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Met Nieuwjaarsduik het Nieuwjaar in 

  

  
  
Onder grote belangstelling deden maar liefst 21 sportieve leden mee aan de nieuwjaarsduik waarmee dit 
initiatief ongetwijfeld een prachtige traditie gaat worden. Jong en oud waren van de partij met de dames in de 
meerderheid! 
 
Het was een mooi begin van een drukbezochte en gezellige nieuwjaarsreceptie-middag, 
  

Ken jij alle regels voor wedstrijdzeilen? 

Als je aan zeilwedstrijden deelneemt, is het belangrijk dat je op de 
hoogte bent van de regels. Daarom heeft is er een online interactieve 
reglementscursus gemaakt. Op www.watersporttest.nl worden met 
behulp van animaties en bewegende beelden de belangrijkste regels 
en beperkingen behandeld. Onlangs zijn er 200 nieuwe vragen 
toegevoegd. Het Watersportverbond stelt deze cursus gratis ter 
beschikking aan wedstrijdlicentiehouders en race officials. 
 
De cursus is zo opgezet dat het zowel voor de beginnende als de 
gevorderde wedstrijdzeiler informatief, leerzaam en bovenal leuk is om 
te volgen. 
  

 

  

Westeinder Zeilwedstrijden Update vrijwilligers, 
vrijwilligers, vrijwilligers 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.watersporttest.nl&data=02%7C01%7C%7Cf216f3c85f374490898608d677f58d05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636828293844804529&sdata=N9h3RyhgiE1c8m0WJwTqNhNwYROR7NwtxA4owxSMY0I%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvzwvnm&data=02%7C01%7C%7Cf216f3c85f374490898608d677f58d05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636828293844804529&sdata=Rx1kNO2KLA7WfQmwMiMhfEoNc2gPgID%2BU7g26xL5Otk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl&data=02%7C01%7C%7Cf216f3c85f374490898608d677f58d05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636828293844804529&sdata=RajxM4PEr9XjjCwDmKDGwqED8R8%2FqoDjykweCnlayV4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwvnieuwemeer.e-captain.nl%2F%3Fpid%3Dsecure&data=02%7C01%7C%7Cf216f3c85f374490898608d677f58d05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636828293844804529&sdata=xzJdbjkNtnOgCujPpuYsyq7AL8eK%2BuCQ6WMa9Gwo7YM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Fmenukaarten%2F&data=02%7C01%7C%7Cf216f3c85f374490898608d677f58d05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636828293844804529&sdata=%2FOfTL5FW4f7gNFbOCz4E8eu1pXug5GMYujAQ3A0nw1Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Factiviteitenlijst%2F&data=02%7C01%7C%7Cf216f3c85f374490898608d677f58d05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636828293844804529&sdata=9nhevfiPCeZXidKG%2BSAmwMMWyCo1NAE0KIMQILOSrz8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Fjeugd-algemeen%2F&data=02%7C01%7C%7Cf216f3c85f374490898608d677f58d05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636828293844804529&sdata=KUCqtKPnkX%2FTEJNmTsrtBeqSgVUDqVrY6jDZo4Ki04g%3D&reserved=0


We hebben allemaal dezelfde hobby, de watersport. En meer in het 
bijzonder zeilen en sommigen ook het wedstrijdzeilen. Voor het 
uitoefenen van die hobby zijn we allemaal afhankelijk van vrijwilligers. 
Binnen je eigen vereniging op vele gebieden, maar zeker ook bij 
zeilwedstrijden. Zonder vrijwilligers geen zeilwedstrijden op de plas. 
 
Er zijn zeilwedstrijden waarbij er bijna net zo veel vrijwilligers zijn als 
zeilers. Denk maar aan de bemanning op het startschip, op het 
finishschip en in de rubberboten. Voor een gemiddelde wedstrijd zijn 
dat zo maar 8 of meer mensen. En bij grote wedstrijden veel en veel 
meer. Veel zaken moeten geregeld worden. Denk aan de inschrijving, 
het protestcomité, de uitslagverwerking of de rescue’s. Maar ook op de 
wal zijn veel handen nodig, denk hierbij aan bijvoorbeeld parkeren en 

barbezetting.  
 
Om vrijwilliger te worden bij de wedstrijden hoef je zelf niet eens te 
kunnen zeilen. Iedereen kan wel iets. En wij kunnen je het allemaal 
leren. En eventuele opleidingen verzorgen wij ook. Wie vrijwilligerswerk 
doet leert veel leuke mensen kennen, ook van andere verenigingen in 
de buurt. Aan het eind van de dag ga je met een goed gevoel naar 
huis, je hebt veel geleerd en als alles weer goed verlopen is neem je de 
complimenten van de zeilers in krijgen. Vandaar dat we deze pool 
graag groter maken. 
 
Iets voor jou? Of ken je iemand die graag zou willen helpen op het 
water? Wil je je aanmelden? Dat kan bij je eigen wedstrijdcommissaris 
of centraal door een mailtje te sturen 
naar vrijwilligers@westeinderzeilwedstrijden.nl ontvangst. Op dit 
moment hebben wij een zeer enthousiaste pool van mensen. Maar voor 
elke wedstrijd is het toch een puzzel om elke post te bezetten.Zie ook 
hier. 
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Combi Westeinder bij de Nieuwe Meer? 
Regeren is vooruitzien! 

Dat gaat dit jaar gebeuren! Op 12 en 13 oktober 2019 vindt de Combi 
Westeinder plaats vanuit de Nieuwe Meer. Traditioneel wordt dit 
jeugdevenement, dat we samen met de WVA organiseren, vanuit de 
WVA gevaren. De reden is, en was, dat zij veel meer ruimte op het 
terrein hebben. Echter, ook zij zijn aan het verbouwen. In het najaar is 
het voor hun clubhuis een bouwput en is het niet handig om daar een 
evenement te houden. Vandaar dat het plan is opgevat het bij ons te 
organiseren. In het najaar is de combi wat minder massaal en denken 
we het verwachte aantal bootjes wel aan te kunnen. 
 
Echter, voor het zover is moet er nog wel het een en ander gebeuren. 
Het terrein, met name de grasdam, moet wel voorbereid worden om 
gebruikt te kunnen worden. Er zijn dit voorjaar nog twee dagen gepland 
om met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Uw hulp hierbij 
wordt zeer gewaardeerd. 
 
Laten we met zijn allen doen wat nodig is om dit prachtige en gezellige 
evenement bij ons mogelijk te maken. 

  

 

  

Alvast in de agenda 

mailto:vrijwilligers@westeinderzeilwedstrijden.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwesteinderzeilwedstrijden.nl%2Fnieuwsflits-november-2018%2F&data=02%7C01%7C%7Cf216f3c85f374490898608d677f58d05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636828293844804529&sdata=kKzoflLjRMINAvwwcl9GwC%2FIKSar45Wa%2F%2FiyhbEGJRs%3D&reserved=0


• Algemene Ledenvergadering vrijdag 8 april 

• De data van de jeugdtraining staan inmiddels op de website  

 

Wat is hier gebeurd? 

  
  

Allemaal te zien op facebook stamtafel. Al 170 leden in de (besloten) groep. 
 

Aanmelden 
  

Agenda  Evenementen 

zondag 3 maart --------------- Jazz  Trio Pieter van Santen 
zondag 31 maart -------------- Jazz 
vrijdag 5 april ------------------ Algemen Leden Vergadering 
zondag 7 april ----------------- Opening seizoen 
9 tot 13 mei  -------------------- Motorboottocht 
zaterdag 15 juni --------------- Sloepentocht 

  

 

 

Agenda Jeugd 

Zondag 31 maart ------------- start zeiltraining RS feva en Laser 
  

 

  

Wedstrijden 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F894479697303390%2F&data=02%7C01%7C%7Cf216f3c85f374490898608d677f58d05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636828293844804529&sdata=DOZ4XVmG79uXjQKlZ5K6G8VDtAx7xS5WJyw6wwZy7M4%3D&reserved=0


Zondag 20 jan ------------ snowball matchrace J22 
Zondag 17 feb ------------ snowball matchrace J22 
Zondag 17 maart ---------snowball matchrace J22 

Volledige WZW agenda 
  

 

 
  

Interessante links 

• WV Nieuwe Meer Stamtafel (facebook) 

• Over & Weer digitaal 

• Twitter WV Nieuwe Meer  

Commentaar, suggesties en reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom 
bij: redactienb@wvnieuwemeer.nl 
  
Stelt u geen prijs op deze nieuwsbrief?  Graag een mailtje 
naar secretariaat@wvnieuwemeer.nl en u wordt uit de verzendlijst 
verwijderd. 

  

 

  
 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwesteinderzeilwedstrijden.nl%2Fevenementen&data=02%7C01%7C%7Cf216f3c85f374490898608d677f58d05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636828293844804529&sdata=09CohBp%2F1PjkldnCNCB97kmhWyiTdFEq%2FjVJu9pInJY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F894479697303390%2F&data=02%7C01%7C%7Cf216f3c85f374490898608d677f58d05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636828293844804529&sdata=DOZ4XVmG79uXjQKlZ5K6G8VDtAx7xS5WJyw6wwZy7M4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Fclubblad-nieuws%2F&data=02%7C01%7C%7Cf216f3c85f374490898608d677f58d05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636828293844804529&sdata=aD4lHARuyxGIEmq9rmvZUzitcPeKfzDdFEddPkHCSzY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvzwvnm&data=02%7C01%7C%7Cf216f3c85f374490898608d677f58d05%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636828293844804529&sdata=Rx1kNO2KLA7WfQmwMiMhfEoNc2gPgID%2BU7g26xL5Otk%3D&reserved=0
mailto:redactienb@wvnieuwemeer.nl
mailto:secretariaat@wvnieuwemeer.nl

