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Weekendstorm extra landvasten? 

Vanaf  komende vrijdag voorspelt het KNMI harde wind die aanhoudt tot 
na het weekend.. Windfinder pro voorspelt uitschieters tot 45kts wind 
(windkracht 9). Dat zijn serieuze getallen.  Nu het herfstseizoen nadert 
adviseren we u om uw boot goed te inspecteren op mogelijke problemen 
die kunnen ontstaan als gevolg van harde wind, storm en 
regen.  Normaal controleert de havenmeester bij slechte 
weersomstandigheden onze schepen. Maar alles wat u zelf al kunt 
vastbinden, afdekken etc. etc. voorkomt onnodige schade en scheelt 
weer voor u en de havenmeester. 
  

 

  

Prachtig evenement Rond en Plat 

Mocht u het allemaal niet van zo nabij hebben meegemaakt: Afgelopen 
weekend zijn de Rond en Plat 2018 wedstrijden verzeild en het was 
weer een groot succes, uiteraard door de inzet van Fokke Dijkstra, onze 
havenmeester en alle vrijwilligers van WZW en hier vindt u het 
beeldverslag: https://wvnieuwemeer.nl/galleries/rond-en-plat-2018/ 
Alsof u er toch nog bij bent ( en met dank aan Wim Rietveld voor de 
foto’s). 

  

 

  

Jeugd weer goed bezig tijdens de Combi finale 
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Zondag 9 september hebben negen zeilers van onze vereniging 
gestreden tijden de nationale Combi finale in Hoorn. Op het water van 
het Markermeer bij Hoorn 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. Met windkracht vier en de hoge golven van het 
Markermeerwerd het een echte strijd. Na vier wedstrijden werd Fiene 
Eggermont 10ein de Optimist-B klasse en Merten Tijsma werd 2e bij de 
Laser 4.7. En ook nog een leuke aanmoedigingsprijs voor de jongste 
deelnemer bij de meisjes voor 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 met 
name Geert Bakker en onze sponsoren. 
  

 

  

Nederlandse kampioenschappen RS Feva 

Afgelopen weekend hebben meerdere NM’ers meegedaan aan een 
ONK RS dat werd gehouden op het Grevelingenmeer vanuit Bruinisse. 
In de klassen RS Feva en RS Aero waren elk twee boten 
vertegenwoordigd.  
In de Aero klasse werden Maarten Oelering en Jan van den Brink 2e 
resp 3e in het eindklassement.  
Team Ivar Adriaansen en Pelle (WVVA) hebben op het allerlaatste 
moment ingeschreven en behaalden een 25e plaats. Zeer 
noemenswaardig omdat het het eerste evenement was dat ze samen 
voeren en voor Ivar zelfs zijn eerste wedstrijden in de Feva! Team 
Bouwe Adriaaansen en Marijn Eggermont veroverden een 12e plek, een 
enorme prestatie in een deelnemersveld van ruim 30 boten waarvan het 
merendeel al jaren vaart en zelfs internationaal in de top meevaart! 
(met dank aan Pieter Eggermont voor deze bijdrage) 

  

 
 

  

Rabobank Clubkas Campagne 

Bent u rekeninghouder en lid van de Rabobank Regio Schiphol? Dan 
heeft u inmiddels een mail van de Rabobank met een stemcode 
ontvangen of krijgt deze binnenkort. 
Geef uw stem bij Rabobank Clubkas Campagne mede aan onze 
vereniging en help ons een leuk bedrag bij elkaar te krijgen. Link: klik 
hier  
 
En hier gaat het om: 
Ten behoeve van de jeugdleden heeft de vereniging in 2018 een 3e 
zeilboot RS Feva aangeschaft. Voor het behoud van deze trainingsboot 
bestaat behoefte aan een afdekzeil. Daarnaast is er behoefte aan 
nieuwe zeiltjes voor de Optimisten die bij de zeiltraining door de 
jeugdleden worden gebruikt. 

  

 

  

Zondag 30 sept Jeugd clubkampioenschappen 
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Onze eigen jeugd gaat vanaf 13u het water op om te strijden voor de 
prijzen. Er wordt gevaren met de optimisten en voor de kids is er niets 
leuker dan enthousiast publiek. Dus leden , kom kijken! 
Waarschijnlijk zal dit op de Kleine Poel zijn. U kunt deze spannende 
battle dan volgen vanaf de steigers op onze haven of deze spannende 
battle volgen vanaf uw eigen boot ! Omstreeks 16.00 uur zullen we terug 
zijn op de haven. Na het opruimen van de boten en het omkleden gaan 
we om 16.45 uur beginnen met het uitreiken van de prijzen en behaalde 
CWO's !  

  

 

  

6 en 7 okt Sluitingsweekend  

De zomer zit er op en het seizoen sluiten we af tijdens het weekend van 
6 en 7 oktober. Traditiegetrouw organiseren we op zaterdag 6 okt een 
Captain’s Dinner. Op de zondag wordt er gestreden om de 
bestuursbeker waarna rond 16.00 het seizoen traditioneel wordt 
uitgeluid. 
  

 

 

zaterdag 6 okt Captains dinner 

Op zaterdag 6 oktober  sluiten we het seizoen traditiegetrouw af met een 
Captain’s Dinner. Kosten 18.50 pp en aanvang 18:30. Aanmelden bij 
Inge aan de bar of via brasserie@wvnieuwemeer.nl 
  

 

 

 

Zondag 7 okt NM-Sluitingswedstrijd: Wel of niet? 

Bij voldoende animo/inschrijvingen gaan we deze sluitings-wedstrijd 
organiseren. Het idee is om een lange wedstrijd te organiseren of als 
deze zeilers op de dag zelve dat wensen vanwege het weer twee 
kortere. 
De wedstrijdleiding is flexibel. 
  
We kunnen inschrijven voor verschillende klassen (Kajuit A en B en 
Open boten). Palaver 11.00 uur en ruim op tijd terug in het clubhuis voor 
de sluitingsbijeenkomst. 
  
Wie wil de uitdaging aan en meedoen? 
Geef je dan zo snel mogelijk op bij Robert van Werkhoven 
( robert.vanwerkhoven@planet.nl )  onder vermelding van: 
Naam schipper, type schip, naam schip, SW-rating met of zonder 
spinnaker. 
  
Hopelijk wordt er snel en enthousiast gereageerd! 
Verdere mededelingen via de mail volgen na de inschrijvingen! 

  

 

  

Zondag 7 okt sluiting seizoen 

mailto:brasserie@wvnieuwemeer.nl
mailto:robert.vanwerkhoven@planet.nl


We sluiten  het seizoen  om 16;00u met een drankje en het luiden van 
de bel, maar niet dan nadat de voorzitter nog wat terugblikt over het 
afgelopen seizoen en met u vooruit kijkt naar de winter en vast iets gaat 
zeggen over de voorgenomen verbouwing. 
  

 

  

Weekend 5-7 okt Zeilteam Westeinder in Veere 

EDZ met gaat zijn 5e en laatste wedstrijdserie van dit seizoen varen te 
Veere op 5-7 oktober. 
Het NM team onder leiding van Fre Spreen is hard aan het trainen in de 
Maxfun, die inmiddels door een team van vrijwilligers netjes is 
opgeknapt en van nieuwe anti-fouling voorzien. Ook gaat het team nog 
een keer extra trainen in de J70 om extra goed voor de dag te komen. 
De resultaten zijn goed met een 13e plaats in Lelystad, wat resulteert in 
een 11e overall klassering  in het jaarklassement EDZ 2018! 
Een prima resultaat en we wensen het Zeilteam Westeinder veel 
succes! 

  

 

  

Vacature Clubcommissaris 

De functie van Clubcommissaris is nog steeds vacant. De 
Clubcommissaris regelt alles in en om het Clubhuis, onderhoud het 
contact met de pachter en organiseert en coördineert activiteiten en 
festiviteiten voor de vereniging. Tevens maakt de Clubcommissaris deel 
uit van het WV Nieuwe Meer bestuur.  
Bij deze nogmaals een oproep van het bestuur! 
 
Bent u geïnteresseerd of wilt u eerst meer informatie over de inhoud van 
deze functie, neem dan gerust contact op met uw voorzitter Ernst 
Germann. 

  

 

  

Motorboottocht 2019 

Regeren is vooruitzien en daarom melden Jan en Agnes Klein nu al de 
data voor de motorboottocht 2019,  9 tot 13 mei . nader nieuws volgt 
t.z.t. 
  

 

  

Agenda  Evenementen 



Zondag 30 sept --------------  Gezamelijke maaltijd jeugd en ouders 
zaterdag 6 okt ----------------- Sluitingsdiner 
zondag 7 okt ------------------- sluiting seizoen 
zondag 28 okt ----------------- Jazz op de Haven 
zondag 18 nov ---------------- Sinterklaas 
zondag 25 nov ---------------- Jazz op de Haven 
vrijdag 30 nov ------------------ Algemene LedenVergadering (gewijzigd!) 

  

 

  

Agenda Jeugd 

Allen: 
 
30 september --------clubkampioenschappen en gezamenlijke maaltijd 
  
Trainingen Wedstrijdgroep en RS Feva/Laser: 
 23 en 30 september 
  
Trainingen Beginners en Gevorderden groep: 
23 en 30 september 
  
Wedstrijden jeugd: 
Combi Muiden               22-23 sep 
Selectien OCN                  6-7 okt 
Combi Haarlem             13-14 okt 
 
Wedstrijden 
woensdagavond wedstrijden 
WZWcup Nieuwe Meer  
 
Volledige WZW agenda   
  

 

  

Eredivisie Zeilen 

Speelronde 5    5, 6, 7 oktober    Veere 
  

 

  

Interessante links 

• WV Nieuwe Meer Stamtafel (facebook) 

• Brasserie Nieuwe Meer   

• Over & Weer digitaal       

• Twitter WV Nieuwe Meer   

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