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Je zou het niet zeggen ... maar zo’n winterslaap is best nuttig 
voor een vereniging. Het lijkt of alles in diepe rust is, de haven 
leeg, je kan een speld in het water horen plonzen, de boten 
hoog en/of droog in de winterstalling of onder een warm 
dekentje tussen een groepje “havenoverwinteraars’ aan de 
B-steiger. Dankzij onze digitale stamtafel (Facebook) weten we 
wel beter. Weer of geen weer, een vast team van vrijwilligers en 
professionals stomen onze haven in rap tempo klaar voor het 
tijdperk 3.0. Steigers en beschoeiingen worden onder handen 
genomen, terwijl ondertussen de instructie-ark, de wasserette 
en het nieuwe sanitair uit het niets verrijzen.

De winterslaap is ook goed voor het werk achter de schermen. 
Vergadertijgers komen bij elkaar om plannen te smeden voor 
het nieuwe seizoen. De hoofdvraag is: “Hoe kunnen we 
het met elkaar nog leuker en aantrekkelijker maken op onze 
vereniging?” Dat we dat met elkaar moeten doen, heb ik al 
uitgelegd in de afgelopen ledenvergadering, lees de notulen 
er maar op na. Als we allemaal iets bijdragen aan een activiteit, 
door deel te nemen, iets te organiseren of op een andere 
manier onze talenten en enthousiasme in te zetten, kunnen we 
er ook allemaal volop van genieten. Als vrijwilliger, los van hoe 
je hier zelf vorm aangeeft, voel je meer betrokkenheid, krijg je 
meer aansluiting bij de andere leden en ga je, echt waar, met 
nog meer plezier naar de haven. Gelukkig worden we daarbij 
een handje geholpen door SfeerBeheer (Monique Rietveld en 
Angelique Korbee). 

Zij zetten zich in om verschillende groepen te verbinden binnen 
de vereniging, nieuwe leden wegwijs te maken en leden te 
benaderen om hun expertise in te zetten. Ik verheug me nu al, 
naast alle succesvolle “oldtimers”, op nieuwe, verrassende en 
veelbelovende activiteiten.
En wat zijn de plannen voor de jeugd? Want ja, daar heb ik dan 
weer mee te maken. Het programma voor 2019 kun je al vinden 
op de website. Natuurlijk zijn er de gebruikelijke activiteiten 
zoals de zwembadtraining, het Optidiner, de trainingen, het 
Jeugdevenement, de Combi’s, de Q-cup, de Aquaspelen en 
de Clubkampioenschappen. Maar ja, voor een vereniging 3.0 
met een splinternieuwe instructie-ark, waar de jeugd natuurlijk 
volop gebruik van wil gaan maken, is dat nog niet genoeg. Het 
initiatief van het najaar om met een aantal andere verenigingen 
in de omgeving trainingen te organiseren voor de RS Feva 
krijgt een vervolg in het voorjaar. En... we hebben een ware 
primeur voor onze vereniging: de Combi Amsterdam, die we 
altijd samen met de WVA organiseren op de Westeinder, vindt 
dit najaar plaats op onze eigen vereniging. Een leuke uitdaging, 
waarbij we creatief met onze ruimte zullen omgaan, waar we 
nieuwe, jonge mensen gastvrij ontvangen en waar we, hoe 
kan het ook anders, heel veel handjes bij kunnen gebruiken!
Een nieuw vaarseizoen voor de boeg, wij zijn er weer helemaal 
klaar voor! Jullie ook? Laten we er dan met elkaar weer iets 
moois van maken!

Mariken Koole
Commissaris Jeugd
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Algemeen

Ook in 2018 staat de Watersportvereniging Nieuwe Meer 
er financieel goed voor. De rekening van baten en lasten 
sluit af met een voordelig saldo van €19.175,00 waarin 
bijna €4.000,00 is verwerkt dat betrekking heeft op 
voorbereidingskosten van het Faciliteitenplan.
Minder positief is de ontwikkeling van de liggelden. Deze 
zijn in 2018 lager uitgevallen, dit mede door daling van het 
aantal passanten. Voor 2019 hebben zich meer grotere 
boten voor een ligplaats aangemeld, zodat voor dit jaar 
een herstel kan worden verwacht. De haven is in 2019 
opnieuw nagenoeg geheel bezet. Op de uitgeschreven 
obligatielening ten behoeve van het Faciliteitenplan is door 
42 leden ingeschreven tot een bedrag van €173.500. 
Per 31 december 2018 is dit gehele bedrag gestort. 
Bovendien werd ten behoeve van het Faciliteitenplan door 
drie leden in totaal € 1.500 geschonken. De kaspositie 
per 31 december 2018 bedraagt €323.412. Buiten de 
obligatielening ad €173.500 dus een toename van € 8.649 
ten opzichte van 2017.

Gedurende het jaar 2018 heeft een tweetal bestuursmutaties 
plaatsgevonden. Tijdens de ALV van april is de functie 
van secretaris overgegaan van Wim Rietveld naar Paul 
van der Zande. Nicolette van Rutten is afgetreden als 
clubcommissaris. Tijdens de ALV van december heeft 
Rob Simoons aangegeven dat hij de functie van club-
commissaris wil overnemen. Vanaf december acteert hij 
als ad interim.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
•  Voorzitter:   Ernst German
•  Penningmeester:  Jan Nijstad
•  Secretaris:   Paul van der Zande
•  Havencommissaris: Fred Schijvens
•  Commissaris Jeugd: Mariken Koole
•  Commissaris Sport: Robert van Werkhoven

De ballotage commissie werd voorgezeten door Karel de 
Graaff. In december 2018 is tijdens de ALV besloten om de 
ballotagecommissie voortaan kennismakingscommissie 
te gaan noemen zonder wezenlijke verandering van de 
werkzaamheden.

Het bestuur constateert in toenemende mate dat de aard 
van de vereniging aan het veranderen is. Verbintenissen 
met verenigingen worden losser en ook wij ontkomen 
daar niet aan. Het lijkt lastiger te worden om activiteiten 
die in voorgaande jaren vanzelfsprekend waren te blijven 
organiseren. Dat is niet uniek voor onze vereniging, het 
is een landelijke trend. Het bestuur wil zich hier echter 
niet zomaar bij neerleggen en is op zoek naar manieren 
om samenhang en clubgevoel te entameren. Daartoe is 
dankbaar gebruik gemaakt van de commissie SfeerBeheer 
die zich ten doel heeft gesteld om het clubgevoel naar een 
hoger plan te tillen.

Hoewel de locatie en de uitstraling van onze haven en het 
clubgebouw uniek genoemd mogen worden is de prak-
tijk dat de instandhouding van onze infrastructuur de 
nodige aandacht behoeft. Het gebouw is oud en voldoet 
niet in alle opzichten aan de eisen die de vereniging 
stelt in de huidige tijd. Daarom is enige jaren geleden al 
begonnen met de voorbereidingen voor het benodigde 
onderhoud en modernisering van het clubgebouw: het 
zogenaamde faciliteitenplan. Voor een aantal onderdelen 
van het faciliteitenplan, de jeugdschuit en het nieuwe 
sanitairgebouw, zijn in 2018 concrete stappen voor de 
realisatie ervan ondernomen waardoor de aannemer begin 
2019 kan beginnen met de bouw. Er is een projectgroep 
ingesteld bestaande uit een werkgroep en een stuurgroep 
om de uitvoering te coördineren en te bewaken.

Na vier succesvolle jaren heeft de exploitant van het club-
huis, Inge van Broekhoven, aangegeven dat zij niet langer 
doorgaat. Zij is toe aan iets nieuws. Het bestuur betreurt 
deze stap maar respecteert de beweegredenen van de ex-
ploitant. Hoewel een aantal opties onderzocht worden is 
nog geen concrete invulling gevonden voor de exploitatie 
van het clubhuis.

Watersportvereniging
Nieuwe Meer   Opgericht 10 mei 1912
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Het ledental op 31 december 2018 laat nog steeds een 
licht neerwaartse trend zien ten opzichte van 1 januari 
2018 hoewel er gedurende het seizoen er een flink aantal 
leden met boten is bijgekomen. Ook ziet het bestuur een 
toename in grotere boten waardoor de afmetingen van lig-
plaatsen moet worden aangepast. 

In mei 2018 is de wet op de privacy (AVG) van kracht 
geworden. Dit heeft gevolgen voor de vereniging en haar 
leden. Persoonsgegevens dienen beschermd te worden en 
kunnen niet meer zomaar worden uitgewisseld of worden 
vrijgegeven. Het bestuur heeft een privacy verklaring 
opgesteld waarin een en ander wordt uitgelegd.

De interne communicatie loopt sinds enkele jaren 
voornamelijk via de nieuwsbrieven van de vereniging. 
Daarnaast neemt de Facebook Stamtafel, die door de 
leden veelvuldig gebruikt wordt om nieuws uit te wisselen, 
een belangrijke plaats in. Het clubblad Over &Weer is in 
2018 twee keer verschenen.

Toekomst
In 2019 wordt aangevangen met de realisatie van het faci-
liteitenplan. De verwachting is dat bij de opening van het 
seizoen 2019 het nieuwe sanitairgebouw en de jeugdschuit 
klaar zullen zijn. De werkzaamheden aan het hoofdgebouw 
zullen volgens de planning aan het einde van het seizoen 
2019 beginnen.

Door de veranderende samenstelling van de vereniging 
zullen activiteiten die voorheen als vanzelfsprekend werden 
beschouwd wellicht gaan verdwijnen of op een andere 
manier worden georganiseerd. Te denken valt hierbij aan 
de Hemelvaarttocht. Het blijkt niet meer mogelijk om 
voldoende deelnemers voor een strak geplande tocht bij 
elkaar te krijgen.

Risico’s
In feite blijven de risico’s zoals beschreven in het jaarverslag 
over 2017 onveranderd bestaan.
Een teruglopend ledenaantal en doordoor een mogelijk 
lagere bezettingsgraad op de haven zijn reële risico’s. 
Een afnemend clubgevoel kan uiteindelijk resulteren in een 
verminderd onderscheidend vermogen voor een vereni-
ging. Concurrentie van goedkopere commerciële havens 
ligt dan op de loer.

Een ander risico bestaat uit mogelijke onverwachte kosten 
met betrekking tot het onderhoud van het gebouw in 
combinatie met het faciliteitenplan. Tussen het tijdstip 
van ramingen en het maken van de eerste begroting ligt 
een periode waarin de prijzen in de bouw behoorlijk zijn 
gestegen. Waarschijnlijk moet het faciliteitenplan hierop 
aangepast worden. Hoewel sfeerbepalend, is het gebouw 
oud en grote, onvoorziene onderhoudsposten liggen op 
de loer.

Een combinatie van oplopende kosten en een teruglopend 
aantal ligplaatshouders ziet het bestuur als de grootste 
bedreiging op korte en lange termijn.

Aalsmeer, 22 februari 2019
Het bestuur,
E. Germann      
P. van der Zande
J. Nijstad      
M. Koole    
F. Schijvens      
R. van Werkhoven
R.Simoons (a.i.)

PS. Voor de jaarverslagen van de commissies verwijzen 
wij u naar de website van de Nieuwe Meer.

Jaarverslag bestuur 2018



Watersportvereniging
Nieuwe Meer   Opgericht 10 mei 1912
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Het bestuur van Watersportvereniging Nieuwe Meer nodigt 
hierbij alle leden van de vereniging uit voor de Algemene 
Ledenvergadering te houden op vrijdag 05 april 2019 in 
het clubhuis van onze vereniging te Aalsmeer.
Agenda Algemene Ledenvergadering **)
Datum:  Vrijdag 05 april 2019
Tijd:  20:00 uur Aanvang vergadering 
Locatie:  Clubhuis

Vanaf 19:30 uur is de penningmeester aanwezig om vragen 
betreffende het financiële jaarverslag te beantwoorden.

1. Opening
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Notulen algemene ledenvergadering van 30-11-2018 

(De notulen zijn in te zien of te downloaden op onze 
website *)

4. Mededelingen van het Bestuur
5. Vaststellen Jaarverslag Bestuur 2018. Het jaarverslag 

is te downloaden op de website *)
6. Vaststellen Financieel Jaarverslag 2018 van de pen-

ningmeester (Het financieel jaarverslag is in te zien of 
te downloaden op onze website *)

7. Rapportage van de Kascontrolecommissie over 2018
8. Vaststelling jaarrekening 2018 en decharge bestuur
9. Decharge Kascontrolecommissie
10. Vooruitblik seizoen 2019
11. Clubhuis en exploitant
12. Faciliteiten
•  Project Verbouwing Clubhuis
•  Resultaat winteractiviteiten
13. Bestuurssamenstelling en mutaties
Aftredend volgens schema is:
• de penningmeester, de heer J. (Jan) Nijstad (niet 

herkiesbaar)
Het bestuur stelt voor om:
• de heer N.H. (Niek) Smittenaar te benoemen tot pen-

ningmeester
• de heer R. (Rob) Simoons te benoemen tot clubcom-  

missaris

Tegenkandidaten voor bovengenoemde bestuursfuncties 
kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris 
tot uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering 
en dienen schriftelijk te worden ondersteund door 10% 
van alle stemgerechtigde leden. Deze voordracht dient 
vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring dat de 
kandidaat bij verkiezing zijn/haar functie wil aanvaarden. 
Ook kandidaten voor de vacature bestuursfunctie 
wedstrijdcommissaris worden verzocht zich te melden bij 
de secretaris.
14. Rondvraag
Wij nodigen u graag uit om uw eventuele vragen alvast te 
mailen naar: secretariaat@wvnieuwemeer.nl
15. Sluiting

Na afloop van de vergadering kan er onder het genot van 
een hapje en een drankje worden vooruitgeblikt op het 
nieuwe seizoen.

Paul van der Zande,
Secretaris

*) Ga hiervoor naar onze website www.wvnieuwemeer.
nl en klik op “Inloggen Leden”, daarna inloggen. U vindt 
de notulen en het financieel jaarverslag onder “Besloten 
pagina’s / Algemeen / Ledenvergaderingen”.

Als u nog geen inloggegevens heeft ontvangen of niet 
meer kan vinden kunt u een e-mail sturen aan:
secretariaat@wvnieuwemeer.nl met opgave van uw e-mail-
adres.
U ontvangt dan uw nieuwe persoonlijke inloggegevens 
per mail. 

**) De agenda zoals gepubliceerd in het clubblad is onder 
voorbehoud. De formele agenda wordt minimaal 14 dagen 
voor de vergadering onder de leden verspreid.
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Klaar voor een 
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Iedereen fotografeert. En over de kwantiteiten hoeven we 
niet te twisten, die zijn wel zo ongeveer bekend. Volgens 
een conservatieve schatting van InfoTrends zijn er in 2017 
zo’n 1.2 triljoen digitale foto’s gemaakt! En dat getal groeit 
met 10% per jaar. Gelukkig komen heel veel van die foto’s 
niet verder dan het apparaat waarmee ze gemaakt zijn.
Toch worden er per dag 95 miljoen foto’s en video’s gedeeld 
op Instagram. En sinds de oprichting hiervan zijn er meer 
dan 40 miljard foto’s en video’s op Instagram geplaatst. 
Dat zijn verbijsterende aantallen, waarvan het grootste 
deel voor rekening van smartphones komt: 85% van alle 
foto’s werden in 2017 met een smartphone gemaakt, 
4,7% met tablets en 10,3% met digitale camera’s.
Over smaak valt uiteraard naar hartenlust te twisten en de 
kwaliteiten van al deze fotografische inspanningen geven 
daar ook voldoende aanleiding toe. Maar hier wil ik het niet 
hebben over artistieke kwaliteiten, maar over technische 
en die worden weer gedefinieerd door het medium waar-
mee het eindresultaat aanschouwd zal worden. Een foto 
die alleen wordt vertoond op het schermpje van een 
smartphone is al gauw goed genoeg. En zelfs op een 
computer beeldscherm zal het nog aanvaardbaar zijn. 
Maar als je van deze foto ook een afdruk wilt maken, dan 
worden hogere eisen gesteld en voor een afdruk in een 
lifestyle blad, zoals onze prachtige Over&Weer, moet de 
kwaliteit uitstekend zijn. Nu zijn die kwaliteitseisen geluk-
kig vrij precies te definiëren, met behulp van maat en 
oplossend vermogen, waarbij de standaard regel geldt: 
groter is beter.

Het oplossend vermogen wordt uitgedrukt in ‘dpi’ (digital 
pixels per inch). Computers gebruiken vaak als stan-
daard een DPI instelling van 72. Dit is te laag voor scherp 
drukwerk. Voor drukwerk moet de dpi minimaal 300 zijn. 
Met een goed fotobewerkingsprogramma is dit in te stellen.
De minimale maat is een afgeleide van de gewenste 
grootte als afdruk. Onze Over&Weer heeft als formaat 
A4-staand en daarvoor moet de minimale maat voor een 
pagina vullende foto 210 x 297 mm zijn, wat neerkomt op 
2480 x 3508 pixels. A4-staand houdt ook in dat staande 
foto’s beter tot hun recht komen omdat bij de opmaak 
het gehele beeld gebruikt kan worden. De omvang van 
een dergelijk bestand in jpg zal ongeveer 3,5 tot 4MB 
bedragen. Groter mag altijd, kleiner niet. Hieruit volgt ook 
logischerwijs dat voor een foto van een halve pagina dus 
een bestand van half A4, oftewel A5-liggend nodig is, ook 
weer 300dpi (altijd 300dpi!), maar nu met een maat van 
210 x 150mm.
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Hoe
het beste een 
foto te maken

voor een 
lifestyle blad

De eerste foto ooit waarin mensen afgebeeld zijn: “The Boulevard du 
Temple,” van Louis Daguerre in 1838 (Wikimedia). Zowel artistiek als 
historisch interessant. Maar technisch niet helemaal up-to-date.

1.
2.

gehele foto 
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Ideaal is een foto van een moderne full-frame digitale ca-
mera maar ook met een smartphone kan onder de juiste 
omstandigheden goede kwaliteit geleverd worden. Zeker 
bij mooi buitenlicht en als een oneindige scherptediepte 
gewenst is, dan gaat het prima. Bij moeilijk licht, of indien 
gedeeltelijke onscherpte gewenst is (het aantrekkelijke 
‘bokeh’ effect: het eigenlijke onderwerp is scherp, maar 
de achtergrond is onscherp), is een digitale camera tot 
meer in staat.
Waarom is dat nou allemaal zo belangrijk? Wel, hier een 
aardig voorbeeld van wat er mis kan gaan. Hieronder een 
hele mooie digitale foto uit 2008 van 800 x 600 pixels en 
160dpi. Artistiek in orde, dat ziet er aardig uit,maar is het 
technisch goed genoeg?
Het middenstuk van deze foto is als omslag van de O&W 
nr.470 van december 2016 gebruikt en, pak hem erbij, 
dan zie je dat de pixels op de cover individueel zichtbaar 
zijn. Artistiek prima, technisch niet goed genoeg.

Dat kan en moet beter. Daarom hier het recept:
1. Gebruik als het even kan een digitale camera en ge-

bruik de instelling voor maximaal formaat: groter is 
beter dan kleiner.

2. Gebruik een smartphone bij voorkeur alleen bij goed 
licht.

3. Onderdruk zoveel mogelijk de ruis van de sensor door 
de ISO-waarde niet hoger in te stellen dan 400 ISO.

4. Lever voor een pagina vullende foto een bestand aan 
van minimaal 300 dpi en 210 x 297 mm (A4-staand), 
dan wordt de glossy ook werkelijk een Glossy! Voor 
een halve pagina nog steeds 300 dpi, maar nu met 
een maat van 210 x 150 mm (A5-liggend).

5. JPEG (jpg) als output is prima bruikbaar maar maak 
het bestand niet kleiner dan wat uit de camera komt.

Veel succes!
Wim Rietveld

3.

In detail De ideale cover foto voor de opmaker: A4-staand, 23 x 32,5 cm 2.709 
x 3.831 pixels, 300 dpi, 3,7 MB, met aan de boven- en onderkant 
voldoende ruimte voor de header en footer van Over&Weer.

gehele foto

op A4 formaat gebruikt
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Douwe Borg is mijn naam en mij is gevraagd om een arti-
kel te schrijven voor het clubblad.
Voor de mensen die me niet kennen: ik ben 21 jaar oud en 
tot vorig jaar lagen we (mijn moeder en ik) met de zeilboot 
“Ouranos” in de jachthaven van WV Nieuwe Meer. Begin 
2018 hebben we deze boot verkocht.
Vier jaar geleden ben ik begonnen met de opleiding tot 
maritiem officier op Terschelling en heb daar twee jaar 
gestudeerd. Tijdens die studiejaren heb ik twee keer mee-
gedaan aan de Race of the Classics. Dit is een wedstrijd 
met tallships.
Na de eerste keer ben ik gaan uitzoeken op welke manier 
je op dit soort schepen zou kunnen gaan werken. Ik 
ontdekte toen dat er in Enkhuizen een Zeevaartschool is 
die bemanning opleidt voor zeilschepen. Deze opleiding 
bestaat uit twee delen. Het eerste half jaar is de opleiding 
tot Kapitein voor de Kleine Zeilvaart (voor zeilschepen 
tot 500 ton en beperkt vaarwater). Het tweede half jaar is 
voor de Grote Zeilvaart voor zeilschepen onbeperkt.
De Kleine Zeilvaart heb ik toen in mijn 2e jaar op Terschel-
ling als extra erbij gedaan. En vorige winter heb ik succes-
vol de Grote Zeilvaart afgerond.

Tijdens de tweede Race of the Classics ben ik er achter 
gekomen dat ik het zeilen op dit soort schepen veel leuker 
vind dan de studie die ik deed en de mogelijkheden die ik 
daarmee zou hebben. We lagen toen in Ipswich en daar 
heb ik toen besloten om te stoppen met mijn studie en op 
tallships te gaan werken.
Zo gezegd, zo gedaan en in zomer 2017 heb ik op diverse 
zeilschepen gewerkt. Eerst op de barkentijn “Atlantis” en 
daar een tocht naar Göteborg mee gevaren.
Daarna ben ik overgestapt op de “Regina Maris”, een 
driemast schoener.
 Halverwege het seizoen ben ik toch weer op de “Atlantis” 
terecht gekomen en hebben we de overtocht van Kiel naar 
Mallorca gemaakt en daarna bij Mallorca rondgevaren.
Dan, zoals gezegd, de winter erna de opleiding Grote 
Zeilvaart gedaan en een schip gezocht voor 2018.
Het werd de “Atlantis” en ik kon in februari al beginnen 
met klussen aan boord. Dit betekende dat ik de bilge 
mocht schoonmaken zodat de nieuwe dieseltanks erin 
gelast konden worden.
Hierna was de buitenkant van het schip aan de beurt tot-
dat eind april eindelijk de eerste vaart was. Ik kon tegen 
die tijd geen verf meer zien!

zeewaardig



We zijn het vaarseizoen begonnen op de Oostzee met 
weektochten vanuit Kiel naar de Zuid-Deense eilanden met 
tussendoor nog de grote Havenfeesten in Hamburg en Kiel.
Hierna zijn we, net als het voorgaande jaar, naar de Mid-
delandse Zee gevaren met een tussenstop in Cascais 
(Portugal). Dit was een hele mooie tocht waarbij we 
ontzettend veel dolfijnen en walvissen hebben gezien.
Tegen de tijd dat we op Mallorca aankwamen was het 
begin augustus en dat betekent hoogseizoen! Heerlijk dat 
mooie weer maar soms toch wel een beetje erg warm en 
druk, zeker als we “stern to” moesten aanleggen tussen 
twee superjachten… 
In de Middelandse Zee hebben we drie maanden rond Mal-
lorca en Ibiza gevaren. Eerst hadden we heerlijk weer maar 
tegen het einde werd het steeds slechter – meer storm en 
regen en daalde ook de temperatuur steeds meer.

Ook merk je dan aan de bemanning dat het seizoen ten 
einde loopt. Acht maanden aan boord en elke dag werken 
gaat dan toch wel zijn tol eisen.
Toen eind oktober de laatste gasten van boord gingen was 
dat voor iedereen een grote opluchting.
Maar… voor ons zat het er nog niet helemaal op. Het schip 
moest nog terug naar Nederland. Met extra bemanning 
hebben we op 5 november uit Port de Soller losgemaakt 
en, op een korte stop op Ibiza en Gibraltar na, zijn we in 
een keer doorgevaren naar Harlingen. Het was een pittige 
maar voorspoedige overtocht met weersvoorspellingen 
waar geen touw aan vast te knopen was. 

Ondertussen zijn we alweer even in Nederland en zit ik 
thuis dit artikel te typen en terug te blikken op twee 
leuke en leerzame jaren. En hopelijk komen er nog vele 
achteraan…..

Douwe  Borg

10

PennenstreeK

Ooit was de Poeloever woest en ledig. Maar als straks de 
Lidl klaar is, en er vóór Jachthaven Dragt een nieuw huis 
staat, is de waterkant tussen het Dorp en de Grote Poel 
weer helemaal volgebouwd.
Alleen de jachthavens Dragt en die van de WV Nieuwe 
Meer geven nog zicht op de Westeinderplas.

Met de spoorlijn naar Amsterdam (1915-1950) kwam de 
bouwwoede pas goed op gang. Handelskweker Hilverda 
bouwde in 1915 een bloemenschuur tegenover het station, 
naast de loswal.

Poeloever

11



12 13

Dichtbij het Dorp werd in 1916 de voorloper van de Rabo-
bank gebouwd: de Coöperatieve Tuinbouwbank. 
Ernaast stond de Spaarbank van de Vereniging tot Nut en 
Genoegen, later de (nu verdwenen) VSB bank.
Wonen, Werk en Watersport: Aalsmeerders hebben altijd 
aan het water gewoond. Dat was niks bijzonders.
Het water was een nutsvoorziening; het verschafte turf 
om te verstoken, zwarte grond voor de akkers en de vaar-
wegen om de bloemen en planten te transporteren.
 
Watersport was voor Amsterdammers, díe werden ‘boeier-
lui’ genoemd.
Ze kwamen met de trein aan, recht tegenover de WV 
Nieuwe Meer. Of ze kwamen met Maarse & Kroon want op 
de kop van de Ophelialaan, tegenover jachthaven Dragt, 
was een bushalte.

Nu de Aalsmeerders ook boeierlui zijn geworden, heeft de 
Watersport het van het Werk gewonnen. Het Wonen aan 
het water is aantrekkelijk (en gruwelijk duur!) geworden. 
Want de Welvaart (let op de laatste lettergreep!) heeft 
toegeslagen en (bijna) iedereen heeft geld en tijd voor 
Watersport.
Daarom is de oever volgebouwd. Met huizen.
Nu zou niemand meer een Tuinbouwbank aan het water 
situeren maar indertijd was die grond juist goedkoop. 
Welke Aalsmeerder dacht aan Watersport?
En boeierlui waren rare snoeshanen uit de stad. Laat die 
maar naar hun jachthaven verdwijnen, bij Dragt of de WV 
Nieuwe Meer.

Pierre Tuning



United 4 in Medemblik 

In het weekend van 1 en 2 september hebben Bouwe en ik 
in de RS Feva meegedaan aan de United 4 in Medemblik.
Ook de broer van Bouwe deed mee in een Optimist. De 
United 4 is een zeilwedstrijd waar je aan mee kunt doen als 
je in een RS Feva, Optimist, Laser, Splash of Cadet vaart. 
Er deden dit jaar 10 RS Feva’s, ongeveer 140 Optimisten 
en ook nog heel veel Splashes en Lasers mee. Ik vond het 
een heel leuk weekend. We begonnen vrijdagavond al met 
het opladen van de boten op de trailer.
Op zaterdag zijn we om 7.00 uur van huis vertrokken naar 
Medemblik met de trailer achter de auto. Rond 8.00 uur 
waren we daar en hebben we de boten te water gelaten, 
klaargemaakt en opgetuigd. De eerste start zou om elf 
uur zijn maar omdat er bijna geen wind stond werd dat 
uitgesteld. In de middag kwam er wat meer wind en 
konden we om drie uur starten. We hebben die dag twee 
wedstrijden kunnen varen. Wij waren best tevreden met 
hoe we hebben gezeild. Rond half zes waren we weer van 
het water af. Op zondag zijn mijn vader en ik weer om 
7.00 uur ‘s ochtends vertrokken en na een uur waren we 
weer in Medemblik. Na het optuigen bleek dat er vandaag 
wel genoeg wind stond en dus werd er gezeild.
De eerste start was om 10.00 uur en we hebben daarna 
zes wedstrijden gevaren.
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Kalenderjeugdzeilen 2019

B/M/G W R+L Activiteiten/wedstrijden

Za 23-03    Zwembadtraining

Zo 31-03  1 1 Zeiltraining

Zo 07-04 1 1 1 1e les B/M + Opti diner

Zo 14-04 1 1 1 Zeiltraining

Zo 05-05 1 1 1 Zeiltraining

Zo 19-05 1 1 1 Zeiltraining

25+26 mei    Combi Braassem

Zo 02-06 1 1 1 Zeiltraining

8+9 juni    Combi Haarlem

Vrij 14-06    Vrijdagavondtraining

Zo 16-06 1 1 1 Zeiltraining

22+23 juni    Combi Muiden

Vrij 05-07    Vrijdagavondtraining

Za 06-07    Jeugdevenement

Zo 07-07 1 1 1 Zeiltraining

31/8-1/9    Combi Braassem

Vrij 06-09    Vrijdagavondtraining 

Zo 08-09 1 1 1 Zeiltraining

Zo 15-09 1 1 1 Combi Finale

Za 21-09    Combi Vinkeveen

Zo 22-09    Combi Vinkeveen

Zo 29-09 1 1 1 Zeiltraining

Zo 06-10 1 1 1 Clubkampioensch.

Za 12-10    Combi Westeinder

Zo 13-10    Combi Westeinder

Zo 20-10    Klusdag jeugd

B= beginners, M=midden, G=gevorderd

W=wedstrijd, R+L=RS Feva en Laser

jeugd!

Deze dag ging het nog een beetje beter dan op zaterdag. 
Bij onze beste wedstrijd eindigden we als vierde.
Deze dag kwamen we om 15.00 uur van het water af. 
Eerst de boot afgetuigd, alles opgeruimd en de boot de 
trailer op. We hebben nog even gewacht op de uitslagen 
en de prijsuitreiking: Bouwe en ik zijn met de RS Feva 9e 
geworden. Rond 17.00 uur zijn we naar de haven gegaan 
om de boten terug te brengen.
We hebben een super leuk zeilweekend gehad.

Marijn Eggermont

United 4 in Medemblik !
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O.N.K. Bruinisse 

In het weekend van 15 en 16 september heb ik samen met 
Bouwe Adriaanse meegedaan aan het Open Nederlands 
Kampioenschap voor de RS Feva in Bruinisse.
Het was best een eindje rijden dus we hebben in een huis-
je in de buurt van Bruinisse geslapen zodat we niet het 
hele eind naar huis hoefden te rijden. Op vrijdagavond 
hebben we de Feva naar Bruinisse gebracht en hebben 
de boot klaar gemaakt voor de volgende dag. Op zaterdag 
waren we al vroeg op het Regatta Centre en hebben we 
onze boot opgetuigd. Na de voorbespreking gingen we 
het water op. We hebben toen vier wedstrijden gevaren 
met als beste die dag een 10e plaats. Nadat we weer van 
het water afkwamen hadden we een korte nabespreking 

en gingen we naar de jachthaven van Bruinisse om daar 
met alle zeilers te eten. Het was al best laat toen we daar 
na het eten weggingen en de volgende dag was ik dan 
ook best moe. Maar we hebben het op zondag alsnog 
goed gedaan. We hebben toen ook weer vier wedstrijden 
gevaren met voor ons deze keer als beste een 4e plaats. 
Helaas ging het bij de laatste wedstrijd even mis met onze 
gennaker en zijn we als 22e geëindigd. Maar gelukkig kon 
die wedstrijd worden afgetrokken van het eindresultaat. 
Over de twee dagen hebben we het best goed gedaan, 
vinden we zelf! We zijn uiteindelijk 12e van de 32 boten 
geworden en dat voor ons eerste jaar in de RS Feva. Het 
was een heel erg geslaagd weekend en we hebben er ook 
weer veel van geleerd.

Marijn Eggermont

En dit was in Hoorn !
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De verbouwing van je huis heeft meestal een reden, het 
voldoet bijvoorbeeld niet meer aan de eisen.
Er komt vervolgens een proces in fasen. Wensen worden 
geformuleerd, oplossingen worden bedacht, plannen ge-
maakt, schetsjes, serieuze tekeningen, een begroting, be-
sluiten en jawel er wordt daadwerkelijk gebouwd.
In die laatste fase is er regelmatig een drang om te gaan 
kijken hoe de werkelijkheid er uit ziet. Vooral als zo’n tech-
nische tekening er nogal technisch uit zag.
Het kan natuurlijk tegenvallen, maar ook mee. Regelmatig 
eens gaan kijken is nog interessanter dan dat je alleen het 
eindresultaat ziet. Je groeit mee.
In de achter ons liggende “winter” is er van alles feitelijks 
gebeurd. Heel wat van de plannen die tijdens ALV’s en 
O&W’s in woorden en op papier zijn gepresenteerd zijn 
inmiddels in werkelijkheid gerealiseerd. De moeite waard 
om dat eens te gaan bekijken.
Het verenigingsleven heeft voor velen niet stilgestaan en 
die leden zijn dan ook op de hoogte.

Voor de leden die het van het seizoen moeten hebben wil 
O&W toch een ondersteuning bieden bij het bij-blijven en 
wel door een uitgebreide fotopresentatie in dit blad af te 
drukken. Dus iets tussen de technische tekening en de 
aanraakbare werkelijkheid in.
Misschien een goede impuls om nog eens na te denken 
waarom we dit ook alweer allemaal doen! Het faciliteren 
van de functies die door de commissie twee jaar geleden 
werden gepresenteerd.
Zoals...
1. Sanitair op orde voor onszelf en voor de passanten
2. Sportfaciliteiten verbeteren
3. Gezelligheid versterken door verschillende doelgroe-

pen bij elkaar brengen en elkaar te laten beïnvloeden
Wij, de passanten, de sporters onder ons en de gezelligheid 
voor het geheel, wat vind je ervan?

Paul Hamelynck met de foto’s van Henk Jansen

de nieuwe steigerlampjes zijn aan-
gesloten door Hans Tol en Paul 
Baumann: ere-lampjes!

17

De werkelijkheid komt er aan…

technische vingerwijzing: zwart isolatieband 
voor een naadloze aansluiting
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Ik stap op ons vertrouwde pontje en met de slinger in de 
aanslag zie ik vanuit mijn ooghoek nog iemand mijn kant 
op lopen die waarschijnlijk ook mee naar de overkant wil.
Hij bedankt me voor het wachten, stelt zich voor als 
lidnummer 325 en we maken samen de oversteek zonder 
in gesprek te raken.
Onderweg naar mijn boot loop ik de havenmeester tegen 
het lijf, die me begroet met “goedemorgen 159, alles OK?”.
Ik bevestig dat het allemaal goed gaat en informeer of 
de familie de Boer al hun box naast die van mij hebben 
ingenomen. Geschrokken van mijn vraag en wat schichtig 
om zich heen kijkend slist hij mij toe dat het hier gaat 
om de leden 252 t/m 254. “Privacy, lidnummer 159…. 
privacy”, bijt hij mij toe vanachter zijn hand. “Daar gaat 
het om, ik kan echt niks zeggen”. De havenmeester stapt 
door en ik klim verbijsterd op mijn boot en denk aan hoe 
het ooit was.
Er is een griezelig fenomeen onze maatschappij en ons 
verenigingsleven binnengeslopen zonder dat we er nu 
nog iets aan kunnen doen. Het is al te laat…. helaas. 
Tijdens de laatste ALV werd ons medegedeeld dat de le-
denlijst geen telefoonnummers meer zal laten zien en dat 
daar ook geen informatie meer over zal worden verstrekt. 
Alles in het kader van de WET OP DE PRIVACY.
Zo, dat kwam even binnen.
Maar hoeveel privacy kennen we eigenlijk nog? Hoe komt 
het toch dat, als we een keer op het internet hebben ge-
zocht naar reizen voor ouderen, er vervolgens bij iedere 
andere zoektocht advertenties tussendoor verschijnen 
- van trapliften tot rollators? Facebook maakt het nog 
bonter door je een lijst toe te sturen van onbekende en 
bekende personen waarmee je misschien wel vriend wil 
worden. Door simpelweg te klikken laat je vervolgens 
deze ongevraagde post weer verdwijnen.

We zijn er inmiddels aan gewend.
Af en toe verbazen we ons erover 

maar het laat ons geen andere 
keuze dan het te accepteren als 
zijnde een nieuw fenomeen.

Ze weten bijna alles van ons. Waar we zijn, wat we doen, 
wat we kopen, wat we lezen, wie en wat we bewonderen. 
Er worden kapitalen verdiend omdat ze bijna alles van ons 
weten. Maar gelukkig (..) gaat deze nieuwe wetgeving  ons 
een handje helpen - de hemel staat ons bij! Een nieuwe 
wetgeving. Statements. Goedkeuringen. Stappenplannen. 
Websites. AVG* verklaringen. We krijgen het er druk mee. 
Maar gaat het helpen? De grote boeven gaan gewoon 
door en trekken de trukendoos verder open. Hoe ver gaan 
wij daarin mee als vereniging? Inmiddels behoort iedere 
vereniging een AVG verklaring te hebben. Dus ook die 
postduivenvereniging met 17 leden. De privacy statements 
die je ziet verschijnen laten zich lezen alsof er een legionella 
besmetting is uitgebroken. En wij als vereniging? Er is al 
begonnen met de invulling van die nieuwe wet. Zo is het 
havenbord in de hal al verdwenen. Ons secretariaat mag 
desgevraagd geen telefoonnummers meer verstrekken. 
De wet zegt hier overigens niets over, dus dit zijn kennelijk 
enthousiaste en goedbedoelde interpretaties van de 
wet. Privacy is belangrijk…. maar jongens doe normaal! 
Hebben we naast een privacy statement ook een gezond 
verstand statement nodig? Dus, hang dat havenbord met 
indeling en naamvoering weer op en geef weer toegang 
tot de telefoonnummers van de leden. Uiteraard alleen 
toegankelijk voor leden via de persoonlijke code. En als 
iemand toch eist dat de nieuwe regels worden toegepast? 
Verwijs dan maar door naar een commerciële haven!

Over doorgeslagen privacyregels gesproken.
De Gemeente Vlaardingen geeft noch het telefoonnummer 
noch het emailadres van de voorlichter in het kader van 
de privacywetgeving. Is de voorlichter misschien op va-
kantie? Dat kan de Gemeente ook niet zeggen i.v.m. 
privacywetgeving(..). Laat de overheid zich bezighouden 
met de echte “boeven” en ons beschermen tegen cyber-
aasgieren.

Zo… ik ga nu nog even informeren wanneer die familie de 
Boer komt en anders bel ik ze toch even?

De Redactie

* AVG staat voor: Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

PRIVACY

BIG  BROTHER
is  watch ing  you
AND HE IS NOT
i m p r e s s e d !
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De hardhout expert !!!

Amsterdamse Fijnhouthandel
Minervahavenweg 14  T. 020 - 688 21 00

E-mail: afh@fijnhout.nl    internetsite: www.fijnhout.nl

• 80 soorten op voorraad
• Teak (o.a. dekdeeltjes)
• Fineer

• Multiplex gefineerd
• Bladen (aanrecht / tafel)
• Eigen zagerij

Voor bedrijf en particulier

10% korting
Leden van deze watersportvereniging krijgen bij 

inlevering van deze advertentie 10% afhaalkorting, 
op de Daveco accu’s van 120, 150 en 200 A/h.

Prijzen: zie website!
Oude accu’s zijn geld waard 

- bezOrgen mOgelijk -

accu’s

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag : 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag : 8.00 - 13.00 uur

Tingietersweg 72
2031 ES Haarlem

Tel. :023-5401797
Mob. :06-54246249

info@tiekstra-scheepselektra.nl

www.tiekstra-scheepselektra.nl

Elektrotechnische installaties 
voor jachtbouwers en 
particulieren

OPM adv Tiekstra 90x185.indd   1 06-02-15   09:22
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Nieuwe Leden per 1-10-2018
Alena Nemisch
Hendrik van Appeldoorn 
Marloes van Bijnen-Kortleven
Ruben van Bijnen
Peter Boer
Jaap Brouwer 
Sofie Brouwer
Marielle de Bruijne-Blankert 
Berre Anne Frederique de Bruijne 
Maartje Liv Marylenne de Bruijne 
Sander de Bruijne 
Ferry Grob
Henk van den Hoek 
Femke Kop
Maarten Smit
Alexandra van Teylingen-Verbeek
Rick Uitermark 

Opzeggingen per 1-10-2018
Ellen Adriaansen-van Wijk
Arend Bon 
Carmen Clemens
Mats Clemens
Joke van Daal - Ederzeel 
Sikko van Daal 
Mirella Eschgfäller-Zubcevic 
Dieter Eschgfäller 
Claudia Fijn 
Daisy Hillebrand
Lotte Ketelaar
Thom Ketelaar, 
Renier Mutsaerts 
Richard Otto 
Tineke Pasmooij-Bouwman
Kees Pasmooij
Bernadette Puyenbroek-Moerdijk 
Jerome Puyenbroek 
Robbert Reijn 
Anneke Weerman-Meijerink 
Pieter Weerman
Ton van der Weijden
Carla te Winkel-Wijnands

Overleden
Piet Veerman
Piet van Rooij

Het blijft altijd een dingetje. Is het nou aangemeerd of 
afgemeerd. Wij vinden aangemeerd aardiger klinken. 
Afmeren zou kunnen klinken als afgeschre-ven, 
afscheid nemen, afschaffen, afnemen.
Dus we houden het op aanmeren.
Dat klinkt als, aanmoedigen, aantrekkelijk, aan-
dachtig etc. Die term gebruiken we dus niet alleen 
als we het over een schip hebben maar ook voor de 
berichtgeving van nieuwe leden die bij ons hebben 
“aangemeerd”. De redactie ontving de volgende 
berichten inzake nieuwe en vertrokken leden.

Wij zijn Ferry en Anne. Vader en “stiefmoeder” van 
Mirre (10) en Sybren (8), die om het weekend bij 
ons zijn. Anne zeilt al van jongs af aan: vakanties 
op de Friese meren met het Waarschip, later solo 
in Optimistjes, kielboten en ook windsurfen.
Ferry is een buitensporter: mountainbiken, race-
fietsen. Samen hebben wij het zeilen (weer) op-
gepakt sinds we een paar jaar geleden in Aalsmeer 
zijn gaan wonen. Eerst door “netjes” CWO 1&2 te 
halen voor de kielboot, daarna lessen met wat 
meer “actie” - in de Laser. Dat laatste beviel zo 
goed dat we ons eigen tweedehands Lasertje 
hebben gekocht. We zijn daarom ook meteen lid 
geworden van de Nieuwe Meer want we kunnen 
niet wachten tot we volgend seizoen weer lekker 
kunnen oefenen op de Poel! 
 
Tot ziens op het water!

Ferry en Anne
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Jaap Brouwer
Tijdens vorig vaarseizoen hebben we meerdere malen als passant bij de WV Nieuwe Meer 
gelegen. De gastvrijheid en gezelligheid van de vereniging en de Brasserie deed ons telkens 
terugkomen.
De vereniging hebben we voorheen ook vaker aangedaan met onze 16m2. Maar met de 
komst van onze dochter Sofie is het overnachten op een open zeilboot toch wat ingewikkelder 
geworden. Vandaar dat we de overstap hebben gemaakt naar een kajuitzeilboot, een Victoire 822, genaamd ‘Aphrodite’. 
Dat biedt toch wat meer comfort. Met een nieuwe boot zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe thuishaven en die hebben 
we gevonden bij de WV Nieuwe Meer. Graag willen wij ons dan ook voorstellen:
Jaap: zelf ben ik vanaf mijn jeugd op het water te vinden bij mijn grootouders in Friesland. Later met de 16m2 op de Hol-
landse Plassen. Sinds 2007 ben ik lid bij WSV de Schinkel in Amsterdam. Daar zeil ik elke donderdagavond wedstrijden 
als bemanning van de Vrijheid V1006. Tevens varen we landelijke wedstrijden.
Femke: Als geboren Zeeuws-Vlaamse, deelt zij de liefde voor het water. In haar jeugd was ze dagelijks op het strand te 
vinden. Nu is het tijd om het zeilen onder de knie te krijgen.
Sofie: Sofie is 2,5 jaar en vindt het heerlijk aan boord. Om te varen maar vooral het zwemmen en natuurlijk spelen in de 
speeltuin bij de haven.
Komend seizoen gaan we weer lekker het water op. Laten we hopen op net zo’n mooie zomer als vorig jaar!
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Graag stelt de Commissie SfeerBeheer zich aan u voor. 
Want u heeft het misschien al gehoord of gemerkt, deze 
commissie heeft nadrukkelijk een andere naam dan de 
Clubcommissie.
Het is nieuw, het is fris en heeft een duidelijke visie.
De leden van SfeerBeheer, Monique Rietveld en Angelique 
Korbee, leggen het graag aan u uit.

Verenigingsleven anno nu
Als u afgelopen november aanwezig was bij de Algemene 
Ledenvergadering heeft u het filmpje gezien van de KNVB 
(https://www.youtube.com/watch?v=wGTlBLiLFmU), 
waarin wordt uitgelegd dat er in iedere vereniging een drie-
hoek is, met de drie poten structuur, strategie en cultuur.
Als één van de poten van deze driehoek instabiel is, kantelt 
de driehoek en valt een vereniging uit elkaar. Momenteel 
zien we in de maatschappij meer individualisering en dat 
betekent dat je als vereniging meer moeite moet doen om 
mensen te verbinden. Dat is namelijk het mooie van een 
vereniging. Het is geen bedrijf maar een gemeenschap 
van mensen die hetzelfde nastreven. En deze mensen 
hebben ook allerlei karaktereigenschappen met ‘wensen’ 
en ‘eisen’.

Tegelijkertijd is er een ontwikkeling dat leden meer vragen 
van een vereniging, want hun vrije tijd is kostbaar.
En daardoor gedragen zij zich bijna meer als klanten dan 
als leden.
Een uitdaging dus om binnen de vereniging en tussen de 
leden betrokkenheid en verbondenheid te creëren. 
SfeerBeheer ziet het als haar belangrijkste taak om ver-
schillende leden – en groepen van leden – meer en meer 
aan elkaar te verbinden. En dat kunnen we natuurlijk niet 
alleen. Uw hulp, enthousiasme en bereidwilligheid zijn 
daarbij cruciaal!

Koppelen door kennismaken
Nieuwe leden komen bij onze vereniging eerst langs de 
kennismakingscommissie: het “balloteren” van nieuwe 
leden heeft plaatsgemaakt voor kennismaken. Het is fijn 
als er nieuwe leden komen en om ervoor te zorgen dat zij 
zich welkom voelen en lid blijven is het belangrijk om te 
weten wat iemand zoekt binnen onze vereniging maar ook 
wat iemand meebrengt als vrijwilliger. Nieuwe leden zijn 
enthousiast om iets te betekenen voor de vereniging en 
daar maken we vanzelfsprekend graag gebruik van!

SfeerBeheer,
een nieuwe commissie 

een nieuw elan
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Loodswezen
Commissie SfeerBeheer introduceert daarom het 
‘LOODSWEZEN’. Volgens Wikipedia is een loods “een 
specialist met grote bekendheid van het plaatselijke vaar-
water en deze adviseert schippers bij het navigeren door 
een bepaald gebied”.
Het loodswezen is dus een soort ‘buddy-systeem’: nieuwe 
leden worden gekoppeld aan een ‘maatje’ met bijvoor-
beeld hetzelfde soort boot, dezelfde beleving van de 
watersport etc. Het belangrijkste doel is dat de nieuwe 
leden zich welkom voelen, persoonlijk uitgenodigd worden 
voor activiteiten en dat zij zich daar op hun gemak voelen. 
Het koppelen van nieuwe leden aan ervaren leden gebeurt 
door de Kennismakingscommissie in samenwerking met 
SfeerBeheer.
Tuigerij
Daarnaast introduceert SfeerBeheer de ‘TUIGERIJ’. Iedere 
activiteit heeft een tuigerij, te weten een groepje leden dat 
het evenement (mede) organiseert. Het aantal mensen in 
die tuigerij moet doorstromen, sneller rouleren. Waarom? 
Snelle roulatie zorgt voor nieuwe ideeën maar ook voor 
continuïteit. En daar profiteren we uiteindelijk allemaal van. 
Nieuwe leden zullen dan ook gericht gevraagd worden om 

een specifieke taak op zich te nemen, zoals dat vroeger 
ook bij de organisatie van de Aquaspelen het geval was. 
Dit samen organiseren van een activiteit staat garant voor 
een snelle integratie binnen de vereniging en daar ligt de 
basis van een lang en gelukkig verenigingsleven.
Sfeerbeheer in de praktijk
Binnen onze vereniging worden al veel activiteiten 
georganiseerd, vaak met een rijke traditie. Er zijn zowel 
clubevenementen als activiteiten die door leden zelf 
geïnitieerd worden. Veel tradities zullen blijven bestaan 
maar er is ook ruimte voor nieuwe evenementen. Bij 
elke activiteit zal goed gekeken worden waaróm deze 
georganiseerd wordt en voor wie. Op basis daarvan zal 
bepaald worden of die activiteit nog bestaansrecht heeft. 
En dan zal er af en toe wellicht een heilig huisje sneuvelen!

SfeerBeheer kijkt er in ieder geval naar uit om, samen 
met u, evenementen nieuw elan te geven door bij iedere 
activiteit diverse doelgroepen te verbinden. Wij zullen 
steeds zoeken naar dwarsverbanden door de vereniging 
heen. Daardoor ontmoeten we mede-leden die we anders 
niet ontmoet zouden hebben en ontstaat er een bredere 
basis van betrokken leden.

Een uitdaging, horen wij u zeggen. Dat klopt! En gesterkt 
door de overtuiging dat wij dit samen met u kunnen doen, 
gaan wij die uitdaging graag aan.
De commissie SfeerBeheer heeft niet voor niets als motto: 

VERENIGD ONDER 1 VLAG!



Zondag 6 januari 2019 om 15.00 uur…. 
een nieuwe traditie lijkt geboren!

De allereerste Nieuwe Meer Nieuwejaarsduik.
Geboren als een grap tijdens de ALV, werd het al vrij snel 
een serieus idee. Commissie SfeerBeheer in zijn huidige 
beperkte bezetting (maar met héél veel enthousiasme) 
besloot om het plan handen en voeten te geven en wat 
bleek: er kwamen aanmeldingen binnen. Aanvankelijk 
nog wat schoorvoetend maar al rap werden leden over 
de welbekende streep getrokken om toch te duiken, te 
flitsdippen of te zwemmen!

Op 6 januari met 7 graden buitentemperatuur en in water 
van 5 graden. Statistieken worden met een glimlach 
ingevuld en ijsbrekers afbesteld! Dit was een redelijke 
temperatuur voor de 21 (ja écht 21) stoere mannen, 
vrouwen, meiden en jongens om het nieuwe jaar van start 
te laten gaan met een frisse duik.
Om kwart voor drie stond iedereen graag te poseren voor 
de toegestroomde social media. Filmpjes en foto’s waren 
met vijf minuten online. Alles moest vastgelegd worden 
voor het nageslacht en voor de mensen die thuis heerlijk 
achter een warme koffie zaten. Na de poseeractie en een 
warming-up onder de bezielende leiding van Inge van 

Bob Bakker
Inge van Dam
Simon Eftimov
Sofia Eftimov
Edwin Fennema

Anne Jongkind
Tom Jongkind
Mariken Koole
Arent Muller

Gerben Nijholt
Jolijn Nijholt
Jan-Willem Pier
Mila Rietveld

Monique Rietveld
Remko Rietveld
Nicolette van Rutten
Annemijn Stokman 25

Dam begaven de deelnemers zich naar het speciaal aan de 
T-steiger neergelegde zwembadvlot.
Het publiek was de grote winnaar. Zij stonden dan ook in 
groten getale op de steiger en zagen hoe de superbikkels het 
water in gingen. Nicolette van Rutten was niet te houden en 
nam als eerste een grote sprong. Op de voet gevolgd door 
Helene van der Zande en Bob Bakker.
Birgitt Pier stond paraat om indien nodig medische assistentie 
te verlenen maar zij kon zich gelukkig beperken tot het 
uitdelen van de douchemuntjes. Na de warme douche en 
het in ontvangst nemen van alle welverdiende complimenten 
konden onze zwemmers zich nog verder verwarmen aan 

erwtensoep, warme chocomel met slagroom en 
glühwein. Om de welverdiende complimenten kracht 
bij te zetten werden alle deelnemers beloond met een 
medaille en een oorkonde.
De trend en traditie is gezet, naast het zomerzwemmen 
lijkt het winterzwemmen ook omarmd te worden door 
de leden.
Uiteraard werd er nog heel lang nagepraat over deze 
prestaties tijdens de zeer gezellige nieuwjaarsreceptie.
En dan nu de vraag wie al die superenthousiaste 
bikkels van 2019 waren: zij waren erbij, bij de allereerste 
Nieuwe Meer Nieuwejaarsduik

Hester Stokman
Nico Stokman
Tim Verkerk
Helene van der Zande



26

Varen met de “Eendracht” door Paul van de Sande
Ik hoor een stem, ergens in de verte. Een vrouwenstem, 
maar ik kan haar niet thuisbrengen. Ik moet even hard 
nadenken. Waar ben ik ook alweer? Mijn bed beweegt, 
nogal heftig. Soms lijk ik gewichtsloos, dan lijkt alles veel 
zwaarder dan normaal. Wat is dit? Sneller dan ik wil word 
ik wakker. De stem is van de bootsvrouw, Fleur. Ze houdt 
zich met twee handen vast aan de deurpost en roept dat 
het alle hens aan dek is. Er staat teveel zeil op en daar moet 
iets aan gedaan worden. Ik ben wakker. Het is ongeveer 3 
uur in de nacht en ik lig in hut 1 van de Eendracht, een 60 
meter lange driemast schoener ergens tussen de Azoren 
en Europa. Het is februari en dan is de Atlantische Oceaan 
niet altijd vriendelijk. Hut 1 bevindt zich helemaal voorin 
het schip. Dat geeft in ieder geval wat privacy maar ook 
ongemak. Alle bewegingen van het schip zijn hier op zijn 
ergst en nu helemaal. Het aantrekken van mijn gewone 
ondergoed, sokken, thermo ondergoed, zeillaarzen, wind-
stopper en zeilpak is een hele onderneming. Tien minuten 
later sta ik aan dek. Het is alle hens en rangen en standen 
vallen dan weg. Hier geldt de eeuwenoude wet van de zee, 
de veiligheid van het schip is mogelijk in het geding en alle 
handen zijn evenveel waard. Het waait hard, uitschieters 
naar 45 knopen en het regent soms. De dekverlichting 
zorgt ervoor dat alles veilig kan gebeuren. Ik word door 
Fleur naar het voordek gedirigeerd en ik meld me bij de 
kwartiermeester. De voorzeilen moeten naar beneden, 
alleen de stormkluiver mag blijven staan.

Een uur later is de klus geklaard. Alleen de stormkluiver 
en de bezaan met twee riffen staan nog op. De rest van 
de zeilen is weggehaald. Ook bij de andere masten is 
hard gewerkt. De Eendracht ploegt zich door de deining, 
weinig voortgang in dit weer. De bemanning die niet op 
wacht staat, zit onder het genot van hete koffie of thee uit 
te puffen in het bemanningsverblijf.

Ik kijk om mij heen. Studenten van de Zeevaartschool 
uit Kazachstan, vrijwilligers komende uit alle hoeken 
van de samenleving en enkele gepensioneerde semi-
beroepskrachten afkomstig uit marine en koopvaardij. 
Samen vormen we op dit moment de bemanning van de 
Eendracht. Natte kleren hangen te drogen en iedereen 
voelt zich goed, ondanks het slechte weer.
Ongeveer 6 dagen geleden zijn we vertrokken vanaf de 
Azoren richting Rotterdam, onze eindbestemming. Maar 
deze reis begint eigenlijk al jaren geleden. Ergens in mijn 
jeugd, denk ik.
Toen ik als middelbare scholier logeerde bij wat later 
mijn schoonouders bleken te worden las ik “De Laatste 
Graanrace” van Eric Newby. Een klassieker uit de mari-
tieme literatuur. In dit boek beschrijft Newby hoe hij als 
jongen, vóór de oorlog, door zijn vader naar zee wordt 
gestuurd. Hij monstert aan op een van de laatste vier-
kant getuigde zeilende koopvaardijschepen voor de tradi-
tionele graanvaart van Australië naar Engeland. Het is 
een nostalgisch verhaal over ontberingen en volwassen 
worden in een omgeving waar je wordt beoordeeld op je 
prestaties. Het bijzondere is dat hij een fototoestel met 
zich meetorste, iets wat in die omgeving niet gewoon 
was, zeker niet in die tijd. Nadat ik dit boek gelezen had 
wist ik één ding zeker: dat wilde ik ook. Maar in de jaren 
‘70 was zeilen op grote schepen in Nederland iets van 
een andere planeet. Zeker, Sail 700 in Amsterdam was 
een groot succes maar zulke schepen waren voor onze 
varende natie nog een deur te ver. Ik ging wel naar de 
Zeevaartschool en later naar de Koninklijke Marine maar 
dat was toch anders dan het varen zoals beschreven in het 
boek van Eric Newby. Achteraf gezien was dat maar goed 
ook. Zo’n pretje was het nou ook weer niet aan boord 
van een windjammer. Kou, regen, zeeziekte, slecht eten, 
het zijn maar een paar van de zaken waar je als zeilende 
zeeman mee te maken kreeg. En die mast, die tientallen 
meters hoge mast. Als je daar niet in durfde te klimmen 
had je niets op een zeilschip te zoeken. Nou, daar sta je 
dan met je hoogtevrees.

Onder zeil
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Maar toch bleef het kriebelen.
En ook Nederland had ontdekt dat traditionele zeegaande 
zeilschepen iets toevoegen. De “Stad Amsterdam” kwam 
in de vaart. Andere oude schepen werden opgeknapt of 
omgebouwd. De bark “Europa” , de “Wylde Swan” en de 
“Oosterschelde” om er maar een paar te noemen. En dan 
natuurlijk de “Eendracht”, ooit in de vaart gekomen om 
met name jongeren kennis te laten maken met de zee. 
Geïnteresseerde jongeren, kansarme jongeren, jongeren 
in opleiding, alle soorten jongeren. Ze is ondergebracht 
in een stichting die voornamelijk draait op vrijwilligers. 
Dus toen ik aan het einde van mijn werkzame leven bij de 
marine zat, heb ik mij aangemeld als vrijwilliger. Na het 
volgen van diverse cursussen en het ondergaan van een 
zeevaartkeuring was ik van harte welkom. En nu zit ik dus 
aan boord. En heel belangrijk, de “Eendracht” heeft alleen 
maar langsgetuige masten. Dus je hoeft niet de mast in 
om zeil te zetten of te strijken.

Mijn laatste wacht aan boord van een schip was al weer 
enige tijd geleden. Maar het is net als fietsen, je verleert 
het niet zo snel. Maar de apparatuur is veranderd.
Een papieren zeekaart lijkt een relikwie uit een ver ver-
leden. Toch wel jammer. Mijn navigatieleraar zei altijd 
dat de kaart je beste vriend was aan boord. Daar moest 
je zuinig op zijn. Dus een mok thee op de kaartentafel 
neerzetten daarop stond bijkans de doodstraf! Hij zou 
eens kunnen omvallen. Zelf vond ik altijd dat de kok je 
beste vriend is. Maar inderdaad, vlak daarna komt toch 
wel de zeekaart. Ik kijk er altijd met enige fascinatie naar. 
Maar helaas dus, ook de Eendracht is uitgerust met een 
‘electronic chart display information system’, oftewel 
ECDIS, het wereldwijd professioneel gebruikte digitale 
navigatie systeem. Nou ja, helaas? Het is natuurlijk ook 
wel makkelijk. Toch merk ik aan de cursisten dat het 
navigeren op die manier ook wel een trucje wordt. 
Toegegeven, ze zitten aan het begin van hun opleiding 
en de schepen waar zij later op gaan varen hebben 
waarschijnlijk geen papieren kaart meer aan boord.

Maar navigeren is meer dan op een schermpje kijken.
Of dient zich hier een generatieconflict aan? Waarschijnlijk 
wel, ik geef het maar toe. Wat nooit zal veranderen is de 
zee zelf. Altijd in beweging, koud en nat. Grillig, ze doet 
nooit wat je wil. Daar komen onze cursisten ook achter, 
de een wat meer dan de ander. Sommigen zullen zich 
afvragen wat ze hier precies zijn komen doen aan boord 
en anderen slaan zich er dapper doorheen. Het is niet 
anders dan tijdens mijn eerste reis op de Prinses Margriet, 
vele jaren geleden. 

Zelf moet ik ook wel even in-slingeren. Wachtlopen op 
een zeilschip van 60 meter is toch iets anders dan varen 
op een ‘werktuiglijk voortbewogen schip’. Zeilen is zeilen, 
zeker. Maar de dimensies zijn wel wat anders. Overstag 
gaan duurt met alle voorbereidingen ongeveer een half 
uur. Gijpen is volstrekt uit den boze. Al te hoog aan de 
wind? Liever niet. Even een rif zetten is een operatie die 
ook de nodige tijd in beslag neemt. Dus moet je goed 
plannen. Wat gaat het weer doen? Waar zit scheepvaart 
waar ik eventueel voor moet uitwijken? Die tanker daar, 
weet die stuurman wel dat wij een zeilschip zijn? Waar zit 
de lage wal en wat moet ik doen om daar niet te geraken? 
Die buienlijn daar over stuurboord, krijgen we daar last 
van? En hoeveel wind zit daarin? Hoeveel mensen heb 
ik eventueel beschikbaar om zeil te minderen? Zijn ze 
ervaren? En de roerganger, hoe betrouwbaar is hij of 
zij? Op het kompas sturen in combinatie met de wind 
is niet voor iedereen meteen weggelegd. Dus even naar 
beneden lopen om een positie in de kaart te zetten is 
geen vanzelfsprekendheid. Plannen, vooruitdenken en 
overleggen met de schipper en de bootslieden. Staan 
voor je beslissing zonder eigenwijs te zijn. Ach, het is niet 
anders dan aan de wal. Er is wel één verschil: op fouten 
word je direct afgerekend, zo simpel is het. En… die 
afrekening kan duur uitpakken! Vertrouwen geef je en krijg 
je. Zo werkt het in een omgeving waar iedereen van elkaar 
afhankelijk is. Zo was het en zo is het. En daarom is de 
voldoening na deze nachtelijke klus ook zo groot.
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Het was even afzien, nat en koud. Maar alles is veilig 
gegaan en we varen weer verder. Over twee uur moet ik 
op wacht. Wat zal ik doen? Voor een uurtje terug naar 
bed of niet? Ik neem een lekkere warme douche, wat niet 
meevalt op een slingeren en stampend schip.
Ik kom een uur te vroeg op de brug en besluit de stapel 
kaartverbeteringen maar weg te werken. Ondanks de 
electronische navigatiesystemen zijn we nog verplicht om 
papieren kaarten bij te houden. Onze ECDIS is niet dubbel 
uitgevoerd, vandaar. Toen ik jaren geleden als tweede 
stuurman afmonsterde om naar de marine te gaan was ik 
blij dat ik in ieder geval geen kaarten meer hoefde bij te 
werken. Een vervelend klusje vond ik dat toen. 

Ik wil niet zeggen dat ik het nu met plezier doe maar door 
de veranderde weergave is het wel een stuk eenvoudiger 
geworden.  De noodzaak is onveranderd gebleven.

Langzaam komt de zon op. In de verte spelen een paar 
dolfijnen in de golven. Misschien komen ze straks wat 
dichterbij. De onmetelijke sterrenhemel maakt plaats voor 
een mooie wolkendrijvende lucht met een aanschietende 
zee. De wind zwakt af naar 30 knopen. Straks zullen we 
weer zeil bijzetten. Ik ga even snel ontbijten en bereid me 
voor op de aankomende wacht. Rotterdam komt elk uur 
dichterbij maar niet te snel. Gelukkig maar.
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Waterrecreatie Nederland, Postbus 37111, 1030 AC Amsterdam
info@varendoejesamen.nl / www.varendoejesamen.nl
Internationale informatie vind je op: www.safeboating.eu

Vragen? Of nieuwsgierig naar andere aandachtspunten voor veiligheid  
op het water? Kijk op www.varendoejesamen.nl 
De website van ‘Varen doe je Samen!’ werkt ook goed op een smartphone.

Tips voor veilig varen
• Begin met een goede voorbereiding. Tank, check, 

denk! Vul tijdig brandstof bij. Controleer uw 
schip, de motor, het peil van de olie en koelwater 
en de staat van de accu. Haal de juiste informatie 
aan boord: waterkaarten en almanak. Check de 
weersverwachting. Gebruik uw gezond verstand  
op het water en denk vooruit. 

• Ken de vaarregels, boeien, borden en tekens.  
Zie het Binnenvaartpolitiereglement (BPR).

• Vaar rechts ofwel stuurboordwal.
• Gebruik de recreatiegeulen, herkenbaar aan  

speciale betonning. 
• Kijk goed om u heen en óók regelmatig achterom.  

Dan ziet u tijdig achteropkomende schepen. 

• Blijf uit de dode hoek van vrachtschepen.  
Een vuistregel: als u de schipper kunt zien,  
kan hij u ook zien. 

• Geef binnenvaartschepen de ruimte.  
Bewaar waar mogelijk afstand. 

• Vaar een duidelijke koers, zodat andere  
schippers weten wat u doet. 

• Let op uw snelheid. Zorg dat anderen geen last 
hebben van uw boeg- en hekgolf en zuiging. 

• Gebruik bij voorkeur een marifoon. Daarmee blijft  
u op de hoogte (door uit te luisteren) en kunt u 
contact leggen met andere schippers, brug- en 
sluiswachters.

• Voor alcoholgebruik gelden dezelfde regels als op  
de weg. Het maximale alcoholpromillage is 0,5.
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Het vaarseizoen staat weer voor de deur.
Met nog een maand te gaan neemt de onrust bij uw haven-
meester weer toe. Het kriebelt tenslotte ook weer in úw 
vaarhart en zodra het kan komt u dan naar de haven.
Na een winter klussen zijn wij er op enig moment klaar 
voor om de schepen te kunnen ontvangen. Kortom, er 
komt een moment dat we moeten zeggen: klus geklaard.
Wat betreft het groot onderhoud kijken we nu terug op 
wat er allemaal is gedaan en sluiten we dat naar tevre-
denheid af. Maar daarmee gaan we al snel voorbij aan het 
voortdurende proces van discussiëren over de te maken 
keuzes, plannen, ramen, begroten en het omgaan met 
meer wensen, weinig tijd en een beperkt budget.
Het is natuurlijk niet zo dat we op 1 november de klustroe-
pen bijeenroepen en dan ter plekke gaan kijken wat we 
gaan doen. De realiteit is dat we ongeveer vijf jaar globaal 
vooruit kijken naar welk onderhoud er nodig is zoals het 
jaarlijkse schilderwerk, steigeronderhoud en -renovatie, 
schoeien en het onderhoud aan de technische installatie.

Dat wil dus zeggen dat we reeds in maart het koffiedrinken 
op maandag gebruiken voor: A - slappe grappen en sterke 
verhalen uit de oude doos en nog lopende avonturen. Maar 
tevens ook: B – de discussie over wat we hebben en of we 
dat willen behouden… of niet? En we nadenken over wat 
we daarvan zelf, als vrijwillig klusteam, kunnen uitvoeren. 
Hans Tol en Paul Baumann vormen op dit moment de 
vaste elektra ploeg. Daarnaast hebben we ook teams die 
bestaan uit een verenigingslid (en/of havenmeester) die 
ondersteund wordt door een vaste ingehuurde kracht. 
Een van die teams is uw havenmeester met zijn vaste 
klusmaat Richard Matteman. Over het algemeen nemen zij 
de steigerklussen voor hun rekening. Zo kan er structureel 
meerdere dagen in de week doorgewerkt worden.
Een ander koppel is Fred Schijvens, uw havencommissaris, 
samen met zijn vaste klusmaat Cor Maaswinkel. Zij staan 
garant voor lastiger timmerwerk en hebben zich afgelopen 
winter ook op de nieuwe wasserette gestort.

Vrijwel alle klussen komen dus voort uit de eerder genoem-
de open discussie tijdens het vaarseizoen. Als we het eens 
zijn, bereiden we de klus voor. Zijn de werkzaamheden 
te realiseren in de periode van 1 november tot ongeveer 
eind maart? Dan gaan we ook daadwerkelijk 1 november 
van start. Een mooi voorbeeld van deze werkwijze is de 
manier waarop we het groot onderhoud aan de A-steiger 
hebben opgetuigd. Na meerdere liters koffie hebben we 
globaal vastgesteld dat we box breedtes nodig hebben 
van 3,25m voor de sloepen oplopend naar 3,75m voor 

kleine zeil- en motorboten en naar 4,25m voor de grotere 
schepen. Op basis van die inschatting heb ik in de zo-
mer van 2017 en 2018 de gehele A- steiger opnieuw 
gemeten en op schaal ingetekend. Het is duidelijk dat 
het onmogelijk is om in één winter voldoende budget, tijd 
en mankracht beschikbaar te hebben om de gehele stei-
ger in één keer op te knappen. Fase 1 werd afgerond in 
de winter 2017/2018. Een nieuwe kopsteiger en nieuwe 
vingersteigers van de boxen A1 t/m A10. Daarbij is met 
behulp van het bedrijf van Cees Otto de indeling van de 
boxen al aangepast aan de nieuwe afmetingen.
We huren daarbij een professioneel bedrijf in om de palen 
te trekken en weer te zetten en bouwen daarna zelf de 
steigers weer op. Fase 2 hebben we deze winter afgerond. 
De vingersteigers aan de buitenzijde zijn op de nieuwe 
indeling teruggebouwd en daarmee zijn daar alle boxen 
nu tenminste 4,25m breed geworden.

Voor komende november staat dus al vast dat we vanaf 
de kopsteiger richting clubhuis gaan werken. Eerst zullen 
we een deel van de vingersteigers gaan verwijderen zodat 
we daarna de hoofdsteiger kunnen renoveren. Vervolgens 
zullen we de boxen aan de binnenzijde op basis van het 
getekende plan herbouwen.
Het stabiliseren van de zeilenloods was ook zo’n klus. 
Daar is gewerkt op basis van de uitkomsten van de dis-
cussie rond het faciliteitenplan. De plafonds werden er 
nog voorzien van een brandwerende dubbele laag gips 
en werd het elektraplan aangepast en vervangen. Hier 
is afgelopen winter, onder leiding van Fred Schijvens, 
nóg een zeer stevige klus geklaard. Het realiseren van 
een wasserette en het opknappen van de loggia bij de 
schuifdeuren van de zeilenloods. Deze klus was onmo-
gelijk te begroten en daarmee eigenlijk niet onder te 
brengen bij een professioneel timmerbedrijf. Alles was 
scheef en getordeerd. We hebben hier afgelopen winter 
structureel één dag in de week keihard aan gewerkt. Het 
is bijna onvoorstelbaar dat we dit in die korte tijd heb-
ben neergezet, geheel in de stijl van ons monumentale 
clubgebouw. Daarbij hebben we ook nog gebruik gemaakt 
van dezelfde materialen als het nieuwe sanitair gebouw 
zodat deze daarop straks naadloos aan kan sluiten.

Kortom… klussen is vooruitkijken. Klussen is planmatig 
werken. Klussen is trouw blijven aan onze historie en stijl. 
Als havenmeester geniet ik van ieders commitment en 
bereidwilligheid om samen aan de slag te gaan met het 
onderhoud volgens een plan.
Lang leve de geklaarde klus…op naar de volgende.

Remko Rietveld, Havenmeester
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Klus geklaard?
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In het weekend van 15 en 16 september 2018 werden weer 
de Rond- en Platbodemwedstrijden gehouden onder gewel-
dige weersomstandigheden. De bijna zandloperbaan, naar 
het idee bij het Skutsjesilen, bleek ook dit jaar weer goed te 
voldoen zodat de dertig jachten, met vaak enorme onder-
linge snelheidsverschillen, de vrije ruimte hadden om te 
ma-noeuvreren. Bij de Aken won de Zuiderzee van Richard 
Pannekoek, met de jonge generatie aan het roer, de fraaie 
“Zilveren Blaker” prijs.  In de Tjalken won John Cornelisse 
met zijn rietaak de Geertruida overtuigend de fraaie zilveren 
“Lutgerdina Smeltekop-schaal”. Harry Nefkens won bij de 
Zeeschouwen met de Thresoor, waar Jan Nefkens met de 
Smuiger vier keer tweede werd. 

Bij de eveneens mee-zeilende scherpe jachten was Hans 
Verdel met zijn Sister Ray ook heer en meester. Dirk Slijper 
met de HommeL, een prachtig Fries jacht, won alle vier 
de races in de Tjotter/Boatsje klasse en kan weer aan 
het borduren van de Stam-boekwimpel. Tenslotte ging 
bij de kleine Schouwtjes de Dr. C. Nooteboom-prijs, een 
fraai vergulde mastwortel, naar Harmen Mijnlief met zijn 
Wammes. Vanwege de mogelijk te grote snelheidsverschillen 
bij de Westlanders werd er in drie verschillende groepen 
gestart. Zowel Peter Barendse als Jelle Bruns en Dion van 
Hasselt schreven drie overwinningen op hun naam met als 

gevolg een probleem voor het uitreiken van de grote “WZW 
Westeinder Westlander Wisselbokaal” op het starteiland. Er 
werd een tos voorgesteld waarop een van de heren, Jelle 
Bruns, spontaan het woord nam om het dilemma op te 
lossen. Jelle zei en plein public tegen Peter Barendse; jij 
had de beker verleden jaar en ik het jaar daarvoor dus voor 
dit jaar hoort Dion van Hasselt de beker mee naar huis te 
nemen.
Onder applaus ‘discussie gesloten’ en maar weer het be-
wijs dat ook voor de Westlanders het meedoen belangrijker 
is dan de te winnen prijs. Wim Rietveld heeft weer schitte-
rende foto’s op het water gemaakt en deze op de site gezet.

U begrijpt dat dit alles onmogelijk is zonder een  geweldig 
team aan vrijwilligers. Ik wil ze daarom dit jaar graag aan u 
voorstellen. Hans Tijsma was de wedstrijdleider met naast 
zich Herman van de Meyden en Klaas van der Heijden 
op het start- en finishschip de “Poelstart” van  de WZW.  
Hij werd ondersteund door drie rescue boten, wisselend 
bemand op de zaterdag en zondag, door Bill Hagenberg, 
Gert Knegt, Jack Wijs, Ken Breken, Olivier Pier, Soesja van 
der Hilst en als van ouds al jaren aanwezig Geert Bakker 
met Lotte Knegt.
Allen dank daarvoor, het was weer tóp dit jaar.

Fokke Dijkstra

Rond- en Platbodemwedstrijden en haar vrijwilligers
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Een nieuwe hoofdredacteur die verantwoordelijk 
werd voor een team met een nieuw elan. Wij na-
men daarmee afscheid van Luuk Raaman die als 
hoofdredacteur jarenlang deze kar had getrokken.
In het artikel “Koerswijziging” werd in die eerste 
vernieuwde uitgave verteld wat onze bedoeling 
was met het verenigingsblad. Het moest een 
magazine worden, dus geen nieuwsblad. Daar 
hebben we inmiddels onze nieuwsbrief voor die 
nog steeds met enthousiasme en verve kundig 
door Henny Essenberg wordt geproduceerd. 
Ons magazine is meer het visitekaartje van de ver-
eniging. De Over&Weer wordt 2-3 keer per jaar aan 
onze leden verstuurd en wordt ook verstrekt aan 
onze passanten. Een blad met een bewaarfunctie.

Het is in de loop van de jaren niet gemakkelijk ge-
bleken om ons blad samen te stellen. We hebben 
steeds wel iets moeten doen om te bereiken wat 
we wilden én om dat vast te houden. De omslag 
van nieuwsblad naar stijlmagazine vraagt om een 
ander soort nieuwsgaring. Zelfs in de keuzes van 
de advertenties. Het moest wel blijven kloppen. 
Dus geen dissonanten die het beeld van ons 
voorgenomen format verstoren. Henk, onze hoofd-
redacteur, waakte de afgelopen jaren over het 
proces en muntte uit in fanatiek achter iedereen 
aan zitten die had beloofd kopij in te zullen 
leveren vóór de gestelde deadline. Dat kostte 
vaak enige mailtjes maar het kwam altijd wel weer 
goed. Margriet was een meester in corrigeren en 
zette vaak nog de puntjes op de i. Paul en Luite 
zorgden voor de aanlevering van mooie verhalen 
en interviews. Ook de ondersteuning van Henny 
Essenberg en Wim Rietveld was onmisbaar.
Zij stonden altijd klaar met goede ideeën. En last 
but not least Jessica die verantwoordelijk was 
voor de lay-out. Ons creatieve wonder die met 
een niet te blussen enthousiasme zorg droeg voor 
het blad zoals het er nu uit ziet. Het is altijd de 
intentie geweest van de redactie om ons blad 
prettig leesbaar te maken en te zorgen dat je, als 
je het openvouwt, nieuwsgierig wordt naar de vol-
gende pagina.
Iedere nieuwe uitgave werd voorafgegaan door 
een aantal werkbesprekingen. Daarin werden de 
diverse onderwerpen voorgesteld, geselecteerd 
en de taken verdeeld. Na het verschijnen volgde 
altijd een evaluatiesessie met de redactie. Volgens 
afspraak werden daarbij ook enkele bestuursleden 
uitgenodigd. Meestal waren ze erbij…. en soms 
ook niet.
Vorig jaar heeft het redactieteam al aangegeven 
dat zij het stokje wilden overdragen aan een 
nieuwe lichting. De uitgave die u nu leest is dus 
het laatste resultaat van onze inspanningen.

Dat mag dan misschien jammer zijn maar het biedt ook weer 
kansen aan leden die wellicht een ander/nieuw idee hebben 
hoe een verenigingsblad eruit zou kunnen zien. Een blad als 
Over&Weer moet gedragen worden door leden en bestuur. Dan 
kan een redactie optimaal functioneren.
Wij hebben als team de afgelopen jaren met ontzettend veel 
plezier ons verenigingsblad samengesteld en we hopen van 
harte dat ons werk zal worden voortgezet maar…..wij zijn uit-
geschreven.

Redactieteam “Over&Weer”

UITGESCHREVEN
In april 2016 verscheen de eerste gerestylede versie van de Over&Weer.



Aalsmeer ● info@koopmansyachtservice.nl

Gespecialiseerd in:
Roestvrijstaaldraad, 
verstagingen en zeerailing, 
alles op maat gemaakt.

Alle reparaties:
Stiksels, ritsen, ramen, 
zeilhuiken, rolfokhoezen, 
spatzeilen etc.
Reinigen Bootkappen - Zeilen

       Ligplaatsen:
            Zomer-, winterstalling
               en recreatielandjes

Openingstijden:www.furian.nlOpeningstijden:www.furian.nl

Uiterweg 417a, 1431 AM AALSMEER

tel. 0297-32 50 81, info@jachthavenstenhuis.nl     

www.jachthavenstenhuis.nl      Waypoint: 52º.14.095’ N 4º.42.177’ E

Ontdek de mogelijkheden van de Westeinder  

Jachthaven Stenhuis is gelegen op de mooiste 
plek van de Westeinderplassen, aan het eind 
van de Uiterweg. Dit familiebedrijf heeft de 
watersport al meer dan 65 jaar hoog  in het 
vaandel staan. In de zomermaanden bieden 
wij aan 265 schepen ligplaatsen.
En in de wintermaanden kunt u uw boot bij ons 
stallen in de winterstalling, ook overdekt.
Verkoop van gasflessen. Wij kunnen alle werk-
zaamheden voor u uitvoeren!
 
Nieuw bij ons is dat u diesel kunt tanken in de 
Ringvaart. Onze diesel heeft de toevoeging 
van XMILE, waardoor de diesel krachtiger, 
schoner en zuiniger is.
 
Dit zij de mogelijkheden bij ons:
• Zomer-/winterstalling;
• Verwarmd, binnen, buiten en in het water;
• Alle werkzaamheden;
• Verhuur Polyvalken;
• Verhuur roeiboot, met buitenboordmotor;
• Verkoop diesel, met toevoeging;
• Verkoop gasfl essen, meerdere merken.

Ontdek de mogelijkheden van de Westeinder  

Passie voor techniek en innovatie is onze 
drijfkracht

 
Duurzaam varen door elektrische 

aandrijving:

ontdek het bij ons!

Dé jachthaven-camping van Aalsmeer, gelegen aan 
de Westeinderplassen en omringd door natuur.
U heeft de keuze uit diverse soorten ligplaatsen.  
Een tent bij uw boot plaatsen? Bij Recreatiepark 
Aalsmeer bent u aan het juiste adres. Wilt u een 
keer bijzonder overnachten, boek dan onze tipitent 
of trekkershut.  
Kom varen, slapen en genieten bij Recreatiepark 
Aalsmeer!

>  Verzorgde ruim opgezette jachthaven 
>  Alle campingplaatsen direct gelegen aan het water
>  Verhuur van trekkershutten en tipitenten
>  Ongekende watersportmogelijkheden
>  Gratis Wifi
>  Op zeer korte afstand van Amsterdam
>  Winterstallingfaciliteiten

Recreatiepark Aalsmeer
Receptie: Uiterweg 317
1431 AJ  Aalsmeer

Locaties: Uiterweg 214, 303, 317
0297 - 322 113
06 - 543 057 22

info@rp-aalsmeer.nl
www.rp-aalsmeer.nl

Voor leden Nieuwe Meer 10% korting op 
onze campingtarieven en winterstalling!

Informeer naar de voorwaarden.

Aalsmeer ● info@koopmansyachtservice.nl
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Watersportvereniging Nieuwe Meer
Stommeerweg 2 - 1431 EW Aalsmeer
telefoon 0297-324589 
info@wvnieuwemeer.nl
www.wvnieuwemeer.nl
Rabo IBAN NL27 RABO 0114 3808 05 
ING IBAN NL60 INGB 0000 0971 04

Havenmeester:
Remko Rietveld telefoon: 06 27 62 19 98
havenmeester@wvnieuwemeer.nl

Voorzitter: Ernst Germann 
Secretaris: Paul van de Zande
Penningmeester: Jan Nijstad 
Havencommissaris: Fred Schijvens
Clubcommissaris: Rob Simoons (a.i.)

Watersportvereniging 
Nieuwe Meer  

Commissaris Sport: Robert van Werkhoven 
Commissaris Jeugd: Mariken Koole

Kennismakingscommissie:
Karel de Graaff, voorzitter
kennismakingscommissie@ wvnieuwemeer.nl
Wedstrijdcommissie: Vacature
wedstrijdcommissie@wvnieuwemeer.nl

Jeugdzeilcommissie:
Nico Stokman, voorzitter, 
jeugdzeilcommissie@wvnieuwemeer.nl
 
Comité Rond & plat:
Dirk Slijper, voorzitter
rondenplat@wvnieuwemeer.nl

Sfeercommissie:
Monique Rietveld
Angelique Korbe

Clubhuis (horeca)
clubhuis@wvnieuwemeer.nl
www.brasserienieuwemeer.nl

Webmaster: Wim Rietveld (a.i.),
Sybren Wille
webmaster@wvnieuwemeer.nl 

Redactie clubblad: VACATURES
De redactie is te bereiken op: 
redactie@wvnieuwemeer.nl
De redactie van de nieuwsbrief 
is te bereiken op:
redactienb@wvnieuwemeer.nl

28 april
28-29 juni

jazz op de 
haven

7 april

opening 
seizoen

29 mei

Hemelvaarttocht

15 juni
Sloepentocht

9-13 mei

Motorboottocht

prikbord

5 april

Algemene Ledenvergadering

De laatste plaatjes (11maart) van de “werkzaamheden”
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Stommeerweg 2
1431 EW Aalsmeer
T 0297-32 45 89
M 06 51 54 94 06

brasserie@wvnieuwemeer.nl  |  www.brasserienieuwemeer.nl
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Service
Winter en zomer stalling

Jachtschilderwerk

Scheepstimmerwerk

Overig onderhoud in 
overleg mogelijk

Overdekte mogelijkheden zowel s’winters als zomers

Helling en hijs mogelijkheden ook tijdens de zomermaanden tot 20 ton

Zelf werkzaamheden mogelijk

www.jachtwerfdeboeier.nl

Jachtwerf de boeier bv
Uiterweg 282A
1431 AW Aalsmeer

Jaap Van Driel
M 06-53979207
E  info@jachtwerfdeboeier.nl

U bent weer van harte welkom om een hapje te komen eten dat bereid word door onze chef kok Albert 
Pielanen. Bovendien kunt u langskomen voor onze gezellige vrijdag middag borrel.
Ook dit jaar zullen wij weer mooie evenementen gaan organiseren. Wij houden u hiervan op de hoogte via 
onze Facebookpagina ‘brasserienieuwemeer’. U kunt telefonisch reserveren via de nummers hierboven.
Wij zijn geopend van di. t/m vr. van 16.00 tot 22.00 uur |  weekend van 10.00 tot 22.00 uur

M 06-13802283
T 0297-324589

G
raag tot ziens bij brasserie N

ieuw
e M

eer



www.kemperswatersport.nl
Herenweg 100, Aalsmeer, tel. +31 (0)172 50 30 00
info@kemperswatersport.nl

• Gratis wifi 

• 20 vakmensen

• Full service; botenlift 40 ton, ook staande mast

• Alle voorzieningen

• Verhuur van o.a. sup boards, sloepen, eiland

• 500 ligplaatsen

• Winterstalling en werkplaats

• 300 parkeerplaatsen

Alle 
voorzieningen

Gratis
wifi

Winter-
stalling

Full
service


