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Eredivisie Zeilen Westeinder spannend verlopen 

Zeilteam VWDTP uit Groningen wint spannende eindstrijd tijdens 
Eredivisie Zeilen in Aalsmeer 
De laatste dag van speelronde 3 van de Eredivisie Zeilen in Aalsmeer 
gaat de boeken is als een strijd met het mes op tafel. Niet eerder lagen 
de resultaten zo dicht bij elkaar. Zeilteam VWDTP (Groningen) wist op 
basis van onderlinge resultaten het dames zeilteam International Yacht 
Club Amsterdam naar de tweede plaats te dirigeren. Regerend 
landskampioen Almere Centraal werd met slechts 1 punt achterstand 
derde tijdens speelronde 3 van de Eredivisie Zeilen. 
Zeilteam Westeinder behaalde een mooie 8e plaats in een veld van 15. 
Lees hier meer.  

  

 

  

WZW Cup @ Nieuwe Meer 14 juli 

Dit keer is onze vereniging aan de beurt! De WZW is in samenwerking 
met de aangesloten verenigingen introduceert dit jaar een nieuwe 
wedstrijdformule. De WZW Cup is een laagdrempelige recreatieve 
competitie voor alle leden van de WZW aangesloten verenigingen, Om 
deel te nemen is wedstrijdervaring is niet nodig. 
Boten en surfplanken worden gratis ter beschikking gesteld door de 
verenigingen. Het is een individueel klassement en we varen in de 
volgende klassen     
Laser (1 persoonsboot), WV Nieuwe Meer 14 juli 
Randmeer (2 persoonsboot), WV Schiphol 18 augustus  
  
meer info en aanmelden HIER 
  

 

  

Q CUP voor de Jeugdzeilers 15 juli 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Q-CUP Aalsmeer ! De Q-CUP is een 
laagdrempelige, vriendschappelijke competitie om kinderen,  
te laten kennismaken met het wedstrijdzeilen in een Optimist. De Q-CUP 
is bedoeld voor iedereen die zelf een kruisrakje kan varen, 
voor zeilers uit de beginners en middengroep. Je mag best een keer 
hebben meegedaan aan een Combi wedstrijd, maar als je dat al 
vaker hebt gedaan, ben je al snel "te goed"voor de Q-CUP. Het is niet 
noodzakelijk om alle wedstrijden te varen, je kan ook kiezen ! 
  
Met ondersteuning van het Watersportverbond en het NPJ ( Ned. 
Platform Jeugdzeilwedstrijdzeilen ) organiseren de Zeilschool Aalsmeer, 
WV Nieuwe Meer en WV Schiphol op de Westeinder 3 gezellige en 
leerzame dagen op 15 juli en 16 september. De Kinderen krijgen 
deskundige begeleiding van de zeilschool en de verenigingen. Het 
inschrijfgeld bedraagt 15 euro per dag ( contant en indien  
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mogelijk gepast betalen op de dag zelf ). Tijdens de Q-CUP wordt er 
gebruik gemaakt van de door de zeilschool beschikbaar 
gestelde optimisten. Deze dag is inclusief een heerlijke lunch.  
  
Data 
Zondag 15 juli organiseert WV Nieuwe Meer de Q-CUP 
Zondag  16 september organiseert WV Schiphol de Q-CUP 
  
Aanmelden voor de Q-Cup. 
  
Met vriendelijke groet,  JZC WV Nieuwe Meer 

  

Belevenissen van Elsbeth en René Gorter 

Elsbeth en René hebben na een onderbreking van 'n jaar hun vaartocht 
door Frankrijk met bestemming Nederland weer opgepakt. Volg hier hun 
vele geestige verhaaltjes en Franse avonturen, ook dit keer weer 
prachtig geïllustreerd door Elsbeth. 
  

 

  

Vrijwilligers midzomerweekend gevraagd 

Op vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 september en zondag 2 
september vindt het traditionele Midzomerweekend plaats op onze 
haven. 
Het weekend van gezelligheid en sportiviteit waarbij de leden, de 
vereniging en ons clubhuis centraal staan, georganiseerd voor leden en 
door leden. 
De vrijdag staat traditioneel in het teken van varen in het donker, 
zaterdag staat in het teken van de puzzeltocht, samen eten en feesten 
en zondag staat in het teken van het vissen en uiteraard de aquaspelen 
voor de jeugd. Misschien is het wel weer een idee om ook de 'niet-jeugd' 
leden mee te laten doen met aquaspelen. 
Dit zijn de tradities, maar nieuwe ideeën zijn meer dan welkom. Er 
wordt al met nieuwe ideeën ‘gestoeid’, zo wordt er voor de zondag 
gewerkt aan een clinic ‘sloeproeier’ en samen varen met de maxfun. 
  
Om zo’n mooi weekend mogelijk (en tot een succes) te maken, is de 
hulp van de leden nodig! Heb je leuke (nieuwe) ideeën, meld je dan 
aan, ook al is het maar voor een paar uurtjes. Alle ideeën en hulp zijn 
welkom. 
  
Draag jij een steentje bij aan het gezelligste weekend van het jaar? 
Meld je dan aan via clubcommissaris@wvnieuwemeer.nl. 

  

 

  

Agenda Evenementen 

weekend 30 aug-2 sept------ midzomerfeest 
Zaterdag 1 sept ——————- verlichte botenshow  
Zaterdag 8 sept —————— pramenrace 
Weekend 14-16 sept ———— rond en plat 
15-16 sept ————————- Kunstroute 
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Agenda Jeugd 

Allen: 
 
30 september --------clubkampioenschappen 
  
Trainingen Wedstrijdgroep en RS Feva/Laser: 
9, 23 en 30 september 
  
Trainingen Beginners en Gevorderden groep: 
9, 23 en 30 september 
  
Wedstrijden jeugd: 
Q cup WV Nieuwe Meer:   15 juli 
Combi Kaag                  15-16 sept 
Combi Muiden               22-23 sep 
Combi Haarlem              13-14 okt 
  

  

 

  

Wedstrijden 

woensdagavond wedstrijden 
WZWcup Nieuwe Meer 14 juli 
  
Volledige WZW agenda. 
  

 

  

Interessante links 

• WV Nieuwe Meer Stamtafel (facebook) 

• Brasserie Nieuwe Meer 

• Over & Weer digitaal       

• Twitter WV Nieuwe Meer  

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

  

 

  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt weer medio augustus 
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