, hebben 2 dochters (24 en 28 jaar) 
die beiden ook in Amsterdam wonen en die ook op en met 
het water zijn opgegroeid.

We verheugen ons nu al op komend seizoen en op verge-
lijkbare weersomstandigheden als die van dit afgelopen 
jaar !

Tot ziens in Aalsmeer !
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Lang geleden meldde ik mij op het Koninklijk Instituut van 
de Marine als aspirant reserve-officier, kortweg ARO.
Mogelijk heeft een van u de film An Officier and a Gentle-
man gezien. Of Full Metall Jacket. Of een andere film 
waarin jonge rekruten worden heropgevoed door een 
drill-sergeant. Wel, deze drillers bestaan echt. Wij hadden 
er ook een, een sergeant-majoor der Mariniers genaamd 
Willem. Zo mochten wij hem natuurlijk niet noemen. Dat 
mochten we pas aan het einde van de opleiding.
Wij heetten vanaf dat moment voor Willem “Mijnheer”.

Maar Willem verstond zijn vak. Een aantal uitspraken van 
hem heb ik goed onthouden en pas ik ook nog wel eens 
toe. Bij zijn introductiepraatje zei hij: “ARO’s, als u mij niet 
begrijpt zeg ik hetzelfde nog een keer, maar dan harder!” 
Maar hij legde ook uit dat hoe beroerd of moe of zelfs 
uitgeput je je ook voelt er uiteindelijk maar 24 uur in een 
dag gaan.
Dus, hoe hard het ook waait, regent, zont, mugt of golft, 
de 24 uurs van het IJsselmeer duurt uiteindelijk maar 24 
uur. Althans, daar gingen we van uit.

Maar laat ik bij het begin beginnen. Tijdens de 24 uurs 
is het de bedoeling om zoveel mogelijk mijlen te maken 
in 24 uur. Dat ligt nogal voor de hand. De meerwaarde 
voor mij zit ’m in de combinatie van navigeren, plannen 
en het meeste uit je schip en bemanning halen. Je mag 
de startplaats zelf kiezen en elk rak maar twee keer zeilen. 
Verder mag je de route niet onderbreken en de motor mag 
niet gestart worden voor de voortstuwing. Er zijn natuurlijk 
nog veel meer regels maar dit zijn wel zo’n beetje de 
belangrijkste.

De transitie

De Orion zeilt echt het best met halve wind dus daar ga je 
de rakken op uitzoeken zonder het risico te lopen dat je 
ergens niet meer verder kunt of hoog aan de wind verder 
moet. En het weer is natuurlijk niet 24 uur hetzelfde. Dus 
ook daar moet je rekening mee houden. Kortom, veel 
verschil met het plannen van een operationele missie met 
die andere Orion, het patrouillevliegtuig van de Koninklijke 
Marine, is er eigenlijk niet. De finish is voor iedereen in 
Medemblik. U kunt zich voorstellen dat het daar een 
drukte van jewelste is als 450 zeilboten zich tegelijkertijd 
door de finishlijn proberen te wurmen. Het afmeren in 
Medemblik daarna is ook een stressmomentje. Iedereen 
wil natuurlijk het beste plekje hebben. 

Feitelijk begon de tocht met het vertrek uit Aalsmeer op 
woensdag 22 augustus. Bij voorgaande edities moesten 
we altijd via Haarlem maar dit keer bleek Amsterdam 
betrouwbaar waardoor we al op donderdagochtend 
richting Volendam konden zeilen met een lekker bakstag 
windje. “We” zijn in dit geval dochter Femke en vriend en 
collega Marc.

Ik kies altijd Volendam als startpunt. De Marina is daar 
voortreffelijk en het foerageren is met de tijdelijke winkel 
op loopafstand een fluitje van een cent. Daarnaast is 
Volendam makkelijk te bereiken met de auto en parke-
ren is geen probleem. Een 24 uurs tocht moet je varen 
met voldoende bemanning en niet iedereen kan al op 
woensdag opstappen dus vandaar. En als je op zondag 
weer van Medemblik naar huis vaart kan je de bemanning 
weer makkelijk in Volendam afzetten. Kortom, Volendam 
is een mooi startpunt als je geen ambities hebt om 
te winnen. Want de echte mijlenmakers starten in het 

noorden.  Dat geeft ze de kans om richting het Wad te 
gaan. Een enkeling waagt zich zelfs op de de Noordzee 
om zodoende optimaal van stroom en wind te profiteren. 
Er is ook meer keuze uit beschikbare rakken maar zo 
ambitieus zijn wij niet.

Nadat we dus op donderdag in de vroege middag in 
Volendam zijn aangekomen begint het gereedmaken 
van het schip. De echt overbodige zaken zoals de fiet-
sen waren sowieso al in Aalsmeer achtergebleven. 
Laptops worden opgetuigd met speciaal voor de 24 
uurs ontwikkelde navigatieprogramma’s. We hijsen de 
halfwinder die we van Remco te leen hebben gekregen. 
Hij staat mooi. In de haven, dat wel. We hopen hem veel te 
kunnen gebruiken. Wisten wij veel. De navigatieverlichting 
wordt getest. Het driekleurendruk toplicht is verplicht en 
wordt voor de start gecontroleerd. Als het licht niet werkt 
zijn alle voorbereidingen voor niets. Marc bevestigt ons 
startnummer, 690 dit jaar, aan de reling. Goed zichtbaar 
voor het startschot. Een wachtschema, heel belangrijk. 
Wie vaart met wie? Zes op, twee af is tot nu toe altijd 
goed bevallen. Femke zal vrijdag voor de start van boord 
gaan en twee goede vrienden zullen aan boord komen, 
Arie en Diederick. Dus op vrijdagmiddag rond 16:00 is de 
bemanning compleet. Marc, mijn goede vriend die ik in 
Afghanistan heb leren kennen, is net twee dagen geleden 
bevorderd tot Kolonel bij de Landmacht dus we hebben 
wat te vieren. Toevallig hebben we ook nog het laatste 
jaar samengewerkt in Brussel bij de EU. Hij woonde twee 
huizen bij mij vandaan. Arie, jeugdvriend en toevallig ook 
woonachtig in Brussel waar hij werkt bij de Nationale 
Bank aldaar. Een beetje Hollandse nuchterheid (botheid 
wellicht) in een tweetalige overheidsinstelling. Hij is degene 
met de minste zeilervaring maar dat wil niet zeggen dat 
hij niet kan zeilen.Diederick, ook een jeugdvriend wiens 

zeevaartschool- en marinecarriere bijna parallel met die 
van mij lopen, maar dat alles wel twee jaar later. Hij is 
dan ook twee jaar jonger. Door eerdere zeilavonturen en 
een gedeeld leven in Brussel kent iedereen elkaar en dat 
helpt natuurlijk om de sfeer te optimaliseren. Rond het 
einde van de middag zijn we bijna klaar voor vertrek. Al 
het eten voor de aankomende dag en nacht is aan boord. 
Er zitten een paar klassiekers bij. Knakworstjes met van 
die kleffe kadetten. Eieren en spek. Veel thee en koffie 
natuurlijk. Eén echte evergreen ontbreekt. Al sinds mijn 
eerste “mannenzeiltocht” maakt Helene een grote pan 
bruine bonensoep. Daar houden we het lang op vol en de 
smaak wordt met het verstrijken van de tijd alleen maar 
beter. Maar helaas, de verhuizing gooide dit jaar roet in 
de soep. Een goed alternatief bleek ook niet voorhanden. 
Achteraf had dit al herkend moeten worden als een slecht 
voorteken, een omen. Maar opnieuw, wisten wij veel. Na 
het veiligheidspraatje van de schipper was het om 18:00 
trossen los. De start zou een uur later zijn...

De “24 uurs” van 2018
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De weersvoorspelling was natuurlijk niet bijster goed: 
buiig met mogelijk hagel en zware windstoten. Onweer 
was te verwachten. Al met al niet heel denderend. 
Zowel Marc als ik voelden ons niet voor 100% senang. 
In afwachting van Arie en Diederick hadden we al 
een aantal scenario’s doorgesproken. We hadden dit 
immers al eerder meegemaakt tijden het rondje Noord-
Holland van een aantal jaren terug. Ook toen was de 
voorspelling slecht. Achteraf hebben we ons toen te 
veel gericht op de beslissingen van de organisatie. 
Veel seinen die allang op rood stonden hebben we toen 
genegeerd. Echt in de problemen zijn we niet gekomen 
maar leerzaam was het wel. Dit zou ons niet nog een 
keer gaan gebeuren. 

Het KNMI heeft ondertussen code geel afgegeven 
voor de kustprovincies en het IJsselmeer. Vermijdt 
open water lees ik op de iPad. Hmmm, geen goed 
begin. Geen bericht van de wedstrijdleiding. Naast de 
gebruikelijke maatregelen zoals looplijnen, zwemvest 
aan, nooit zonder reden naar het voordek en meer van 
dat soort dingen zetten we een rif voor de nacht. De 
wind is westelijk zodat we voornamelijk noord-zuid 
rakken zullen zeilen. De start verloopt voorspoedig. 

Marc mag als eerste gaan slapen. Arie zal even 6 uur 
moeten doorpersen. Hij heeft zoals gezegd de minste 
ervaring en kan zo kijken wat er allemaal gebeurd. Mijn 
ervaring is dat iedereen voor het eerste rak dezelfde 
keus maakt en dat is nu niet anders. Hoorn is ruim 7 mijl 
zeilen en we maken goede voortgang. Mooie snelheden 
worden gehaald, 7.6 knopen maximaal. Dat is voor een 
38 jaar oude 31ft Hallberg Rassy niet slecht. Uitstekend 
zelfs. We lopen de meeste schepen voorbij. Maar de 
echte racers moeten nog starten.

Donkere wolken pakken zich echter samen. En dat in de 
meest letterlijke zin van het woord. Schuin achter ons 
schuift een pikdonkere lucht langzaam maar zeker onze 
kant op. De koers is parallel met onze koers en het front 
bevindt zich schuin achter ons. Het ligt nu ongeveer 
boven Haarlem. Gaan we hier last van krijgen? Nog 5 
mijl tot de koersverandering naar het zuiden. Het gaat 
flitsen en de bui tekent zich af tegen de ondergaande 
zon. Nog 4 mijl tot de boei. Voor de zekerheid leggen 
we twee mobiele telefoons in de oven, een kooi van 
Faraday. Ik zie iets wat ik nog niet vaak heb gezien. Aan 
de rand van het front ontwikkelt  zich Mammatocumulus, 
mammawolken. Rolwolken. Dat voorspelt niet veel 

goeds. Waarom geen tweede rif of het grootzeil helemaal 
weghalen? Nog maar 2 mijl, misschien redden we het en 
draaien we op tijd om en varen we de bui vrij. Er staat 15 
knopen wind en één schip heeft zelfs nog een spinnaker 
opstaan. Hij vaart een lagere koers. Maar dan is er geen 
houden meer aan. Schepen aan bakboord van ons 
lopen uit hun roer. De windmeter loopt als een razende 
op naar 40kts en meer. Orion loeft op en we vieren de 
grootschoot. Iets teveel blijkt al snel. De stopperknoop 
die ik zelf heb gelegd blijkt te zijn verdwenen en de schoot 
loopt uit het blok. De giek staat stijf tegen het stag en 
gaat wild op en neer. De genua draaien we grotendeels 
weg. Ik start de motor en we varen nu halve wind. Ik roep 
Marc uit bed, alle hens aan dek. De giek binnenhalen is 
nu geen optie. Orion is goed bestuurbaar en de regen 
klettert op ons neer. Het flitst continu en de bui zit recht 
boven ons. Het gaat hard. Hoorn komt snel dichterbij. 
Dit moet niet te lang duren. Straks moeten we met dit 
weer overstag en daar zit ik niet op te wachten met een 
oncontroleerbare giek. En dan, na een minuut of tien die 
veel langer leken is het weer voorbij. Het wordt in één 
keer windstil waardoor we in ieder geval de giek kunnen 
binnenhalen en de schoot opnieuw kunnen inscheren. 
Ondanks de problemen met de giek hebben we continue 

de controle over het schip gehouden. Niemand van de 
bemanning heeft zich oncomfortabel gevoeld. Maar we 
voelen allemaal hetzelfde. Als we dit vannacht nog een 
paar keer over ons heen krijgen (en die kans is reëel) 
dan gaan we risico’s nemen die we niet willen nemen. 
Dus.......afbreken en naar Hoorn. Boven Hoorn hangt 
ondertussen de volgende bui en op Buienradar zoeken 
we een gaatje zodat we veilig kunnen afmeren in de 
Gemeentehaven. Daar blijken we niet de enige te zijn die 
de 24 uur in anderhalf uur hebben gezeild. De spinnaker 
heeft het niet overleeft, zo blijkt. Wij besluiten er een 
gezellige avond van te maken en zijn tevreden over onze 
(lees: mijn) beslissing. De volgende dag blijkt dat bijna 
200 schepen niet zullen finishen, ongeveer de helft.

Het is altijd de vraag wie de goede beslissing neemt. 
Wie is de goede zeeman? Hij die de storm ontwijkt of hij 
die zijn schip veilig door de storm loodst? Alles is situa-
tioneel en achteraf heeft de winnende coach altijd gelijk. 
Dus verwacht van mij geen antwoord op deze vraag.
En sergeant-majoor Willem heeft natuurlijk gelijk. Er gaan 
altijd maar 24 uur in een dag. Maar soms toch niet…
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Waterrecreatie Nederland, Postbus 37111, 1030 AC Amsterdam
info@varendoejesamen.nl / www.varendoejesamen.nl
Internationale informatie vind je op: www.safeboating.eu
 
Vragen? Of nieuwsgierig naar andere aandachtspunten voor veiligheid  
op het water? Kijk op www.varendoejesamen.nl 
De website van ‘Varen doe je Samen!’ werkt ook goed op een smartphone.

Als recreatievaarder weet je hoe prettig het is om op het water te 
zijn. Beroepsschippers maken voor hun werk gebruik van hetzelfde 
vaarwater, dus het kan druk zijn op het water. Om samen veilig te 
varen is het belangrijk dat alle vaarweggebruikers rekening met elkaar 
houden, onder andere door de vaarregels te kennen en zich ernaar te 
gedragen. En door rekening met elkaar te houden op het water. Varen 
doe je namelijk samen!

Knooppuntenboekjes
‘Varen doe je Samen!’ bevordert een veilig gezamenlijk gebruik 
van de vaarwegen voor de beroeps- en de recreatievaart. Om dat 
te bereiken zijn de zogenoemde knooppuntenboekjes ontwikkeld, 
waarin per regio de belangrijkste en drukste vaarwegknooppunten 
beschreven zijn. Van deze drukke locaties op de vaarweg vind je in de 
knooppuntenboekjes een beschrijving, inclusief overzichtskaart en een 
voorgestelde route om het knooppunt op een veilige en vlotte manier 
te passeren. Het zijn adviezen, geen verplichte trajecten: je kunt ook 
op andere manieren de knooppunten oversteken. De kaarten zijn 
een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld 
om op te navigeren. Lees voor vertrek de teksten over de te passeren 
vaarwegknooppunten en bestudeer de kaarten. Dan ga je goed 
voorbereid op reis.
 
Er zijn tien knooppuntenboekjes ingedeeld per regio die via 
www.varendoejesamen.nl/knooppunten gratis te downloaden zijn. 
De website werkt ook heel goed op een smartphone of tablet, dus is 
ook onderweg goed te gebruiken.

Informatieve brochures
Naast de Knooppuntenboekjes heeft Varen doe je Samen! 
verschillende informatieve brochures ontwikkeld die voorlichting 

geven over veel voorkomende zaken en veiligheid op het water.  
Er komen verschillende onderwerpen aan bod rond de hoofdthema’s 
(technische) preventie, goede reisvoorbereiding, vaaruitrusting, 
veiligheid op het water en goed zeemanschap. Daarnaast worden er 
nog diverse andere onderwerpen besproken, zoals bijvoorbeeld snel 
varen, vuil water en de Staande Mast Route. 

Al deze brochures zijn gratis te downloaden via 
www.varendoejesamen.nl/downloads

Nog veel meer!
Naast bovengenoemde brochures en knooppunten is er op onze 
website nog veel meer informatie voor zowel de beroeps- als 
de recreatievaart te vinden. In ons Kenniscentrum vind je veel 
achtergrondinformatie over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast 
hebben we continu actueel nieuws over ontwikkelingen, vaarroutes, 
stremmingen, evenementen en veel meer. Je kunt je ook aanmelden 
voor de maandelijkse nieuwsbrief, zodat het laatste nieuws 
automatisch in je mailbox valt. Tevens is de pagina met FAQ’s een bron 
van informatie voor iedereen die gaat varen. 
Dat geldt ook voor de Vaarbewaarkaart, een handig overzicht van 
vaartips, regels en seinen gedrukt op een stevige kaart die aan boord 
bewaard kan worden.

VAAR
BEWAARKAART

VAREN DOE JE SAMEN, DAAROM VAAR JE VEILIG

BEWAARKAART

VERBODSTEKENS

In-, uit- of doorvaartverbod

GEBODSTEKENS

Verplichte
vaarrichting

Verplicht 
stuurboordwal te 
houden

Verplichting om voor 
het bord te stoppen

Verplichting de vaar-
snelheid te beperken

Verplichting een 
geluidssein te geven

Verplichting 
om op te letten

Gebod het scheep-
vaartverkeer op het 

hoofdwater niet te hinderen

Verplichting 
uitvarende schepen 
niet te hinderen

Verplichting uit te 
luisteren op het 

aangegeven marifoonkanaal

AANBEVELINGSTEKENS

Aanbeveling 
binnen 

de aangegeven begrenzing 
te varen

Aanbeveling te varen in de
richting aangegeven door de pijl

BEPERKINGSREGELS

Beperkte waterdiepte, 
evt diepte in cijfers

Beperkte door-
vaarthoogte, 

evt hoogte in cijfers

Beperkte breedte 
van vaarwater, 

evt in cijfers

Vaarwater ligt op 12 m 
van de oever

AANWIJZINGSTEKENS, 
BIJKOMENDE TEKENS 
& TEKENS VAN 
KUNSTWERKEN

In-, uit- of doorvaren 
toegestaan

Hoogspanningslijn

Vrijvarende pont

Niet-vrijvarende pont

Ligplaats, ankeren 
toegestaan aan 

zijde van het bord

Ligplaats, ankeren 
toegestaan tot max 

breedte in meters

Ankeren toegestaan 
aan zijde van het bord

Ligplaats toegestaan 
aan zijde van het bord

Plaats om te keren

Hoofdvaarwater en 
nevenvaarwater

Einde van een verbod, 
gebod of beperking

Waarschuwing voor 
uitvarende schepen

Drinkwater

Motorschepen 
toegestaan

Kleine schepen 
toegestaan

Waterskiën 
toegestaan

Zeilschepen 
toegestaan

Door spierkracht 
voortbewogen 

schepen toegestaan

Zeilplanken 
toegestaan

Snel varen voor kleine 
schepen toegestaan

Waterscooters 
toegestaan

Marifoonkanaal voor 
nautische informatie

Deze kaart wordt u 
aangeboden door:

BRUGLICHTEN

BRUGGEN IN BEDRIJF Rode lichten geven 
altijd aan dat de doorvaart verboden is, tenzij er 
extra gele of groene lichten branden. Dan mag je er 
wel doorheen.

Doorvaart verboden Doorvaart verboden. 
Wordt aanstonds 
toegestaan

Doorvaart toegestaan

Doorvaart verboden, 
tenzij de doorvaartope-
ning zo dicht is genaderd 
dat stilhouden redelij-
kerwijs niet mogelijk is

Doorvaart gesloten brug 
toegestaan, tegenlig-
gende vaart mogelijk

Doorvaart gesloten 
brug toegestaan, voor 
tegenliggende vaart 
verboden

BRUGGEN BUITEN BEDRIJF Dubbele rode lich-
ten geven altijd aan dat de brug niet wordt bediend 
en dat doorvaart verboden is, tenzij er extra gele of 
groene lichten branden. Dan mag je er wel doorheen.

Brug is buiten bedrijf. 
Doorvaart verboden.

Doorvaart toegestaan. 
Brug is onbewaakt, 
tegen liggende vaart 
mogelijk

Doorvaart gesloten brug 
toegestaan, tegenlig-
gende vaart mogelijk

Doorvaart gesloten 
brug toegestaan, voor 
tegenliggende vaart 
verboden 

• Verander niet plotseling van 
koers en snelheid.

• Zorg dat je rondom goed 
zicht hebt en kijk regelmatig 
achterom.

• Gebruik op tijd de juiste 
navigatieverlichting.

• Anker niet bij bruggen, 
sluizen, werkschepen met 
uitstaande ankers en in het 

midden van een vaarwater.
• Voorkom laveren op drukke 

vaarroutes en houd het mid-
den vrij voor grote schepen.

• Blijf uit de buurt van visnetten. 
Deze worden meestal gemar-
keerd door zwarte of gele 
vlaggetjes.

• Voor het besturen van snelle 
motorboten is een vaarbewijs 

verplicht. Dit zijn alle boten 
die sneller kunnen varen dan 
20 km/u. De vaarbewijsplicht 
geldt ook voor niet-snelvaren-
de boten die langer zijn dan 15 
meter.

• Let op wanneer je wel of niet 
met een bepaalde boot mag 
varen. Als een klein rubber-
bootje met buitenboordmotor 

harder dan 13 km/u kan, moet 
je bijvoorbeeld 16 jaar zijn.

• Zwemmen in gedeeltes van 
de vaarweg bestemd voor de 
doorgaande vaart, bij brug-
gen, sluizen en wachtplaatsen 
is verboden.

• Vaar alcoholvrij. De wettelijke 
grens op het water ligt op 0,5 
promille.

ALGEMENE VAARTIPS

VERKEERSTEKENS OP HET WATER

‘Varen doe je Samen!’ - promotor van veiligheid op het water -
bestaat tien jaar! Om dat te vieren, maakten ‘Varen doe je 
Samen!’ en ANWB Waterkampioen deze handige bewaarkaart. 
We wensen je veel plezier en een behouden vaart!

Voorbijlopen 
verboden

Aanleggen en 
ankeren verboden

Aanleggen en ankeren 
binnen 20 m verboden

Verboden te ankeren

Verboden te meren

Verboden 
hinderlijke water-

bewegingen te maken

Verboden buiten 
begrenzing te varen

Verboden voor 
motorschepen

Verboden voor 
kleine schepen

Verboden te 
waterskiën

Verboden voor 
zeilschepen

Verboden voor 
door spierkracht 

voort bewogen schepen

Verboden voor 
zeilplanken

Einde vaarweg voor 
snelle boten zonder 

beperking van snelheden

Verboden voor 
waterscooters

A5 insert varen doe je samen.indd   4-1 15-08-17   14:42

 

De kaart is ook gratis te downloaden via 
www.varendoejesamen.nl/downloads 
Daarnaast zijn we ook op Facebook en Twitter actief.

Tips voor veilig varen
‘Varen doe je Samen!’ - voor een veilige vaart
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De hardhout expert !!!

Amsterdamse Fijnhouthandel
Minervahavenweg 14  T. 020 - 688 21 00

E-mail: afh@fijnhout.nl    internetsite: www.fijnhout.nl

• 80 soorten op voorraad
• Teak (o.a. dekdeeltjes)
• Fineer

• Multiplex gefineerd
• Bladen (aanrecht / tafel)
• Eigen zagerij

Voor bedrijf en particulier

10% korting
Leden van deze watersportvereniging krijgen bij 

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

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

- bezOrgen mOgelijk -

accu’s

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag : 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag : 8.00 - 13.00 uur

Tingietersweg 72
2031 ES Haarlem

Tel. :023-5401797
Mob. :06-54246249

info@tiekstra-scheepselektra.nl

www.tiekstra-scheepselektra.nl

Elektrotechnische installaties 
voor jachtbouwers en 
particulieren

OPM adv Tiekstra 90x185.indd   1 06-02-15   09:22
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De geschiedenis van de “Aquaspelen”
Vele avonden zaten we met elkaar te overleggen om een 
leuk programma te maken. Spelonderdelen waren bv. 
spijkerpoepen, sinaasappels met je mond uit het water 
happen, bierfietsen, drenkeling redden, kussengevecht 
op een boegspriet, langlaufen te water, van steiger-A 
naar steiger-B lopen over met groene zeep ingesmeerde 
surfplanken, waterfietsen in de haven, bootje over trekken 
van de A- naar de B-steiger en ook een tekenopdracht, 
o.a. maak een karikatuur van Willem Eekhof of teken de 
belevenissen in de schutsluis van Muiden.
In 1986 was de tekenopdracht: maak een tekening voor 
een logo “75 jaar Nieuwe Meer”. De winnende tekening is 
door Louis Korenhof verder bewerkt tot het logo met de 
zeilboot onder spinnaker, zoals dat jaren is gevoerd o.a. 
op polo’s en sweaters. Drie jaar achtereen hebben wij de 
Aquaspelen georganiseerd met als 
uitsmijter het jaar 1987 toen de 
WV Nieuwe Meer 75 jaar jong was.

Het bestuur had voor dat jaar 
extra geld uitgetrokken voor de 
organisatie. Zo kon ik allerlei 
attributen huren om een optimaal 
feest te organiseren. Met een 
vrachtwagen heb ik samen met 
Edwin (want hij heeft een groot 
rijbewijs) in Waalwijk diverse spullen opgehaald, zoals 
bierfietsen, loopmatten, imitatiekoeien, balen stro en nog 
veel meer. Willem Eekhof verzorgde toen de waterfietsen.
De Aquaspelen 1987 waren om nooit te vergeten. Er 
waren 8 teams en meer dan 50 deelnemers en voor 
iedere deelnemer was er een bijzondere prijs, die door 
onze toenmalige voorzitter Jan Vens werd uitgereikt.
Op de foto’s is goed te zien hoe fanatiek de deelnemers er 
tegenaan gingen.
Vooral het bierfietsen was een succes (want bier, daar 
lusten ze bij de club wel wat van) en de wedstrijd met de 
waterfietsen, waarbij de teams elkaar zoveel mogelijk 
moesten hinderen met bakken water. Ook het onderdeel 
koeien melken trok veel toeschouwers. Het was één groot 
feest. Na afloop moesten we de gehuurde attributen weer 
opruimen en terug naar Waalwijk brengen. Wat waren we 
moe maar ook zó voldaan.
Vanaf 1988 werden de Aquaspelen georganiseerd door 
de nieuwe leden van dat seizoen. Een hele goede manier 
om elkaar te leren kennen. Dit heeft in de jaren daarna 
prima gewerkt.
Misschien is mijn verhaal een inspiratie voor volgende 
jaren.
Ons gezin heeft nog steeds een bijzondere herinnering 
aan deze zondagmiddagen.

Fred Fennema.

Toen wij in 1975 lid werden van de Watersportvereniging 
Nieuwe Meer werden er diverse activiteiten georgani-
seerd, zoals wedstrijdzeilen en ook natuurlijk 
het Midzomerfeest. Het Midzomerfeest bestond 
traditioneel uit een aantal vaste onderdelen, zoals de 
Nachtzeilwedstrijd  op de vrijdagavond, Puzzeltocht 
op zaterdagmiddag en de Feestavond met BBQ. 
Zondagochtend vissen in de Brandewijnsloot, spelletjes 
voor de kleinere kinderen en in de middag de wedstrijd 
rondom de plas.
Om de zondagmiddag wat op te vrolijken kwamen wij 
op het idee van “gekostumeerd surfen”, een amusant en 
hilarisch schouwspel. Een beetje fun op de haven vonden 
wij wel op z’n plaats en dit was tevens de opmaat naar 
wat later de Aquaspelen zijn geworden.
Ik was inmiddels lid geworden van de Clubhuiscommissie 
en vond, dat ook ík iets moest gaan bijdragen aan de club.
“Spel zonder grenzen” van de NCRV-televisie was de 
inspiratiebron (dit werd zelfs in Eurovisie verband 
uitgezonden) en dat leidde tot het organiseren van de 
Aquaspelen. Een geheel nieuw item binnen de vereniging.
De achterliggende gedachte was, dat het Midzomerfeest 
niet alleen een activiteit voor de zeilers moest zijn maar 
dat ook andere leden en kinderen aan een feest konden 
deelnemen dat zich in de haven afspeelde. Niet alleen 
de deelnemers maar ook de toeschouwers op de steigers 
moesten hiervan kunnen genieten.
Ons uitgangspunt was dat de Aquaspelen er moesten zijn 
voor alle leden van 8-80 jaar: “iedereen kan meedoen”. 
De opzet was om diverse teams samen te stellen: jong 
en oud, meisjes en jongens en dat evenredig verdeeld. 
Ieder team moest dezelfde opdrachten uitvoeren, zodat 
er een sterke competitie ontstond. Elk team had een 
teamcaptain, meestal een vrouw, die haar groep van ca. 
6 pers., moest inspireren en aanmoedigen. En natuurlijk 
met de altijd ruim aanwezige supporters op de steigers.
Ons lid Pieter Oldenburg was de commentator, onder-
getekende de spelleider en onze zonen Edwin en René 
waren de assistenten. Leni hield de scores bij. Ons hele 
gezin was betrokken bij het bedenken van allerlei spelletjes 
die ertoe moesten bijdragen, dat zowel de deelnemers als 
de toeschouwers een leuke middag beleefden.
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Eerst een Optimist en dan de Laser Radial etc. Joop startte 
na de “optimist, destijds een vletje” al op z’n 13de in de 
Solo klasse. Een eenmansboot voor 20-plussers. Robert 
was nog jonger, maar werd wel 4de op het NK Solo in 
Medemblik en was toen pas 15. Joop won goud op het WK 
Solo Jeugd in Holyhead. Gericht oefenen betaalt zich uit.

De moraal is: heb je enig zeiltalent, ga dan uren maken 
en ook ’s avonds kan het zo mooi zijn op het water. Doe je 
dat niet, dan haal je de absolute zeiltop ook niet.
Een paar keer per week een paar uur, dat lijkt veel maar 
hoeveel dingen doe je een paar keer per week met re-
sultaat? Hoeveel plezier geeft dat? Ja, jouw hockey, jouw 
voetbal, jouw tennis kosten ook veel tijd. Hoe dicht zit je 
bij de top? Zit je nu in het eerste team en in de regionale of 
nationale selectie? Blijf dan die sport trouw en investeer 
nog meer. Zo niet, vorm een “vriendenzeilgroep” en ga 
echt leren wedstrijdzeilen.
Ere Divisie Zeilen probeert jullie daarbij te helpen. Deze 
serie wedstrijden is er voor jullie. Nu zeilen er nog te veel 
“oudjes” mee. Ja, sommigen van die oudjes kunnen echt 
wel zeilen, maar fysiek komen ze te kort t.o.v. de jongeren.

Waarom dit bijzondere verhaal? In veel landen over de 
gehele wereld, van Amerika tot Rusland, waar dit concept 
geïntroduceerd is, staat de “club met haar leden” centraal. 
Zoals gezegd, de club schrijft in, betaalt het inschrijfgeld 
en investeert in trainingsmateriaal en begeleiding. 

Vele oudere oud-wedstrijdzeilers zijn betrokken. Niet 
anders dan bij de “Ajax-jeugd of bij de hockeyclubs in 
Amsterdam”. 
De WV Nieuwe Meer en WV Aalsmeer hebben al 2 trainings-
boten als de J70 gekocht. Deze Maxfuns zijn er voor jullie 
jongeren. Je kan, voor een minimale bijdrage per jaar, on-
beperkt trainen. Reserveer deze boten met je vriendjes op 
bijvoorbeeld een maandag- of woensdagavond en geniet.

Het is aan de “jongeren van 10 tot 35 jaar” om EDZ in 
stand te houden. Komt er geen nieuwe aanwas uit deze 
doelgroep, dan betekent dit het einde van EDZ  voor de 
Westeinder. Stimulerend zal zijn, als er een lid of een 
aantal leden opstaan en dit andere “clubleven anno 21ste 
eeuw” leven inblazen.
Als leden deze “Club” financieel willen ondersteunen, 
dan kan de WV Nieuwe Meer nog een jaar verder met 
EDZ. Wij allen kunnen dan zien hoe de “nieuwe lichting 
wedstrijdzeilers” zich ontwikkelt en enthousiasme toont.

We zijn benieuwd. 
Gelukkig hebben we onze twee Maxfuns om de komende 
2 á 3 jaar onze jeugd tot 35 jaar te blijven enthousiasmeren! 

De gebroeders Joop en Robert van Werkhoven

Ere Divisie Zeilen: geen eigen boot, 6 moderne 4-per-
soons sportboten, korte wedstrijden van 12 minuten. 45 
Fleet-races in 3 dagen; ieder team zeilt 15 keer en dat 5 
keer per jaar. De laagste score wint. Eenvoudiger kan het 
niet”.

EDZ bestaat nu 3 jaar in Nederland. Is in veel landen 
over de hele wereld zeer populair. In Duitsland meer dan 
3 divisies, waar op topniveau gestreden wordt. De band 
tussen wedstrijdzeilen op hoog niveau en het “Club-
Verenigings-leven” is sterk. Je zeilt voor je club. De club 
schrijft in en betaalt het inschrijfgeld. Wij, Hollanders, 
kennen dat niet en zijn zo niet opgegroeid.
De “Gebroeders van Werkhoven” zeilden voor Nederland, 
nu Team.nl, niet voor de WV Nieuwe Meer. Ook destijds 
een van de oudste en betere zeilverenigingen en 
medeorganisator van de WZW wedstrijden met zo’n 500 
boten. Het Bestuur vond een 470 op de jollenhelling te 
groot en wij moesten uitwijken naar een andere thuishaven. 
Tijden veranderen. Gelukkig!

Zo ook verandert het wedstrijd zeilen. De groep die “elke 
dag gericht wil trainen om aan de wereldtop te komen” 
is zeer klein in Nederland. Na de huidige “top” komt 
lange tijd niets en dat is niet goed. Naar onze mening 
komt dat doordat er te weinig wedstrijd gezeild wordt, 
ook op de Westeinder, het beste binnen wedstrijdwater 

van Nederland. Tegenwoordig moet “alles door gekwa-
lificeerde ‘officials’ georganiseerd zijn”. Moeten er 
meerdere ribs meevaren. Dat kost tijd, menskracht en 
geld. Deze over-organisatie maakt de sport kapot.

Wij weten dat het ook eenvoudiger kan.
Gewoon, alle  “jonkies”: meisjes en jongens tussen 10 en 
35 jaar” spreken met elkaar af om daarna zelf het water 
op te gaan. Ook met onze clubboten als de Optimist, 
Laser, RS Feva en Maxfun. Er liggen genoeg boeien 
rond de plas om te ronden. Leer het gevoel van snelheid 
kennen, leer trimmen door zelf-doen en uitproberen. 
Niet alleen de schoten dicht trekken en hangen. Vraag je 
vriendje niets te verstellen en ga zelf je trim aanpassen. 
Leer en beredeneer jullie ervaringen. Hoeveel van jullie 
weten hoe je met harde wind alleen op de achterlijken van 
fok en grootzeil kan en moet varen? Dat een bol zeil dan 
makkelijker te trimmen is dan een vlak zwaar weer zeil. 
Dat trimmen echt iets anders is dan alleen je overloop 
gebruiken. Dit leer je alleen door met je “vriendjes” te 
sparren. Als je dit een aantal dagen per week gedurende 
20 weken doet, dan leer je pas zeilen.
Dan kan wedstrijdzeilen een passie worden en jouw 
“Bankrasmodel” (even google-en) leidt tot groot succes. 
Er zijn te veel vooroordelen. Leeftijd en type boot bij-
voorbeeld.

“Het  wedstrijdzeilen    anno  21ste  eeuw”: 
Ere  Divisie  Zeilen    -    hoe  verder?
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Eén van de geneugten, ouderwets woord trouwens, is mijmeren in je bootje. Anker uit, een beetje dobberen en vervolgens 
nutteloos om je heen kijken. Want, waarom zou je? Je hebt je vandaag immers voorgenomen om de totale nietsnut uit te 
hangen. Gezeten, of gelegen zoals u wilt, vanuit een strategische positie kijk ik uit over het glinsterende water met hier en 
daar een verdwaald zeilschip; ook waarschijnlijk onderweg zonder bestemming. Want echte zeilers willen eigenlijk nergens  
aankomen want dan is de betovering verbroken en kom je terug in de echte wereld vol drukte en “vooruitgang”. En als 
bootjesmens is dat niet altijd mijn ding. Mijn “bootjeswereld” speelt zich af tussen boeg en spiegel. Het mag allemaal 
zo blijven vandaag. En morgen ook en daarna ook. Want ik wil eigenlijk niks veranderen. Het is goed zo. Ja…. maar de 
vooruitgang roept u dan? Wat doe je daarmee? Ga je mee in de pijlsnelle ratrace? Of misschien geen enkel tempo en 
laat je alles voor wat het is. Naast me ligt een half gelezen stuk krant. Ja, ik weet het, allemaal heel erg die berichten, 
maar ik kan er vervolgens niets mee. De wereld om ons heen verandert snel. We blijven geloven in veranderingen die tot 
verbeteringen zouden moeten leiden.
Ik las zojuist een artikel over het streven om de CO2 uitstoot te reduceren. Kunnen we die ontwikkeling werkelijk een halt 
toe roepen? Ik lever trouwens wel mijn duurzame bijdrage door elektrisch te varen in ons sloepje. Je hoort niks meer. 
Je ruikt niks meer en anderen horen en ruiken jou ook niet meer. Mooi toch? Dat scheelt weer wat vermindering van het 
schuldgevoel. De wind pakt zachtjes mijn bootje op en verschuift zodat ik zicht krijg op de oevers van onze prachtige 
plas. De parmantige watertoren die de horizon domineert en Aalsmeer zo kenmerkt. Maar de oevers moeten volgens de 
“toekomstdenkers” verder geëxploiteerd worden. Meer “uitgenut” worden. Meer steigers, meer strandjes, meer horeca, 
meer mensen, meer boten, meer evenementen. Meer lawaai dus. Dat heet vooruitgang. Dat dus. Maar ik wil helemaal dat 
soort “vooruitgang” niet. Als wij ‘s avonds nog even langs de oever lopen om de zonsondergang te zien, zitten daar een 
aantal medegenieters. Op een bankje of op die grote keien langs het water. We groeten elkaar. Ik ken ze niet. Zij kennen 

mij waar-schijnlijk ook niet maar we komen voor hetzelfde 
machtige schouwspel: een bloedrode zon die ons laat 
zien dat alles betrekkelijk is en niemand die de zon kan 
beïnvloeden in zijn verdwijningstocht achter de horizon. 
Ook projectontwikkelaars niet. Maar wij moeten zo nodig 
blijven ontwikkelen en exploiteren.
Amsterdam  wordt overspoeld door rolkoffers en toeristen. 
Ik ben er niet tegen maar wel als we erin dreigen te ver-
drinken. Wat dacht u van een zevende supermarkt in het 
centrum van Aalsmeer. Hoe meer hoe beter. Rupsje-nooit-
genoeg.
De ingezette ontwikkelingen geven vaak onverwachte en 
onbeheersbare consequenties. Het schip zal de wal dan 
moeten keren. Het wordt op veel plekken inmiddels nooit 
meer stil en donker. Op onze plas gelukkig nog wel. Niet 
alles wordt er beter op als we voortdurend aan het ont-
wikkelen en exploiteren zijn. We kunnen ook eens niets 
doen en inzoomen op wat we hebben. Ik verschuif nog 
even mijn kussen in de kuip, pak een koel drankje en neem 
me voor geen “ouwe zeikerd” te worden maar vooral een 
beschermer en voorstander te blijven van het behouden van 
wat gewoon goed is en goed moet blijven. Het wegdoen 
van oude waarden doet pijn. Daar zouden meer mensen 
zich druk over moeten maken in zo’n bootje verankerd in 
de bodem van de mooiste plas van Nederland. Net zoals 
de historie die verankerd ligt en waar verandering niet altijd 
bijdraagt tot ieders geluk.
Pffff…….nou even niks meer zeggen. De oude man wil zijn 
brein niet verder pijnigen en wil rust.

Luite

OVERP(IJ)EINZING

Tijdens het Midzomerfeest stond op zaterdag 1 september 
traditioneel de puzzeltocht op het programma. Het aantal 
schepen dat ingeschreven had was beperkt maar door de 
grote bemanningen aan boord konden we toch rekenen 
op bijna 50 deelnemers.
Bij het palaver werden naast de opdrachten ook oud-
Hollandse koeken uitgereikt én werd, als stimulans voor 
een maximale inzet, bekend gemaakt dat de verliezer van 
de tocht het komende jaar de puzzeltocht zou mogen 
organiseren.
De opdracht was dit jaar om naar vier locaties te varen 
waar opdrachten moesten worden uitgevoerd. Elk schip 
kreeg een route mee zodat per locatie steeds twee teams 
tegen elkaar konden strijden. Bij Fort Kudelstaart kon 
men oud-Hollands blikjes gooien, wat nog niet mee viel. 
Bij de Nieuwe Meer werd gesjoeld en door sommigen ook 
gesjoemeld. Bij de Residentie werd een Examen Vaar-
bewijs afgenomen. Tussen de opdrachten door kon langs 
de Watergeus worden gevaren die voor anker lag op de 
Poel. Hier moest met seinvlaggen een woord worden ge-
vonden én werd een extra opdracht uitgereikt: met een tas 
vol lekkers moest een mooie traktatie worden gemaakt. 
Bij elke opdracht ontving men een kwartetkaart waarmee 
men met andere deelnemers kon kwartetten tot men een 
complete set had.

Onderweg kon er nog gepuzzeld worden met de 2 voor 12 
quiz en kon men zich creatief uitleven met een kleurplaat 
en de opdracht een karikatuur van Remco te tekenen.
Tot slot werd iedereen gevraagd een mooie limerick te ma-
ken over het thema én waren bonuspunten te verdienen 
met de (oranje) aankleding van schip en bemanning.
Het was een stralend zonnige dag en de opdrachten zijn 
met veel plezier uitgevoerd. 
Voor de prijsuitreiking zijn de creatieve opdrachten beoor-
deeld door Inge (kleurplaat), Albert (tractaties) en Remco 
(karikatuur). Samen met de behaalde punten in de andere 
opdrachten kon hiermee het eindklassement worden op-
gemaakt: 
1. White Satin – Mariken Koole 
2. Compaen – Jan Nijstad
3. Darling – Karel de Graaff 
4. Kabbel en Babbel – Kees Hoffman
5. Kaatje – Ernst Germann
6. Visotter – Hans Tol
Wij willen iedereen bedanken voor hun deelname en en-
thousiasme en wensen Hans en zijn bemanning heel veel 
plezier bij de organisatie volgend jaar !!

Lucienne, Hans, Edwin, Marcel en Manon
PS: de vragen/antwoorden staan op de website

Oud-
Hollandsche 
Puzzeltocht

2018
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Pierre Tuning

De Aalsmeerders die druk waren met barbeknoeien, 
gras maaien, tuin sproeien, bootje varen, tennissen 
en voetbal, hebben vrijdagavond 29 juni 2018 de Pete 
Bog’s Bigband gemist.
Achttien muzikanten uit de regio die het volle bigband-
geluid van de grote Amerikaanse swingorkesten uit de 
jaren dertig op de Nieuwe Meer lieten klinken. Met als 
grote verrassing de zangeres Heidy Crooymans die, on-
dersteund door het suizend-swingende geluid van de 
band, gevaoelvolle ballads vertolkte en die uitbundig 
uithaalde bij een aantal spetterende popsongs.
Mét de jonge, veelbelovende altsaxofonist Tim Stoltz, 
leerling van orkestleider/saxofoonleraar Leon van Mil, 
die ons met de band op een paar lekkere nummertjes 
trakteerde: een Jimmy Dorsey in de dop.
Dit was muziek voor een zomeravond. Wie zich soms 
door het bigband-geweld wat weggeblazen voelde, kon 
op het terras van de Nieuwe Meer door de open deuren 
muzikaal genieten van ‘een hapje en een drankje’ en de 
zon prachtig in de Kleine Poel zien zinken.

Dat gold zeker ook voor de zaterdagavond.
De Aalsmeerders die niet druk bezig waren met barbe-
knoeien, gras maaien, tuin sproeien, bootje varen, 
tennissen en voetbal, konden de Fellows Bigband 
meemaken mét trompettist/orkestleider Loet van der 
Lee.
Wat kan die band swingen – en losbarsten! Een soepele 
ritmesectie à la ‘Atomic’ Count Basie: bas/drums/
ritmegitaar die steeds ‘four-to-a-bar’ doorging. En alles 
gebaseerd op de blues. ‘We beginnen met een blues, 
zoals dat hoort,’ zei Loet. In de snellere nummers werden 

de solisten aangevuurd door – soms tijdens het spel 
bedachte – knallende riffs van het koper. Veel nummers 
waren van de hand van Basie-arrangeur Sam Nestico 
maar ook ‘Splanky’ van Neal Hefti ontbrak niet – ooit 
bekend van het actualiteitenprogramma Brandpunt.
Het toeval wilde dat dit het laatste optreden was 
van Loet van der Lee als orkestleider van de Fellows 
Bigband.
Na veertien jaar zou hij toe zijn aan ‘nieuwe uitdagingen’. 
Maar Loet als trompettist maakte veel goed door, gloei-
end gesteund door ‘zijn’ orkest, een paar solo’s weg 
te geven waar Freddy Hubbard jaloers op zou zijn. 
Onvergetelijk.

Ook de Aalsmeerders die zondagmiddag druk waren 
met barbeknoeien, gras maaien, tuin sproeien, bootje 
varen, tennissen, voetbal (Spanje uitgeschakeld door 
Rusland na een abominabele wedstrijd) en Formule 1 
(mazzelig gewonnen door Max Verstappen) hebben 
veel gemist.
De Kosmosis Bigband stond onder leiding van de bril-
jante arrangeur Joost Dieho – die deze keer Stevie 
Wonder onderhanden had genomen. De Amerikaanse 
hitkoning mocht blij zijn met wat Joost van zijn songs had 
gemaakt: meerstemmige, bijkans symfonische bigband-
gedichten die door de ‘Latin’-funky slagwerkers (op 
drumstel en conga’s) een obsederende drive kregen. 
Adembenemend hoe Joost Dieho het maximale uit de, 
soms briljant solerende, muzikanten heeft weten te 
krijgen. Allemaal amateurs. Ongelofelijk.

Gelukkig waren er ook veel Aalsmeerders die erbij 
waren, bij dit historische bigband-weekend op de 
Nieuwe Meer. Die hebben niets gemist….

BIGBANDS GEMIST
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Het tweede leven van het weggegooide Optimistje!
Afgelopen winter heeft de vereniging een Optimist, die écht op was, op de dam gelegd om af te voeren naar de 
vuilstort. Binnen de kortste keren was het Optimistje verdwenen. Een paar weken geleden zag ik dat ons bootje, nog 
volop bestickerd, niet op de vuilstort was geëindigd. In de waarschijnlijk laatste fase van zijn boot-bestaan heeft het 
nog een zware taak gekregen. Een buitenboordmotor erachter, twee volwassen mannen erin met benzinetank en 
visgerei hebben het gemaakt tot een visboot voor twee van onze buitenlandse werkers in Aalsmeer. Ik had te doen 
met het oude bootje onder deze zware last. Misschien was het haar laatste tochtje, want één grote golf en het hele 
spulletje zou op de bodem van de Ringvaart liggen en gezien de zwemcapaciteiten van de meeste buitenlandse 
werkers, zou dat nog hachelijk worden. We hebben niet in de krant gelezen dat er twee mensen zijn verdronken.
Dus misschien ziet u deze wonderlijke combinatie nog eens varen.               Karel de Graaff



Op donderdag 12 april 2018 begon mijn grote avontuur. 
Samen met 27 leeftijdsgenoten stapte ik in het vliegtuig 
op weg naar Cuba. De groep was toen nog onbekend 
maar aan het einde van de reis zijn we uitgegroeid tot 
een hechte familie.

Zeven weken lang heb ik mogen varen op de Wylde 
Swan, een Nederlands Tallship. Op dit schip worden 
elk jaar vijf verschillende reizen georganiseerd voor 
leerlingen tussen de 15 en 17 jaar die op het havo of 
vwo zitten, met bij voorkeur een Bèta-profiel. Natuurlijk 
moest ons schoolwerk gewoon mee en moesten alle 
geplande toetsen gemaakt worden. De vier docenten 
die aan boord waren hielden een oogje in het zeil ;-)

Inmiddels ben ik alweer zeven weken thuis maar droom 
nog iedere nacht over mijn geweldige tijd op de Wylde 
Swan. Als 15-jarige begon ik aan mijn eerste Atlantische 
Oceaan oversteek en als 16- jarige kwam ik de haven 
van Harlingen binnen. Wat een reis, wat een ervaring. 
Ik had het nooit willen missen en kan het iedereen aan-
raden!

Mijn reis begon op Cuba, waar we vier dagen noodge-
dwongen moesten blijven omdat we geen diesel konden 
krijgen. Nadat de kapitein besloten had dat dit te lang 
ging duren, hebben we koers gezet naar Jamaica - Port 
Antonio, een havenplaats aan de noordkust van Jamaica. 
Zowel Cuba als Jamaica vond ik indrukwekkend om te 
zien.

Mijn reis op de Wylde Swan
Na Jamaica zeilden wij de Wylde Swan in 22 dagen 
richting de Azoren, een vulkanische eilandengroep 
midden in de Atlantische Oceaan. Mensen vroegen 
mij: ‘Duurt dat met 44 man aan boord niet erg lang?’, 
‘Voelde het niet benauwd?’, ‘Hoe brachten jullie de tijd 
door?’. Mijn reactie is: ’Het had nog veel langer mogen 
duren!’ Vaak krijg ik dan: ‘Ja maar er is toch wel iets wat 
niet leuk was, iets wat tegen viel, iets waar je aan moest 
wennen?’……. Ik kijk ze vragend aan, krijg een lach op 
mijn gezicht en zeg: ‘NEE’!

Op zee vliegen de dagen voorbij. Er is aan boord een 
duidelijk en vast ritme en iedereen heeft een taak. Om 
bij het ritme te beginnen: om 06:45 uur worden de 
trainees gewekt, ook al heb je van 03:00 uur – 05:00 uur 
nog wachtgelopen. Het ontbijt is van 7:00 tot 8:00 en 
daarna ga je van 08:00 – 12:00 uur aan je schoolwerk. 
Nee, geen saaie lessen maar zelfstudie. Je hebt van te-
voren een duidelijke planning gemaakt en daar houd 
je je aan. Zelfs bij hoge golven en als de boeken van 
tafel schuiven wordt er gewerkt! Van 12:00 – 13:00 is het 
lunchtijd en na de lunch is het tijd voor happy hour. Nee, 
dit zijn geen gratis drankjes maar dit is het uur waarin 
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het hele schip schoongemaakt wordt. Van de wc’s tot 
het dek en van de muren tot aan de keuken, alles wordt 
elke dag geschrobd en geboend. Na het ‘harde werken’ 
tijdens happy hour is het tijd voor de centrale lessen. 
Deze lessen werden elke dag door iemand anders ge-
geven en gingen over uiteenlopende onderwerpen.

En juist omdat er zo’n vast ritme is en de taken verdeeld 
zijn blijft er voldoende tijd over om iets te organiseren. 
Zo vierden wij midden op de oceaan verjaardagen met 
zelfgebakken koekjes, taart en chips, Koningsdag met 
een vrijmarkt en zelfgemaakte Swan dollars waar druk 
mee gehandeld werd, hadden wij een feest in de Galley, 
werd er muziek gemaakt en ongelooflijk veel gelachen 
tijdens de vele corvee uren…… 

Wat mij van de reis het meest is bijgebleven zijn vooral 
de kleine dingen. Het kopen van vers fruit op de 
Azoren, een vogel die landde op het dek, de prachtige 
zonsondergangen en de sterren aan de hemel. Maar 
natuurlijk ook de eindeloze zee. Zover als je kunt kijken, 
voor, achter, links en rechts, 360 graden horizon, 360 
graden oceaan!

Het ene moment gleed dit rustig onder ons door terwijl 
we de volgende dag door de golven heen moesten 
beuken. We zagen dolfijnen, lichtgevend plankton en 
walvissen. De stilte en tegelijkertijd het geluid van de 
natuur is overweldigend en zo bijzonder.

En dan is daar de haven van Horta op de Azoren. Vreemd 
om land onder de voeten te hebben. Je bent gewend 
aan het lopen op een deinend schip en nu staat alles om 
je heen stil. Op Horta maken schepen die de oceaan zijn 
overgestoken, een tekening op de kade en zo deden 
wij dat ook, wij beklommen een vulkaan, bezochten 
een museum en kregen les over walvissen en dolfijnen 
die rondom de Azoren veel voorkomen. Na vier dagen 
vervolgden we onze tocht naar Frankrijk.

Twaalf dagen hebben we gedaan over het laatste deel 
van de Atlantische Oceaan. Op 21 mei vierde ik mijn 
16e verjaardag en hadden we twee dagen achter elkaar 
meer dan 40 knopen wind! Eenmaal in Frankrijk sliepen 
we met z’n allen rond een groot kampvuur op het strand 
van een onbewoond eiland, zeilden wij met catamarans 
en kregen wij onze laatste instructies als trainees aan 
boord van de Wylde Swan. Bij het wegvaren in Frank-
rijk zat onze training erop en konden wij het schip zelf-
standig varen: een fantastisch gevoel om al het geleerde 
in praktijk te brengen!

Het avontuur begon nu op zijn einde te lopen en het 
afscheid van het schip maar vooral van elkaar kwam 
nu snel dichterbij. Op 2 juni voeren wij de haven van 
Harlingen binnen.

Lees verder op volgende pagina.
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Familie en vrienden stonden klaar op de kade en als zee-
helden werden wij ontvangen.

Zeehelden, ja zo voelden wij ons. We hebben hoge golven 
doorstaan, harde wind gehad, water binnengekregen, zijn 
heen en weer geslingerd en heel wat keren onderuitgegaan. 
Maar wij gingen door, bleven zingen en het fijn hebben. 
Wij leerden veel van en met elkaar maar ook over onszelf. 
Wie zijn we, wat willen we bereiken, waar wil je naar toe 
en hoe kun je daarvoor zorgen.
Vooral de trots overspoelde ons toen wij de Nederlandse 
wateren binnenvoeren. Trots dat wij op de Wylde Swan 

hebben mogen varen en de kans hebben gekregen om 
dit te doen!
Maar dan komt toch echt het moment dat je het schip, je 
nieuwe thuis met je nieuwe familie, moet verlaten.
De tassen zijn gepakt, een laatste rondje over het dek, 
een laatste keer kijken naar die prachtige horizon. Ik besef 
dat het avontuur erop zit, een laatste groeps-knuffel, een 
laatste blik, ik huil en zie mijn lieve ouders, broers, opa, 
oma en mijn vriendinnen op de kade. Ze vangen mij op, ik 
wil eigenlijk niet, ik kijk nog één keer om en zie de andere 
trainees ook worstelen met hun gevoel. Ik zit in de auto, 
het is stil….. Dag Wylde Swan, bedankt voor ALLES!

Bibi Wijs
trainee op Wylde Swan Reis D 2018
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Zeehelden, ja zo voelden wij ons!
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Gespecialiseerd in:
Roestvrijstaaldraad, 
verstagingen en zeerailing, 
alles op maat gemaakt.

Alle reparaties:
Stiksels, ritsen, ramen, 
zeilhuiken, rolfokhoezen, 
spatzeilen etc.
Reinigen Bootkappen - Zeilen

       Ligplaatsen:
            Zomer-, winterstalling
               en recreatielandjes

Openingstijden:www.furian.nlOpeningstijden:www.furian.nl

Uiterweg 417a, 1431 AM AALSMEER

tel. 0297-32 50 81, info@jachthavenstenhuis.nl     

www.jachthavenstenhuis.nl      Waypoint: 52º.14.095’ N 4º.42.177’ E

Ontdek de mogelijkheden van de Westeinder  

Jachthaven Stenhuis is gelegen op de mooiste 
plek van de Westeinderplassen, aan het eind 
van de Uiterweg. Dit familiebedrijf heeft de 
watersport al meer dan 65 jaar hoog  in het 
vaandel staan. In de zomermaanden bieden 
wij aan 265 schepen ligplaatsen.
En in de wintermaanden kunt u uw boot bij ons 
stallen in de winterstalling, ook overdekt.
Verkoop van gasflessen. Wij kunnen alle werk-
zaamheden voor u uitvoeren!
 
Nieuw bij ons is dat u diesel kunt tanken in de 
Ringvaart. Onze diesel heeft de toevoeging 
van XMILE, waardoor de diesel krachtiger, 
schoner en zuiniger is.
 
Dit zij de mogelijkheden bij ons:
• Zomer-/winterstalling;
• Verwarmd, binnen, buiten en in het water;
• Alle werkzaamheden;
• Verhuur Polyvalken;
• Verhuur roeiboot, met buitenboordmotor;
• Verkoop diesel, met toevoeging;
• Verkoop gasfl essen, meerdere merken.

Ontdek de mogelijkheden van de Westeinder  

Elektronische motorbediening 
een nieuwe dimensie  

OPM advertentie Flexball def.indd   1 29-07-14   12:53

Koopmans Yachtservice - 06 22743351

• Zomerstalling
• Winterstalling
• Botenhuizen
• Rekreatielandjes
• Eilandjes op de Westeinderplas
• Trekkershutten

Uiterweg 214, 303, 317 
Havenkantoor: Uiterweg 317 1431 AJ Aalsmeer
Tel. 0297 - 322 113 
Havenmeester 06 - 543 057 22
info@rekreatieparkaalsmeer.nl
www.rekreatieparkaalsmeer.nl

Profiteer nu van onze unieke
kennismakings aanbieding!



opgericht 10 mei 1912

Watersportvereniging Nieuwe Meer
Stommeerweg 2 - 1431 EW Aalsmeer
telefoon 0297-324589 
info@wvnieuwemeer.nl
www.wvnieuwemeer.nl
Rabo IBAN NL27 RABO 0114 3808 05 
ING IBAN NL60 INGB 0000 0971 04

Havenmeester:
Remko Rietveld telefoon: 06 27 62 19 98
havenmeester@wvnieuwemeer.nl

Voorzitter: Ernst Germann 
Secretaris: Paul van de Zande
Penningmeester: Jan Nijstad 
Havencommissaris: Fred Schijvens
Clubcommissaris: Vacature

Watersportvereniging 
Nieuwe Meer  

Commissaris Sport: Robert van 
Werkhoven 
Commissaris Jeugd: Mariken Koole

Ballotagecommissie:
Karel de Graaff, voorzitter
ballotagecommissie@wvnieuwemeer.nl
Wedstrijdcommissie:
Jorn Jurgens, voorzitter, 
wedstrijdcommissie@wvnieuwemeer.nl

Jeugdzeilcommissie:
Nico Stokman, voorzitter, 
jeugdzeilcommissie@wvnieuwemeer.nl
 
Comité Rond & plat:
John Borsboom, voorzitter
rondenplat@wvnieuwemeer.nl

Clubhuis (horeca)
clubhuis@wvnieuwemeer.nl
www.brasserienieuwemeer.nl

Webmaster: Matty Tol, Sybren Wille
webmaster@wvnieuwemeer.nl 

Redactie clubblad:
Henk Jansen, Margriet van Andel,
Luite Koopmans, Jessica Wijsenbeek, 
Paul Hamelynck.

De redactie is te bereiken op: redactie@
wvnieuwemeer.nl

28 oktober

jazz op de 
haven

25 november

jazz op de 
haven

11 
november

Sinterklaas

prikbord

30 november
Algemene Ledenvergadering

Een mooi plaatje van de “kijkerspramenrace”
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Stommeerweg 2
1431 EW Aalsmeer
T 0297-32 45 89
M 06 51 54 94 06

brasserie@wvnieuwemeer.nl  |  www.brasserienieuwemeer.nl
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Service
Winter en zomer stalling

Jachtschilderwerk

Scheepstimmerwerk

Overig onderhoud in 
overleg mogelijk

Overdekte mogelijkheden zowel s’winters als zomers

Helling en hijs mogelijkheden ook tijdens de zomermaanden tot 20 ton

Zelf werkzaamheden mogelijk

www.jachtwerfdeboeier.nl

Jachtwerf de boeier bv
Uiterweg 282A
1431 AW Aalsmeer

Jaap Van Driel
M 06-53979207
E  info@jachtwerfdeboeier.nl

Openingstijden Brasserie 
winterseizoen 2018-2019 
zie website Nieuwe Meer



www.kemperswatersport.nl
Herenweg 100, Aalsmeer, tel. +31 (0)172 50 30 00
info@kemperswatersport.nl

• Gratis wifi 

• 20 vakmensen

• Full service; botenlift 40 ton, ook staande mast

• Alle voorzieningen

• Verhuur van o.a. sup boards, sloepen, eiland

• 500 ligplaatsen

• Winterstalling en werkplaats

• 300 parkeerplaatsen

Alle 
voorzieningen

Gratis
wifi

Winter-
stalling

Full
service


