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Mark de Graaff wint de sluitingswedstrijd 

Mark was de overduidelijke winnaar van de Sluitingswedstrijd en 
daarmee de nieuwe bezitter van de Bestuursbeker. Hij accelereerde en 
ging als een speer, met Ernst van Werkhoven en Karlijn de Gooijer als 
bemanning. Tweede plaats was voor André du Pon en op plaats drie 
kwam Jan-Willem Pier. Organisator Robert van Werkhoven was 
tevreden met eindelijk weer een lange afstand wedstrijd van bijna drie 
uur en ook nog onder ideale omstandigheden. 
  

 

  

Prachtige Over&Weer op de mat 

Vorige week is er weer een nieuwe Over&Weer op de 
“matten” gevallen. De redactiecommissie is er wederom in geslaagd om 
een prachtig blad te maken met verrassende foto’s en boeiende 
verhalen van en over onze leden die vertellen over belevenissen op de 
“Wadden” , deelname aan de 24 uurs race en een lange zeiltocht over 
de oceaan. Daarnaast ook een update over het Faciliteitenplan. 
Hier de online versie. 
  

 

  

Zondag 28 oktober Jazz op de haven met trio Jos van 

Beest en Frits Landesbergen 

De swingende ‘huispianist’ van de Nieuwe Meer, Jos van Beest, 
presenteert zondagmiddag Frits Landesbergen – niet alleen Neerlands 
beste jazz-vibrafonist, maar ook een voortreffelijke drummer en 
arrangeur. Frits Landesbergen (Voorschoten, 1961) is docent vibrafoon, 
slagwerk en combospel aan het conservatorium te Den Haag. 
Landesbergen speelt mee op ruim 120 albums bij onder anderen 
Madeline Bell, Ann Burton, Louis van Dijk, Laura Fygi, het Rosenberg 
Trio, het Metropole Orkest en het trio van Monty Alexander. 
Het winnen van prestigieuze binnen- en buitenlandse jazzprijzen als de 
Wessel Ilckenprijs, Pall Mall Swing Award, AVRO-cultuurprijs ‘De 
Belofte’ en de daarbij behorende aandacht van de media hebben Frits 
geen windeieren gelegd. Sindsdien heeft Frits een overvolle agenda, 
voornamelijk in Nederland maar ook regelmatig elders in de wereld. 
Kortom, het wordt een historische jazzmiddag op de Nieuwe Meer. 
(Frits Landesbergen vibrafoon, Jos van Beest piano, Erik 
Schoonderwoerd bas, Ben Schröder drums.) 
 
Inloop vanaf 15.30u en aanvang concert 16.00u.  

 

  

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FO-en-W-474-oktober-2018.pdf&data=02%7C01%7C%7C17807a1e2d604da5a10f08d6390e4813%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636759130844574002&sdata=xSRZl44HJtWl65RdYHBfHK%2BXmwgK2SESF3G1LikNp3k%3D&reserved=0
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https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwvnieuwemeer.e-captain.nl%2F%3Fpid%3Dsecure&data=02%7C01%7C%7C17807a1e2d604da5a10f08d6390e4813%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636759130844574002&sdata=luXMb2Au4T9ZId22PDIG6bJ5eIh5rFZ55ypqGF8xTLo%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Fmenukaarten%2F&data=02%7C01%7C%7C17807a1e2d604da5a10f08d6390e4813%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636759130844574002&sdata=P7kS711Q8pVmuVr23jQorUx500DD02f7OrZ0Yl5jYxg%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Factiviteitenlijst%2F&data=02%7C01%7C%7C17807a1e2d604da5a10f08d6390e4813%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636759130844574002&sdata=Phm4DxHD726YvebUq1YcVX7jKUeF3KNxFrrhGQzgHJQ%3D&reserved=0
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In samenwerking met KCA en Jazzcafé Bacchus. Toegang gratis maar 
uw gift is onmisbaar. Het restaurant is na afloop geopend. 

  

Zondag 11 november 6 uren De Nieuwe Meer bij De 

Koenen 

Beste Laser zeiler,Ja, het wordt weer donker, koud en nat. Tijd om je in 
te schrijven voor de enige en echte 6 uren van De Nieuwe Meer. De 
39ste editie is op zondag 11 november. Vorig jaar gingen dertig teams 
de strijd aan op het grillige Amsterdamse water. Ook dit jaar verwachten 
we weer een mooi en sportief veld. Ook voor de jonge en minder 
ervaren Laser zeilers is het een mooi en plezierig evenement. Meedoen 
en je team opgeven doe je via het inschrijfformulier. Tot zondag 11 
november, we zien je graag aan de start! 
  

 

  

21 nov Info avond over de keuze van zeilen en dektenten  

WZW nodigt alle leden van de WZW verenigingen graag uit voor een 
presentatie van Hagoort Sails samen met Zeilmakerij Aalsmeer. 
Zij zullen u informeren over alles wat te maken heeft met de soorten 
zeilen, materialen, dektenten en het onderhoud daarvan. 
Ook kunnen zij alle vragen op dit gebied beantwoorden. 
 De presentatie vindt 21 november aanvang 20:00u, inloop vanaf 
19:30 plaats bij: 
Watersportvereniging Nieuwe Meer. 
Svp opgeven voor 11 november via secretariaat@wvnieuwemeer.nl 

  

 

 

  

Mijlenmaker-trofee 

Ook dit jaar zijn er door leden van onze vereniging weer avontuurlijke en 
verre reizen gemaakt op eigen kiel. De mijlenmaker-trofee is bedoeld om 
deze activiteiten te belichten en het is een mooie manier om niet alleen 
de winnaar van de trofee maar alle deelnemers en hun tochten te 
noemen en te roemen. 
 
Hoewel een aantal leden al zijn benaderd of zich hebben aangemeld wil 
het bestuur zeker weten dat zij niemand over het hoofd ziet en 
gegadigden nadrukkelijk uitnodigen om zich te melden 
 
Het bestuur beslist wie de trofee toekomt en doet dit in overleg met de 
initiator Fred Fennema. Uitreiking vindt plaats tijdens de komende ALV 
op 30 november a.s. 
 
Wil je meedingen voor deze prijs dan we zouden graag een paar 
gegevens over jullie reis willen hebben.  Graag versturen aan: 
secretariaat@wvnieuwemeer.nl 

  

 

  

Openingstijden Brasserie 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwvdekoenen.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D5c8f2f103fb93a48f0920a82f%26id%3D50f0c083df%26e%3D0b8501e672&data=02%7C01%7C%7C17807a1e2d604da5a10f08d6390e4813%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636759130844730239&sdata=eTnl1XB24Ui6fdu9caxsBXYTu50RZ6rzjptlqdI3qvE%3D&reserved=0
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Na het sluitingsweekeinde (7 okt)  is de brasserie gedurende de maand 
oktober open op vrijdag, zaterdag en zondag voor diner en eventueel de 
vrijdagmiddag borrel. Na zondag 28 oktober gaat de brasserie dicht tot 
de opening van het nieuwe seizoen behoudens speciale gelegenheden 
zoals sinterklaas, clubavonden, jazzmiddagen, presentaties en andere 
clubactiviteiten. 
  

 

  

Alvast in de agenda 

Zondag 25 november Jazz op de haven met Trio Jos van Beest en als 
special gast Jan Verweij met mondharmonica. 
  

 

  

Wat is hier gebeurd? 

  

 
  
  

Allemaal te zien op facebook stamtafel. 
 

Aanmelden 
 

  

Agenda  Evenementen 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F894479697303390%2F&data=02%7C01%7C%7C17807a1e2d604da5a10f08d6390e4813%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636759130844730239&sdata=3rn%2By27t79BS8nqs9dzA%2BDuu6kCUGw2HPc3vkCYWZcU%3D&reserved=0


zondag 28 okt ----------------- Jazz op de Haven  
zondag 18 nov ---------------- Sinterklaas 
woensdag 21 nov ------------ info avond WZW zeilkeuze 
zondag 25 nov ---------------- Jazz op de Haven 
vrijdag 30 nov ------------------ Algemene LedenVergadering (gewijzigd!) 
9 tot 13 mei 2019 ------------- Motorboottocht 

 

  

Wedstrijden 

• woensdagavond wedstrijden 

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. 
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