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Hier ligt hij dan eindelijk; De 1e versie van een havenblad. Een blad om jullie als liggers op 

de hoogte te houden van het wel en wee op de jachthaven. Dat wil zeggen dat het gaat om 
“Het wel”, om u op de hoogte te stellen van data, wanneer er en wat voor feestjes er 
gevierd gaan worden. Maar onvermijdelijk ook van “ Het wee”, dat u op de hoogte moet 

stellen van de minder prettige zaken die nu eenmaal onvermijdelijk zijn op onze haven en 
liggers zo nu en dan treffen. Ik doe mijn best om u van dit alles te melden. Hierbij kan ik u 
meteen vragen of u geïnteresseerd bent om mij hierbij een handje te helpen. Hierbij denk ik 
aan het aanleveren van leuke en/of interessante teksten; te denken aan uw belevingen op 

de wateren en op de haven, nieuwe ontwikkelingen mbt onze hobby, bezienswaardige 
vakantiebestemmingen en wat u zoal nog meer zou kunnen bedenken. 
 

De keuze om het havenblad digitaal te maken heb ik u al medegedeeld in de ZZV-
nieuwsbrief; digitaal tijdperk, vele kosten- en tijdbesparing, te koppelen aan de website waar 
u hem altijd terug kunt vinden. 

Helaas heb ik van slechts enkele mensen reactie gekregen op mijn oproep om uw mailadres 
door te geven. Ik heb vanuit de havenadministratie de voor hen bekende mailadressen 
gekregen en hoop dat deze nog up-to-date zijn. Ik zal gerust een gedeelte van de liggers 

gemist hebben, maar hoop dat ze via via toch te horen krijgen over dit nieuw geboren blad! 
Mocht u van mensen vernemen dat ze niets ontvangen hebben, wilt u mij dan alsnog de 
juiste gegevens leveren, zodat uiteindelijk iedereen bereikt wordt. Ook zal ik enkele gedrukte 

exemplaren in de kantine leggen, voor de mensen die geen internetaansluiting hebben. 
 
Ook wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u te attenderen op onze nieuwe website 

van de haven. Nadat ik vernomen heb dat de website van de vereniging niet optimaal werkte 
heb ik navraag gedaan wat daarvan de oorzaak was. Na de aankoop van ruimte voor een 
website bij de provider bleek dat deze te beperkt was en na inrichting bleek er onvoldoende 

ruimte te zijn om deze goed in te richten. De vele foto‟s die ingezonden waren konden dus 
niet geplaatst worden vanwege ruimtegebrek. Hiervoor hebben we een oplossing gezocht en 
hebben we een eigen website voor de haven ontworpen. Na vele dagen en avonden 

zwoegen kunt u alvast een kijkje gaan nemen op de site. Ik wil er nog wel nadrukkelijk bij 
vermelden dat we nog flink aan het werk zijn om er een mooie website van te maken met 
alle info die u zou moeten kunnen vinden op een site. Mocht u hiervoor input willen leveren 

dan kunt u dat doen naar info@jachthavenzzv.nl . Ook staan wij open voor verschillende 
ideeën en adviezen, dus schroom niet om wat van u te laten horen. Nu is het ook wel handig 
dat ik u ga vermelden hoe de site heet: www.jachthavenzzv.nl. 

Dus klik op de link en neem een kijkje! 
 
Ik wens u veel kijk- en leesplezier! 

Lisette de Graaf 

 

mailto:info@jachthavenzzv.nl
http://www.jachthavenzzv.nl/


 
 
 

Beste Liggers, 
Er ligt weer een nieuw jaar voor ons waar we met veel plezier weer gebruik gaan maken van 
het water. Een ieder doet dit op zijn of haar eigen wijze. Om het plezier te vergroten is 

contact met en tussen de liggers van groot belang. Dit is al gebleken in de afgelopen tijd bij 
verschillende zaken die op haven gebeurde of gingen gebeuren. Om meer duidelijkheid te 
creëren ligt de eerste editie van het havenblad “AFGEMEERD” voor u. Dit is met veel 

enthousiasme van onze commissaris Lisette de Graaf van start gegaan en zie het eerste 
resultaat is er al met het verschijnen van dit blad. Over een naam voor het blad hebben 
verschillende mensen ideeën aangeleverd, maar voorlopig hebben we gekozen voor deze 

naam. Een ligger heeft de naam “AFGEMEERD” bedacht en een ander een betekenis op de 
hoofdletters geven, namelijk Alle Feesten, Gemeenschappelijke Evenementen, Mededelingen 
En Reacties Doorgegeven.  Hier kan ik mij in vinden, want als we afgemeerd zijn aan een 

steiger in de haven, willen toch we wel weten of er belangrijke zaken zijn. Naast het 
havenblad staat er een nieuwe website van de jachthaven ZZV West-Knollendam in de 
steigers en te trappelen om van start te gaan. Hier is door Adri de Kruif veel tijd ingestoken 
en deze kan en zal geleidelijk worden uitgebreid naar een volledige website, waar u alle 

wetenswaardigheden over de haven terug kan vinden. Maak ook u kunt in het havenblad en 
de website een bijdrage leveren. Dit kunt u mailen aan Lisette of Adri. Foto ‟s zijn nu van 
harte welkom. Wel is het aan de redactie om te bepalen of de tekst/foto‟s geschikt zijn voor 

publicatie in het havenblad en/of website. De website gaat per heden van start. Met deze 
grote verbeteringen in de communicatie gaan we weer een grote stap voorwaarts.  
Wij, het bestuur, verwachten hiermee dat u met nog meer plezier, na al dat genieten op het 

water, weer zal afmeren in onze verenigingshaven West-Knollendam. 
 

Johan Raat 

 
 

 
 

In deze rubriek wil ik proberen alle bijzonderheden op, van en voor de haven een plek te 
geven. 
Een soort soep van punten die wel van belang kunnen zijn om te weten! 
 

-  De start van het inhijsen van de boten gaat dit jaar plaats vinden op 18 april. Dit omdat 
we trachten de datum van 15 april aan te houden, zoals vermeld is in het havenreglement. 
We zijn nu een paar dagen later, maar dit komt dat 15 april na Pasen valt. Ga je eerder 

hijsen i.v.m. het paasweekend dan moet je wel starten met het inhijsen op minimaal 6 
april. Dit vinden vele liggers te vroeg, want er moet nog van alles aan de boten gebeuren. 
Het blijft lastig, de ene ligger wil er eerder in en de ander weer later. Daarnaast werken we 

met vrijwilligers in de hijsploeg, die de datum 15 april ook hanteren voor hun 
privéafspraken.  



- Onze havenmeester is even uitgeschakeld door een operatie in zijn hand. Maar hij begint 

gelukkig weer op te knappen en heeft plannen om deze herstelperiode nuttig te besteden. 
Zo is hij betrokken en heeft zelfs een centrale rol in de organisatie van de activiteiten bij de 
opening van het vaarseizoen. Hij wil de tijd ook gebruiken om met diverse 
computerprogramma‟s te leren omgaan. Hiertoe zal de computer in het havenkantoor 

meerdere functies krijgen in de havenadministratie en kunt u dan ook gaan mailen met de 
havenmeester. Het e-mailadres zal in het komende nummer bekend worden gemaakt. 
Tevens wordt hij meer betrokken in het besturen van de haven en zal hij het bestuur m.n. 

adviseren op het gebied van de onderhoud van de haven, technische zaken. Hierdoor kan 
hij nog een grotere bijdrage in alle gebeurtenissen op de haven leveren, daar hij van alle 
zaken op bestuurlijk zaken op de haven op de hoogte is en in veel besluiten zijn bijdrage 

heeft geleverd. Hierdoor kan de havenmeester u nog beter informeren en brug zijn naar de 
vrijwilligers en liggers op de haven. 

 

- De haven krijgt per 1 maart een nieuw GSM-nummer, die u gemakkelijk kan onthouden. Dit 
is namelijk  06-19452005. Hiermee kunt u altijd de havenmeester of de vervangende 
havenmeesters bereiken. 

 
- De steigers 4 en 5 weer bijna gereed zijn om weer af te meren en uw schip veilig aan zijn 

trossen te leggen.  

 
-  Er gezocht wordt door de havenmeester naar een groot vat. Dit om voor de liggers met 

een chemisch toilet aan boord hierin toilet te kunnen legen. Door het niet - aangesloten 

zijn op het riool komen de chemische stoffen in de septictank, die daar alle wenselijke 
bacteriën doden. Hierdoor kan ongezuiverde rioolwater in de sloot terecht komen. Dit is a. 
verboden en b. geeft dit een vreselijke stankoverlast. Hierdoor is het noodzakelijk om de 

stoffen uit de chemische toiletten apart op te vangen. Dit geldt ook voor de 
afzuiginstallatie bij de kraan, die is aangesloten op de septictank. 

 

- De vuilwaterinstallatie zal deze zomer weer in gebruik worden genomen, dit na jaren van 
stilstand. Hoe het gebruik door de liggers geregeld gaat worden, zal in het volgende 
havenblad en website worden aangegeven. De bilgepomp blijft voorlopig stilstaan om 

verwarring te voorkomen. Bilgewater kan net als nu in de hiervoor bestemde tank worden 
gedeponeerd. 

 
-  Als de vorst afwezig blijft wordt er een nieuwe vloer aangelegd onder de kraan. Deze vloer 

moet vloeistof dicht zijn, maar ook veel belasting kunnen hebben. Denk hierbij wat er aan 
gewicht moet worden gedragen op de vier plaatsen van de bok met een twintig tons schip 
erop. 

 
- De automatische toegangspoort heeft een openingssysteem gekregen, als u oude pasje 

nog heeft kunt u deze omruilen bij de havenmeester en als de kantine open is aan de bar. 

 
 



 
 
 
Hierbij een bijdrage aan het clubblad over 
de technische zaken; 

In 2007 is een nieuwe weg ingeslagen 
voor het vernieuwen van de bestaande 
steigers. 

In samenwerking met de Meindert en 
Willem is een plan gemaakt om de 
bestaande steigers te vervangen. 

Na lang beraad is besloten om een 1 
concept te maken voor de gehele haven ( 
steigers 1,2 m1 breed, zijsteigers 0,80 m1 

en alles in hardhout ). 
Gezien de totale kosten is besloten om dit 
in delen uit te voeren. 

In 2007 is steiger 1 en 2 te vervangen, in 
2008 is steiger 8 vervangen, en een deel 
van steiger 5 ( deze was zo slecht dat dit 
acuut vervangen diende te worden ). 

Met de middelen die voorhanden waren 
zijn de steigers 5, en 1 deel van 4 
vervangen. 

 
Tevens is de PWN langs geweest voor de 
keuring van de waterleiding, tijdens deze 

keuring bleek dat het systeem niet 
voldeed aan de eisen, en de PWN meldde 
schriftelijk dat de watervoorziening werd 

afgesloten als er geen maatregelen 
werden getroffen. 
Besloten is om de gehele watervoorziening 

te verwijderen, dit tot veel reactie van de 
leden. Maar de gedachten dat de gehele 
watervoorziening werd afgesloten ( incl. 

Kantine en woonhuis ) deed ons deze 
beslissing te nemen. 
Nu in 2009 met de vernieuwing van 

steiger 4 (gedeelte) en het restant van 
steiger 5 is gestart, is besloten om (in 
overleg met Seysener) een systeem aan te 

leggen dat voldoet aan de eisen. 
Deze steigers worden uitgerust met een 
watervoorziening en een tapmogelijkheid 

op de kop van steiger 5 (zoals toegezegd 
in de ledenvergadering ). Om de 

watervoorzieningen op alle steigers aan te 
laten leggen door het bedrijf was te 
kostbaar. Daarom is ervoor gekozen om 

de materialen te kopen voor steiger 1 t/m 
8 en steiger 4 en 5 mee te nemen in de 
aanleg (deze was toch onderhevig aan 

vervanging). 
 
Om de kosten te drukken wordt een 

beroep gedaan op de liggers om een 
bijdrage te leveren (2 weekenden die 
nader bekend gemaakt worden) aan de 

werkzaamheden om de watervoor-ziening 
te realiseren. U wordt over deze datums 
geïnformeerd en wij hopen op uw 
medewerking oor de realisatie van een 

watervoorziening op uw steiger.  
 
Tevens wil ik een groot compliment 

uitdelen aan de „kleine‟ groep vrijwilligers 
die alle jaren de ogen, elektrische 
installatie en diverse werkzaamheden, 

hebben aangebracht op de vernieuwde 
steigers, en onderhoud aan de bestaande 
steigers. 

Zonder deze inzet had de jachthaven een 
heel ander aanzicht gehad. Dit alles is ook 
in samenwerking met onze havenmeester 

gedaan. 
 
Dit was de bijdrage van de technische 

zaken. In het volgende havenblad praat ik 
u bij over het verdere verloop van de 
vervanging van de steigers en de aanleg 

van de watervoorziening. 
  

Groeten, 

Mike de Bruyn 



 

 
 
 

 
 
 

 
Januari 
4 Nieuwjaarsreceptie 

15.00- 17.00 uur                                                 
locatie „t Oppertje 

27 Bestuurvergadering 
jachthaven  

 
Februari 
6-11 Boot Holland Leeuwarden 

7 Bezoek scheepswerf 
Contest Yacht 

21-28 Krokusvakantie bo  

  
Maart 
3 Bestuurvergadering 

jachthaven 
3-8 Hiswa Rai Amsterdam 
7 vrijwilligersavond 

10 Lezing Michel Poulie 
 Lokatie Komboffie  
20 LEDEN MEETS BESTUUR                                                   

20.00 uur 
lokatie ‟t Oppertje 

24 ALGEMENE LEDEN 
VERGADERING                            
20.00 uur 
locatie Komboffie 

  
April 
7 Bestuurvergadering 

jachthaven 
10-14 Paasvakantie bo  
12+13 Pasen 

18 START inhijsen  
25 t/m 10-5 Mei vakantie bo 
 
Mei 

7 Bestuurvergadering 
jachthaven 

16 Havenjaarfeest  

West-Knollendam 
21 Hemelvaart 
28 zomersluiting „t Oppertje 

31 Pinksteren 1e 

uni 

 
 
 

 
Juni 
1 Pinksteren 2e 

4 Bestuurvergadering 
jachthaven 

12-21 Oerol - Terschelling 
  

Juli 
4-31  zomervakantie bo  
 

Augustus 
1-16     zomervakantie bo  
27 Bestuurvergadering 

jachthaven 
29   Opening ‟t Oppertje 
 

September 
1-6 Hiswa te water IJmuiden 
29 Bestuurvergadering 

jachthaven 
 
Oktober 

15   START uithijsen  
17-25  herfstvakantie bo noord 
 

November 
3 Bestuurvergadering 

jachthaven 

17 NAJAARS-
VERGADERING 
20.00 uur                               

locatie West-Knollendam 
 
December 

8 Bestuurvergadering 
jachthaven 

25 t/m 31 kerstvakantie bo 
25+26 Kerst  

 



 
 

 
Het Oppertje 

 
 

20 Vrijwilligers zorgen ervoor dat Het Oppertje wekelijks geopend is en wel op vrijdag, 

zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. De maanden juni, juli en augustus zijn we 
gesloten wegens vakantie. 
 

Het Oppertje moet het trefpunt van de haven zijn, waar onder het 
genot van een kopje koffie of iets anders, met elkaar van gedachte 
kan worden gewisseld over onze boten en het vaarplezier dat we 

ieder jaar weer beleven. Dit gebeurt wekelijks want de een heeft dit 
en de ander heeft dat meegemaakt. Ook op technisch gebied 
vliegen de adviezen over de tafel. Maar ook het weer (meestal 

zonnig)  houdt vele van ons bezig. Dus gespreksstof is er altijd. 
 
Ook organiseren de vrijwilligers als een paar jaar het opening- en einde vaarseizoensfeest. 

Afgelopen najaar was het een geslaagd einde vaarseizoensfeest met een kapiteinsdiner en 
live muziek in de tent. Menige beentjes gingen van de vloer. Al danst het grind niet zo best. 
 

Welk steiger wordt dit jaar kampioen???  
Dit jaar gaan we het iets anders doen. We organiseren dit jaar alleen een opening 
vaarseizoenfeest en wel op zaterdag 16 mei aanstaande. Noteer deze datum alvast in uw 

agenda. Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk. Wij rekenen op een grote opkomst. 
 
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen. Wij zoeken nog 
een aantal vrijwilligers, die het team willen komen versterken.  
 
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden bel me dan even.  

Mijn nummer is 06- 22 45 99 87. 
 
Loes Neuteboom 

 



 
 

 

 

4 januari was er weer een nieuwjaarsreceptie in ‟t Oppertje van de jachthaven. 
Onder het genot van een lekker hapje en drankje hebben we elkaar weer alle beste 
wensen toegewenst. Frouk Segaar heeft een mooie speech gehouden en ons een 

mooi vaarseizoen toegewenst. 
Hieronder een impressie van een geslaagde receptie! 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

Al enige jaren werd er gesproken over de berekening van de liggelden in de haven. Vanuit oudsher 

werd er gerekend met een breedtemaat van het schip. Zo breed, dan was het liggeld zoveel. De 
lengte van de boot was niet belangrijk, want vele op de haven hadden een kleine boot. In de loop 
van de jaren groeide bij vele de portemonnee en navenant ook de boot. Het werd verlengd of het 

werd vervangen door een grotere en dus langere…! Dit nam steeds meer ruimte in, maar stond 
niet in verhouding met nog aanwezige kleine boten. De kosten voor de kleine boten werden 
relatief hoger dit in vergelijking met de grote boten. Om hier een wending aan te geven heeft het 

bestuur dit enige keren in de schijnwerpers gezet. In het najaar is besloten in de liggervergadering 
dat er een schriftelijke enquête gehouden zou worden onder alle liggers van de jachthaven West-
Knollendam. 

De afspraak zou bepaald zijn voor de berekening van de toekomstige zomerliggelden.  
Uit de lading 345 verzonden formulieren zijn 261 weer retour gekomen, dit is een hoog percentage 
en geeft aan dat vele liggers zich betrokken voelen bij de haven. Als voorkeur kwam naar voren de 

berekening naar bootsmaat Lengte x Breedte, namelijk 113 liggers hadden deze mening. De 
mogelijkheid van Lengte x Breedte met basisbedrag van 100 euro had de voorkeur van 57 liggers. 
De derde variant Lengte x Breedte met basis van 100 euro met afbouw naar de prijs van Lengte X 
Breedte over enige jaren had de stem van 89 liggers. Voor de rekenaars er waren ook nog twee 

ongeldige of niet leesbare formulieren. De telling werd verricht op 20 december in de kantine door 
de liggers Jan Bouwman, Arie Verschuur, Adrie de Kruif, Lisette de Graaf en Johan Raat. Deze 
tellers werden door een aantal liggers, dat onder het genot van koffie en /of drankje, goed in de 

gaten gehouden. In de verwachting met deze uitslag een periode van onrust onder een aantal 
liggers op de haven te hebben weggenomen, kunnen we weer een koers verder zetten.  

Namens het bestuur 

Johan Raat  

 
 
Op 20 maart is er om 20.00 uur een bijeenkomst voor alle liggers in West-Knollendam 

georganiseerd, dit in het “ t‟ Oppertje” om met het bestuur te spreken over de toekomst van de 
haven. Dit gebeurd op een informele wijze met en drankje en hapje. Het zoeklicht staat die avond 
wel op het thema vrijwilligerswerk op de haven en werkbeurten over het gehele jaar verspreid 

voor liggers en aspirant – liggers op de haven. Hierbij zullen een aantal stellingen worden 
gepresenteerd. 
Wij nodigen een ieder op deze avond van harte uit.  

Namens het bestuur 
Johan Raat 

 
 

 



 

 

 

 
Zaterdag 16 mei 2009  
                                  
Dit jaar wordt het weer een groot feest, dit samen met u als liggers. Het wordt een middag 
met een vleugje strijd, heel veel plezier, er zal veel worden gelachen en niet te vergeten 
een sprenkeltje teambuilding. 
  

We gaan heftrucktrekken, roeien, skiën, werpen, racen 
en puzzelen. 

 

Welke steiger wordt kampioen 2009 ????? 
Welk team is het best geklede team van 

2009??? 
Wie durft deze uitdaging aan ???? 

 
Wij zijn op zoek van zowel Steiger 1,2,3,4,5,6,7, en 8 naar één Team 

van 6 personen met een dol enthousiaste captain (e). 

Ingeschreven teams krijgen 2 muntjes per persoon die ze kunnen inwisselen voor een 
broodje of drankje. 
Uiteraard wordt er weer voldoende voor de inwendige mens gezorgd. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
13.30 uur - 14.00 uur Aanvang en eventuele uitleg 
14.00 uur - 16.00 uur Start van de wedstrijd 
16.00 uur Start verkoop van broodjes Haring, Broodjes worst, 

Pannenkoeken 
16.00 uur - 20.00 uur Diverse optredens van Rocky Vosse 
18.00 uur Bekendmaking winnende steiger 2009 en de bekendmaking 

best geklede team 2009 
21.00 uur Sluiting 
 
Nu willen wij graag weten of wij op uw komst kunnen rekenen. Vult u daarom een 
inschrijfformulier in en geef deze af bij Willem of in de kantine. 
Wij rekenen op een grote opkomst. 
Voor al uw vragen kunt u terecht bij Johan Raat, Jan Borsboom, Willem Blom of Loes 
Neuteboom.

 



 
 

Wat gaat de tijd hard. 

Ik kreeg in die tijd, 1970 water in mijn 
bloed. Ik moest en zou een bootje kopen. 
Het werd een polyester roeibootje. Ik 
woonde toen in wormerveer, maar daar 

was geen plaats voor mijn scheepje. Ik 
wist dat er in knollendam een jachthaven 
was gekomen, dus ik op de fiets er op af. 

De eerste de beste haven die ik zag was 
de zzv. Ik ging opzoek naar een 
havenmeester, zijn naam was Heitlager. Ik 

moest lid worden van hem, en dan kreeg 
ik een plekkie op de jollensteiger. Dat was 
dus boot één. Boot twee werd een iets 

groter schip; dat was er een met een 
polyester golfbrekertje. Maar oei, die 
mocht niet meer op het jollenplateau 

volgens de havenmeester. Ik moest dus in 
een box, die waren er gelukkig zat in die 
tijd. In die tijd trouwden we en kregen ons 

eerste kindje. En ja hoor, bootje twee 
werd ook te klein en kwam ons eeste 
superjacht. Het werd een nieuwe onedin. 

Maar wel casco, helemaal leeg dus, 
gekocht op afbetaling bij de Hippert. Ik 
werkte in een houtfabriek waar van fineer 

triplex gemaakt werd. Het polyester casco 
werd bij mij aan de overkant bij een boer 
achter op het erf geplaatst. En zo kon ik „s 

avonds na het eten aan mijn supperjacht 
werken. Dat werd dus elke avond in de 
wintermaanden gewapend met een 

gaslamp timmeren en zagen, om in het 
nieuwe vaarseizoen klaar te zijn om ermee 
te varen.  
 

De jaren tachtig kwamen ook in zicht. We 
kregen ook een nieuwe havenmeester: 
Ome Jan v/d Laan. Maar voordat die 

Heitlager weg was... dat ging niet zo 
gemakkelijk en heeft de ZZV veel ophef 
gegeven.  

Heitlager verzuimde om uit de woonboot 
te vertreken. Na heel veel gesprekken 
kwam er een sleepboot om de ark uit onze 

haven te trekken. En toen kwamen ome 

Jan en tante Riek op de haven. Een echte 
zaankanter; het mannetje liep altijd op 
klompies. Er waren natuurlijk ook 
reglementen waar we ons aan houden 

moesten. Maar ik vond dat die 
reglementen er waren om, als het zo uit 
kwam, genegeerd te worden. Maar owee 

als Oom Jan er lucht van kreeg, dan kreeg 
je het ongezouten te horen van hem. Hij 
had één nadeel: je hoorde hem altijd aan 

komen lopen, want klompies maken nu 
eenmaal lawaai als je loopt! Helaas voor 
hem, ik heb er wel eens gebruik van 

gemaakt, om snel weg te wezen. Dat heb 
je als je jong was.  
Tante Riek, een schitterend mens. Zij deed 

de kleine kantine. Je kan het geloven of 
niet, ze was altijd open. Elk weekend was 
het feest bij haar. Zeker met de hijsdagen; 

de opening van het seizoen werd gevierd 
als de laatste boot met het kraanbedrijf 
europa te water was gelaten. Twee 

accordionmensen die ook lid waren plus 
iemand met de stampefoon werd het 
groot feest in dat kleine, maar oer 

gezellige kantinetje. Die vrouw wist de 
mensen aan zich te binden! 
 

Wordt vervolgd...... 
 
M.C. 



 

 
 
Mijn naam is Marcel Dootjes, ben 36 jaar en werkzaam in verzekeringsland. Gedeeltelijk 
woonachtig in het westen en gedeeltelijk in het zuiden van het land omdat daar mijn 
vriendin Ilse woont. Tot 2 jaar geleden altijd bezig geweest in het voetbal verenigingsleven. 

Van voetballer tot coach en van trainer tot het invullen van div. bestuurlijke functies. 6 Jaar 
geleden begon het gevoel te knagen dat varen toch wel leuk zou kunnen zijn. Eigenlijk had 
ik al veel langer dat gevoel maar de stap naar het "waterleven"leek te groot. Uiteindelijk toch 

maar eens een weekje zeilles genomen in een zomervakantie in Zeeland. Eenmaal op het 
Veerse Meer was ik verkocht. Er zou en moest een boot(je) komen zodat de vakanties 
hiermee ook ingevuld konden worden. Begonnen met een Ghibli (zeilboot) van 6,5 meter en 

nu een Noordsvaarder 900.  
Eigenlijk met een beetje toeval op "onze" haven terecht gekomen. Maar meteen een super 
gevoel want wat is deze haven toch mooi als je weet hoe het ook anders kan zijn. Eerst nog 

een jaar in Friesland gelegen. Super vind ik het om daar te varen(in mijn beleving een van 
de mooiste gebieden), maar Willem onze havenmeester had een vaste plek en dichterbij is 
toch ook wel weer lekker. Ik lig hier nu 4 seizoenen en probeer een beetje een taak te 

vervullen voor de vereniging als vrijwilliger in de kantine. Want zoals iedereen weet wordt 
het wel heel lastig om een vereniging te laten draaien zonder vrijwilligers.  
Ik vaar het liefste rond het IJsselmeer(als er tijd is) en op de randmeren. Een specifieke plek 

kan ik eigenlijk niet aangeven omdat ik nog in de fase zit dat ik alles wel mooi vind. In het 
begin was er de haven in Durgerdam als 1e stopplaats maar nu is dat meestal Naarden. Een 
keer daar alleen gevaren en gelegen tijdens een vakantie en een aantal bijzondere mensen 

ontmoet. Daardoor is er een soort 2e thuishaven gevoel ontstaan denk ik. Verder is het 
gewoon lekker dat er vele faciliteiten zijn en alles er perfekt uitziet.  
Als laatste wil ik nog wel even vertellen dat ik me gelukkig prijs om in een haven als van de 

ZZV te mogen liggen. Ik weet dat er nog wel eens wat onenigheidjes zijn en dat er wat 
heftige discussies kunnen ontstaan over het e.e.a.(overigens doe ik hier graag aan mee), 
maar ik (als redelijke nieuweling) vind dat het in West Knollendam prima vertoeven is! 

  
Ik geef de pen door aan Loes Neuteboom want wil graag weten hoe ze de energie blijft 
houden om haar vrijwilligerswerk in te vullen. 
  

Hopend op veel mooie dagen groet ik jullie. 
  
Marcel  

 
 



TELESCOPISCHE SPUDPAAL VOOR PLEZIERJACHT 

Meer vrijheid op het water door telescopische spudpalen 

Steeds meer mensen ontdekken het plezier van varen. Het water geeft een enorm gevoel 
van vrijheid. Toch brengt een dagje varen ook veel stress met zich mee, want wie heeft nog 

nooit moeten wachten voor sluizen terwijl het vastleggen van de boot veel tijd in beslag 
nam? Of willen aanmeren bij een prachtig stukje natuur, maar de ligplaatsen waren vol? Of 
er waren helemaal geen ligplaatsen op de plek waar je graag wilde liggen? Met telescopische 

spudpalen hoeft dat allemaal geen probleem te zijn.  

 

 

Met een druk op de knop gaan de spudpalen automatisch naar beneden en zorgen voor een 
stabiele ligging van een jacht. De palen zijn telescopisch, dat betekent dat ze uitschuifbaar 
zijn en dus weinig ruimte in beslag nemen. Waarom schaffen mensen deze palen aan? 

Sommige jachteigenaren willen de waarde van hun jacht verhogen. Andere mensen varen 
graag alleen en zijn op deze manier niet afhankelijk van hulp van anderen bij  

aan- en afmeren. Voor de slecht weer hater is het grootste voordeel dat hij met regen de 
stuurhut niet meer uit hoeft. Varen is altijd genieten en uitvindingen als spudpalen helpen 
hier een handje bij. 

De firma Hollandia heeft voor plezierjachten telescopische spudpalen ontwikkeld. Op hun 
website www.spudpaal.nl  is meer informatie te vinden over de mogelijkheden.   

 

 

http://www.spudpaal.nl/
http://www.spudpaal.nl/
http://www.spudpaal.nl/


 
 
Benodigdheden 
500 gram Penne-pasta 

175 gram rucola-sla 
1 gele paprika 
250 gram spekjes 

Cherry-tomaatjes 
Zongedroogde tomaten 
Feta-blokjes 

Croutons 
Pijnboompitten 

 
Bereiding: 
 

Kook de pasta en bak de spekjes uit. 
Snijd de paprika in kleine blokjes, halveer de cherry-tomaatjes. 
Snijd de zongedroogde tomaten in stukjes. 

Doe alles in een slakom en roer goed door elkaar. Voeg een klein beetje olie toe. 
Voeg als laatste de croutons en pijnboompiiten toe. 
 

Eet smakelijk! 
 
 

 

  

 


