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Wie gaat er meer naar de Volvo Ocean Race in 

Scheveningen? Er is nog plaats…. 

De bloedstollende finish van de Volvo Ocean Race ligt al weer achter 
ons. Maar… op zaterdag 30 juni gaat de jeugd met de bus vanuit 
Aalsmeer naar Scheveningen om daar de Volvo Ocean Racers live te 
zien strijden tijdens een ‘In Port race’ in het zicht van de haven. En 
natuurlijk mee te doen aan de verschillende activiteiten en een bezoek 
te brengen aan het Volvo Ocean Race Village. Een dag om niet te 
vergeten, nog nooit eerder finishte de Volvo Ocean Race in Nederland, 
nog nooit eerder gewonnen door een (Nederlandse!) vrouw, Carolijn 
Brouwer.  
Er is nog plaats vrij in de bus voor wie wil (ook niet jeugdleden). De 
bus naar Scheveningen vertrekt om 9 uur vanuit Aalsmeer (verzamelen 
op het Kerkplein schuin tegenover de haven) en is om 17 uur weer terug 
in Aalsmeer.  
aanmelden via: jzc.wvnm@outlook.com 

  

 

  

BIGBAND Jazzweekend op de Nieuwe Meer 

Vijf jaar Jazzweekend op jachthaven de Nieuwe Meer: dat moet gevierd 
worden! Er treden maar liefst drie spetterende bigbands op, afkomstig 
uit de regio. Dat betekent drie dagen met soepele Swing, vette Blues, 
opzwepende Latin, loeistrakke Funk en dampende Rock. 
  
Op vrijdagavond 29 juni begint om 9 uur: de Pete Bog’s Bigband 
met achttien musici uit de regio Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht en De 
Ronde Venen. De band, onder leiding van Leon van Mil, speelt zowel 
het vertrouwde bigbandrepertoire van de 20ste eeuw met stukken van 
Sammy Nestico, Cole Porter, Duke Ellington, Count Basie en anderen, 
als prachtige stukken uit het Latin- en Poprepertoire, in een bigband-
jasje. 
  

 
  
Op zaterdagavond 30 juni om 9 uur: de Fellows Bigband. Het is een 
echte Amstelveense bigband, die ‘all time classics’ speelt, onder leiding 
van jazztrompettist Loet van der Lee. Naast traditionele 
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bigbandnummers van grootheden zoals Count Basie en Duke Ellington 
is er plaats voor Latin, Pop en Funk. 
  
  
  
Zondagmiddag 1 juli om 4 uur: de ‘grande finale’ met de Kosmosis 
Bigband uit Amsterdam. De muzikale inspiratie van Kosmosis is waarlijk 
kosmisch en breed te noemen. Opgericht door Joost Dieho in september 
2003 onder de naam Soulrebels Big Band heeft Kosmosis zich 
ontwikkeld tot een ambitieuze groep enthousiaste muzikanten met een 
interessant repertoire. 
  
Het weekend belooft opnieuw een muzikaal feest te worden, mede 
georganiseerd door KCA en cultureel café Bacchus. Op de Nieuwe 
Meer, Stommeerweg 2, 1431 EW Aalsmeer. Toegang: uw gift. 

 
  
  

 

Brasserie in JAZZ MODE 

Vrijdag en zaterdag tijdens het Jazaweekend is de keuken eerder 
geopend vanaf half zes. Inge heeft naast de kaart als 
weekendspecial  “JAZZY RENDANG” 
 
Vergeet niet te reserveren! 

 

  

De combi Amsterdam Voorjaar 2018 is afgelopen 

Tijdens de Combi Amsterdam wedstrijden was de WV Nieuwe Meer 
weer goed vertegenwoordigd in alle klassen: 
 In de Optimist A gaan Nienke (3), Ivar (5) en Willem (7) door naar de 
finale. In de Optimist B: Simon (8) en Fiene (19), in de Optimist C: Jolijn 
(10) en Flora (12), in de Laser 4.7 Merten (3) en Mila (9) en in de RS 
Feva Hester en Tom (1) en Bouwe en Marijn (2). Maar liefst 13 zeilers 
die naar de Delta Loyd Combi finale in Hoorn mogen in september! 
Marijn Eggermont en Bouwe Adriaansen maakten dit jaar als debutanten 
furore in de RS Feva. Afgelopen weekend wisten zij de eerste prijs te 
behalen in Vinkeveen! 
Gefeliciteerd allemaal met deze mooie resultaten! 

  

 

  

Eredivisie zeilen 6 t/m 8 juli op de Westeinderplassen 

De derde ronde van EDZ 2018 wordt op vrijdag t/m zondag verzeild op 
de Westeinder tijdens de Westeinder Water Week. Kom kijken want 
het wordt een hele mooie happening bij de Watertoren en ‘t Fort! 
Dit jaar strijden 15 teams in een vloot met 5 snelle J70’s tegen elkaar om 
de nationale zeiltitel. Zeilteam Westeinder begon goed met een 9e 
plaats in Almere, gevolgd door een 14e in Roermond. Totaal staan we 
nu 12e. De eerste series zijn onder zeer moeilijke omstandigheden 
verzeild met (te) weinig wind. Op ons thuis water krijgen we hopelijk wel 
mooie zeilomstandigheden en gaat Team Sandra van der Meyden met 
Baris, Danique, Herman, Gaston, Reinier en Brian ons 
vertegenwoordigen en een mooie prestatie neerzetten. Veel succes! 
  

 

  



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 8 en 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 8 & 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  
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's 
Zondag    8 juli organiseert Zeilschool Aalsmeer de Q-CUP 
Zondag 15 juli organiseert WV Nieuwe Meer de Q-CUP 
Zondag  16 september organiseert WV Schiphol de Q-CUP 
 
Aanmelden voor de Q-Cup hier. 
 
Met vriendelijke groet,  JZC WV Nieuwe Meer 

  

 

  

Plaspop zaterdag 7 juli 

Op 7 juli is er op de Westeinderplassen het evenement Plaspop 
Aalsmeer. Met 5 podia op de plassen, Gratis toegang. Een avond in de 
kleine poeltjes met muzikaal vermaak met o.a. Katelijne van Otterloo. 
Meer hier:  
  

 

  

Westeinderwaterweek 4 t/m 8 juli 
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Westeinderwaterweek van woensdag 4 juli t/m zondag 8 juli met onder 
andere:   Eredivisie Zeilen 6-8 juli waaraan ook zeilteam Westeinder 
deelneemt. En tevens: 
Optimist on Tour, Aquapalooza, Proefvaren, Plaspop, Q-cup en Oude 
Deuren Surfcup.. Meer info hier. 
  

 

  

Bedankje van Liesbeth Borg 

 Liesbeth Borg stuurde ons onlangs een bedank-mailtje dat hieronder in 
korte vorm is te lezen. In de e.v Over&Weer komen Liesbeth en Douwe 
verder aan het woord. 
 
 
Beste leden van de Nieuwe meer, 
 Sommigen zullen wel vernomen hebben dat Douwe en ik de Ouranos in 
het voorjaar verkocht hebben. 
We willen heel graag iedereen enorm bedanken voor de gastvrije 
onthaal 5 jaar geleden. Door het werken van Douwe in het restaurant en 
het lesgeven aan de jeugd hebben we veel mensen leren kennen. 
Vooral willen we ook onze mijn naaste buren erg bedanken voor de 
mooie herinneringen en waar we altijd welkom waren om aan te 
schuiven. Daarnaast ook  de gastvrijheid van Inge en Albert. 
Een andere mooie herinnering was de kennismaking met de haven en 
Remco 5 jaar geleden in de sneeuw en er precies nog een plekje vrij 
was voor ons. 
Een goed vaar seizoen en tot ziens, hartelijke groet,  
    Liesbeth Borg 

  

 

  

Nieuwsbrief VNM 

Op de website van VNM kunt u de laatste Nieuwsbrief downloaden, met 
belangrijk nieuws voor watersporters. 
 
Klik hiertoe op deze link. 

  

 

  

Agenda  Evenementen 

vrijdag 29 juni ------------------- Jazzweekend 
zaterdag 30 juni ---------------- Jazzweekend 
zondag 1 juli -------------------- Jazzweekend 
4 t/m 8 juli ----------------------- Westeinderwaterweek 
6-8 juli ---------------------------- Eredivisie zeilen Westeinder 
zaterdag 7 juli -------------------Proefvaren 
zaterdag 7 juli ------------------ Plaspop 
weekend 30 aug-2 sept------ Midzomerfeest 

  

 

  

Agenda Jeugd 
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Allen: 
30 juni ------------------jeugdevenement 
30 september --------clubkampioenschappen 
  
Trainingen Wedstrijdgroep en RS Feva/Laser: 
8 juli, 9, 23 en 30 september 
  
Trainingen Beginners en Gevorderden groep: 
1 en 8 juli, 9, 23 en 30 september 
  
Wedstrijden jeugd: 
Q cup Zeilschool Aalsmeer: 8 juli 
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  
  

 

  

Eredivisie Zeilen 

Speelronde 3    6, 7, 8 juli    Aalsmeer 
Speelronde 4    7, 8, 9 september    Lelystad 
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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