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Beste allemaal, 
 

Bijna is het dan weer zover. We gaan het jaar 2010 verlaten. De boten staan 
ondertussen weer op de kant en er wordt al weer druk geklust aan de boten. 

 
Onze nieuwe boot ligt ondertussen ook weer veilig in de haven. De tocht van 
Friesland naar hier was wel even bar en boos. De eerste dag ging erg voorspoedig, 

maar wel met de nodige regenbuien. Na ongeveer 10 uur varen kwamen we in het 
donker aan in Harderwijk. Edwin vergezelde ons deze dagen. Na een heerlijke 
maaltijd, een bakkie en wat te hebben nagebabbeld, gingen we op tijd onder de wol. 

De volgende dag zouden we weer vroeg verder 
gaan en als het allemaal meezit dan halen we 
Zaandam nog.  

De volgende ochtend stond er helaas al een puist 
wind vanuit het noordoosten, dus dat wordt geen 
Zaandam…… De tocht naar Naarden ging goed. Het 

laatste stuk rolden er al flink wat golven, maar we 
hadden ze op onze kont dus dat ging prima. De 
overtocht naar Amsterdam niet gemaakt, want dat 

was te riskant (er kwamen al 3 boten van de 
reddingsbrigade voorbij die bij Almere naar buiten gingen). Bij aankomst in Naarden 
de motor nog even nagekeken want we hoorden vlak voor binnenkomst een ratel 

wat er niet hoorde. Alles nagekeken en zag er nog prima uit. 
De voorspellingen zouden de volgende dag nog niet goed zijn, dus besloten we om 

naar huis te gaan en het volgende weekend het laatste stuk te doen. ‟s Avonds 
besloot de wind toch te gaan liggen en kon de volgende dag de tocht toch 
voortgezet worden.  

Dus zo gezegd, zo gedaan: Vroeg in de ochtend weer naar Naarden gereden. Arjan 
had zijn vader meegevraagd en om 8 uur vaarden ze de haven uit. Alles ging 
voorspoedig. Ik kreeg nog sms dat ze boven Pampus langs moesten, want dat was 

qua golven het beste. Helaas kreeg ik 15 minuten later een belletje dat het niet meer 
zo goed ging; de motor was uitgeslagen en na een paar keer opnieuw gestart te 
hebben werd toch duidelijk dat ze echt voor pampus lagen (voor Pampus). Dan maar 

het anker uit en wachten op een sleep. Deze kwam heel snel en daar gingen ze: op 
sleep naar Durgerdam. Ondertussen dat ik op de kant was, heb ik anderen gebeld 
dat we de haven niet gingen halen en meteen werd er een sleep aangeboden door 

de „Annajulia‟ met als bemanning Jan & Loes en Klaas & Rita. 



In de haven van Durgerdam hebben we heerlijk een bak koffie gehad en begon het  

wachten op de sleep. Ondertussen maar eens het ruim in gekropen om te kijken of 
we wat konden ontdekken. Zo aan de buitenkant was er niets te zien, dus toch maar 

wachten totdat we op de kant liggen en dan de 

boel open maken. Na een paar uur kwam de sleep 
en zijn we naar Zaandam gesleept. Alles is verder 
goed gegaan onderweg. De boten moesten nog 

een nachtje overnachten bij onze Roeivereniging, 
want de sluis draaide niet meer (de wintertijd was 
net ingegaan en draaide de sluis maar tot 12 uur). 

De volgende avond is het dan toch gelukt om onze 
nieuwe boot veilig en wel in de haven te krijgen. 
Nu ligt ze op de kant. Het bleek dat de 

keerkoppeling helemaal naar zijn grootje was en ook de demperplaat had het 
begeven. Nog met de vorige eigenaar onderhandelt en wat bleek: hij had toevallig 
nog een keerkoppeling in de schuur liggen. Dus die is opgestuurd en kan er nu weer 

onder. Daar hebben we nu ook mooi de tijd voor, want het winterseizoen is 
aangebroken. Bij deze wil ik nog even iedereen bedanken die ons heeft geholpen 

tijdens onze tocht en alle perikelen erom heen. Jullie waren TOP! BEDANKT! 
 
Nog een paar weken en gaan we het nieuwe jaar weer inluiden. Bij deze wil ik 

iedereen alvast een hele goede jaarwisseling wensen en veel geluk en gezondheid 
voor 2011! 
 

 
Tot in het nieuwe jaar bij de volgende “Afgemeerd” of op de nieuwjaarsreceptie. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 

 
 
 

  

Webadres: www.jachthavenzzv.nl 
 

De volgende Afgemeerd kunt u 
verwachten omstreeks eind januari 2010; 

 
Copy inleveren voor  9 januari.  

 
 

 

http://www.jachthavenzzv.nl/


 

 
 

DE HAVEN ! 
De  haven die is nog niet leeg, daar liggen nog vele boten. Zij wachten de winter af 

in het water. Andere boten staan op de kant of zijn naar elders vertrokken.  Vele 
vrijwilligers hebben de afgelopen periode weer hun steentje bijgedragen, dit op de 
haven, in de kantine, bij uithijsen en anderen in de coulissen van de vereniging en/ 

of haven. Ook heeft de commissie vrijwilligers hun rapport gepresenteerd aan het 
bestuur. In het rapport stonden een tal van aanbevelingen die het uitwerken waard 
zijn. Het bestuur heeft gemeend dat de aanbevelingen na uitwerking een duidelijk 

toekomstbeleid over de verenigingshaven kan gaan weergeven. Het bestuur was 
verheugd dat een commissielid zich ook aan had gemeld als bestuurslid. Na de 
oproep in het voorgaande havenblad hadden zich twee kandidaten gemeld, waarvan 

één als versterking van het bestuur zonder specifieke functie en de andere specifiek 
voor de functie van penningmeester in één van de afdelingen. Dit als tegenkandidaat 
van de huidige havenpenningmeester, waarvan de zittingtermijn van drie jaar 

eindigde.  In de havenvergadering is de zittende penningmeester herkozen en zijn er 
twee nieuwe bestuursleden toegevoegd. Hierdoor heeft het bestuur meer body 
gekregen om nieuwe zaken op te pakken, dit met name op het gebied van het 

verenigingsgebeuren. Met name de twee nieuwe bestuursleden en de commissaris 
communicatie gaan zich hier op storten. Een belangrijk punt was en is de aanleg van 

kleine boxen voor kleine  boten tot 6 meter. De kostenberekening van het geheel 
was niet iedereen duidelijk. Op dit punt heeft het bestuur de opdracht van de  
aanwezige leden gekregen om dit verder te onderzoeken en uit te werken.  Op het 

terrein van vervanging van de steigers gaan we gewoon door en deze 
wintermaanden wordt steiger zes vervangen plus slechte afmeerpalen. Ook hier zijn 
de vrijwilligers samen met de havenmeester actief in. Toch is het in de 

wintermaanden relatief rustig en de havenmeester zal in deze periode regelmatig 
afwezig zijn. Dit om zijn over de jaren opgebouwde uren op te nemen. Op de haven 
zal zeker druk gewerkt worden aan de boten. Maar doe het voorzichtig, met beleid 

en verstand. Dit scheelt veel ongeluk(jes) en irritaties. Ik hoop u op de 
nieuwjaarsreceptie op 9 januari te zien om elkaar een goed vaarjaar toe te wensen. 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Johan Raat 
Voorzitter Jachthavenbestuur 



 

Fietsen in de fietsenstalling 
 

Naar aanleiding van één van de rondvragen op de afgelopen havenvergadering 

hierbij de oproep aan alle liggers: 
Zouden jullie de fietsen uit de fietsenstalling willen halen, als ze op dit moment niet 
worden gebruikt op de haven? Als u ze wel regelmatig gebruikt wilt u ze dan labelen 

zodat we kunnen zien welke fiets bij wie hoort.  
Als er eind februari a.s. nog fietsen zonder naam staan dan worden deze 
weggehaald. 

 
Met vriendelijke groet, 
Havenbestuur 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Januari 
9 Nieuwjaarsreceptie 13-15 

 ‟t Oppertje W.- Knollendam 
18 Bestuursvergadering 
 

Februari 
22 Bestuursvergadering 
 
Maart 

22 Bestuursvergadering 
 
April 

8 Havenvergadering 20.00 uur 
 ‟t Oppertje W.- Knollendam 
12 Bestuursvergadering 

15 Start inhijsen 
24+25 Pasen 
30 Koninginnedag 

 
Mei 
19 Bestuursvergadering 

 
Juni 
2 Hemelvaart 

12+13 Pinksteren 
30 Bestuursvergadering 
 

 
 

 
Juli 
23 Start schoolvakantie B.O. 

 
Augustus 
30 Hiswa te water 

 
September 
4 Einde schoolvakantie B.O. 
1-5 Hiswa te water 

8 Bestuursvergadering 
10 Gondelvaart 
 

Oktober 
1 Start uithijsen 
4 Bestuursvergadering 

 
November 
15 Bestuursvergadering 

18 Havenvergadering 20.00 
 ‟t Oppertje W.-Knollendam 
 

December 
20 Bestuursvergadering 
25+26 Kerst 

 
 
Wijzigingen voorbehouden 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

Beste leden ZZV, 

 
Samen met de WSV Bruynzeel heb ik een busreis georganiseerd op 30 januari naar 
de Boot Düsseldorf de grootste watersportbeurs ter wereld.  

Voor de prijs van €35,- voor de reis met op de terugweg een drie gangen diner. Dit is 
exclusief de entree welke €15,- bedraagt. Wij zijn nog bezig te onderzoeken of wij 
deze entreekaarten groepsgewijs kunnen inkopen wat misschien weer wat scheelt. 

De bedoeling is dat wij op 30 januari om 7.30 uur vertrekken vanaf de haven in 
West-Knollendam en om 8 uur vanuit de Achtersluispolder bij de Bruynzeel. Wij 
rijden dan in één keer door naar de Messe in Düsseldorf en zullen daar tussen 11.00 

en 11.30 uur arriveren. Om 16.30 uur zullen wij weer vertrekken voor de terugweg 
en om 17.30 uur weer binnen Nederland een drie gangen diner gebruiken. De 
verwachting is dat wij weer om 21.30 uur terug zijn. 

U zult begrijpen dat wij wel zeker willen weten dat u komt als u zich opgeeft daar er 
wel een bus gereserveerd wordt en dit alleen kan door gaan bij voldoende 

belangstelling. 
Als u mee gaat geef u dan op aan mij en met hoeveel personen u mee gaat via e-
mail opermeer@hetnet.nl  

 
Vriendelijke groet en hopelijk tot ziens op 30 januari, 
Cees Opermeer 

mailto:opermeer@hetnet.nl


 
 

We gaan de winter weer tegemoet en dan kijken we uit naar onze gezelligheid thuis 
van de warme kachel en de lampjes weer aan. Daar is elektriciteit voor nodig die wij 

dan gewoon aan huis bezorgd krijgen, zonder daar veel voor te hoeven doen. Op de 
boot is dat anders, daar moeten we zelf zorgen dat de elektriciteit voorziening goed 
op orde is. En dan kom je al snel tot de ontdekking dat de accu(‟s) één van de 

belangrijkste elementen zijn die wij moeten koesteren. Om deze goed te laten 
overwinteren hier een paar, dat er toe kunnen bijdragen dat u ze weer kunt 
gebruiken het volgende seizoen. 

 
A. Controleer het vloeistofniveau in de accucellen. Dit geld uiteraard niet voor de 

zogenaamde dichte onderhoudsvrije accu. 
B. Schakel alle stroomafnemers uit; bv. Stand-by apparaten zoals een 

decoder(digitenne), televisietoestel enz. 

C. Meet hierna of u lekspanning heeft. Indien dit wel het geval is zorg dat u die 
lekspanningsbron opspoort en afschakelt. Er mag totaal geen stroom meer lopen, 
dus 0 Amp. Weet u niet hoe u dit kunt meten, vraag dan eens op de haven rond 

en er is altijd wel een collega bootvaarder die hiermee kan helpen. 
D. Zorg dat ten minste 1 keer per maand de accu(„s) goed wordt doorgeladen. Let 

hierbij op dat de accuspanning dan op 12,5 tot 12,7 volt staat, ook indien de 

accu(„s) geheel losgekoppeld staan. Indien het mogelijke is, kunt u doormiddel 
van een goede acculader een zogenaamde druppellading instellen. Let op de 
regels van de haven wat betreft het gebruiken van elektriciteit als u niet aan 
boord bent.  

E. Indien u een zonnepaneel aan boord heeft, controleer dan of deze nog naar 
behoren werkt. 

F. Bij de start van het nieuwe seizoen er aan denken dat alles weer goed wordt 
aangesloten. Denk hierbij ook weer aan het vloeistofniveau in de accucellen. En 

zorg dat er geen oxidatie op de accupolen en klemmen 
voorkomt. 

 

Vermoedelijk zult u dit allemaal wel weten en het is ook 
niet mijn bedoeling geweest om hierin de grote wijze 
leermeester te zijn. Wat ik wel weet dat het soms door 

drukte wel eens wordt vergeten en dat gaat ten koste van 
de accu en dan ook van uw portemonnee. En met het 
motto: “Nu even doen scheelt u een hoop poen!” sluit ik 

dit artikel en wens u een hele warme en gezellige winter   
toe. Ook voor uw accu(„s)! 
 

H.J. v d Bosch 
 

 



 

 
 

Aan het einde van een vaarseizoen denk je wel eens na over wat er allemaal wel en 

niet gebeurd is tijdens die periode. Ik zou het rafels willen noemen en ze dan ook 
zomaar eens opschrijven, niet in chronologische volgorde maar gewoon wat er in 
mijn hoofd opkomt. En als we dan toch over rafels gaan beginnen dan maar meteen 

ons verenigingsvlaggetje. 
 
Rafels 1: Ons verenigingsvlaggetje, wat tegen een niet al te gekke prijs te koop is, 

heeft een groot nadeel, het rafelt al na één seizoen. Nu staat dat aan de ene kant 
wel stoer, want je kunt zo een beetje aangeven dat je veel vaart, maar toch! Een 
vlag moet dat kunnen hebben en hij moet vier en ferm wapperen in de wind. Daar 

waar ik vaar, vertegenwoordigd hij wel onze vereniging. 
 
Mijn vlag die rafelt aan de punt 

Na het seizoen is de vlag mij niet meer gegund 
Ik zou zo graag willen dat de ZZV-vlag heel zou blijven  

Over dan in de mast mogen blijven hoef ik niet meer te 
kijven  
Maar wat er ook gebeurt 

Hij blijft hangen al is hij gescheurd 
Dus alle mensen goed opgelet 
Met de vlag toch veel vaarpret 

 
Rafels 2: Ben dit jaar ook weer een maandje met de boot in Frankrijk geweest. Niet 
helemaal de bedoeling maar voor ons, mijn vrouw en ik, blijft het toch het leukste 

vaarland. We hebben een rondje Nederland gedaan, maar zoals u in de vorige 
“Afgemeerd” in een verslag daarvan hebt kunnen lezen vonden wij het niet echt 
succes vol. Dus nog even naar Frankrijk en dan op 9 juli rond 2 augustus er weer uit. 

En dan kom je ook weleens wat rafels tegen. Wie kan het bedenken dat de 
Koninklijke Jachthaven van Brussel zo een oude bende is dat je jezelf afvraagt waar 
men dat Koninklijke vandaan haalt en het nog wil voeren. Het enige wat daar 

Koninklijk was kwam tot uiting in de ligprijs voor één nacht.  
 

O koning van België dat aparte land 
Wat is er in uw Koninklijke Jachtgaven aan de hand  
Laat u haven niet verloederen 

Een plaats om uw verscheurde land weer te   
verbroederen   
Want de Vlaming en de Waal 

Mooie haven willen ze allemaal 
 



Rafels 3: Terug weer in onze eigen haven heb ik mij opgegeven al vrijwilliger voor de 

ZZV-jachthaven hijsploeg. Doordat Arie wegens gezondheidsproblemen, hopelijk 
maar tijdelijk, was uit gevallen werd er een beroep op mij gedaan. Dit heb ik met 
plezier gedaan. En ik moet zeggen, mijn bewondering is nog steeds groot voor de 

vrijwilligers van de hijsploeg. Allemaal hebben ze een grote mond maar als het op 
het uithijsen, plaatsen op de bok, verplaatsen naar de winterplek en daar neerzetten 
aankomt, zijn ze stuk voor stuk mannen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

En wat voor weer het ook is of onder welke omstandigheid het ook gebeurt, elke 
boot is ze evenveel waard. Gelukkig hebben ze nu ook een eigen hijslied en dat gaat 
op de wijs van: En dat we toffe jongens zijn. . . . . 

 
 
 

 
 
Hijsploeg 2010 

 
 

 
 

En dat we ZZV-ers zijn dat willen we weten 

Daarom hijsen wij – daarom hijsen wij 
En dat we ZZV-ers zijn dat willen we weten 
Daarom hijsen wij de boot eruit 

Hij gaat eruit – Hij gaat erin 
En dat hijsen – En dat hijsen 
Hij gaat eruit – Hij gaat erin 

En we hijsen met veel zin 
 
Rafels 4: Op de kant of in het water, de boot moet winterklaar gemaakt worden. De 

één is daar fanatieker in dan de ander, maar gebeuren moet het. Ikzelf vind het 
vreselijk om het te doen, je bent er zo mee bezig en ik moet u eerlijk zeggen dat het 
dus voor mij echt niet onder de noemer watersport valt. Nu moet ik wat over mijzelf 

vertellen en dat is dat ik een hekel aan werken heb, heb ruim 40 jaar in het 
arbeidsproces meegedaan en ben er ook echt klaar mee. Ben liever 10 uur aan en 

met een computer bezig dan dat ik 10 minuten aan de boot werk. Maar ja, het moet 
gebeuren en dus moet ik er ook aan geloven. Zorgen dat de accu‟s op orde zijn, zie 
hiervoor de tips die, elders in dit blad, door Henk van de Bosch zijn gedaan. 

Watertanks op de winter voorbereiden, of leeghalen of het water erin verrijken met 
antivries. Nu heb je dit in de diverse soorten, ook speciaal voor drinkwater. Dit 
laatste heeft het voordeel dat wanneer u van het voorjaar de tanks niet zo goed 

heeft gespoeld, het niet giftig voor de mens is. En dan de grote vraag; in of uit het 
water? Ik heb zelf voor het laatste gekozen, en waarom? Ten eerste ben ik van 
mening dat een boot hoort te drijven en niet op een bok hoort te staan. Ten tweede 

vind ik het een kapitaal verspilling om hem elk jaar weer uit het water te halen. Denk 
hierbij aan de stallingkosten op de kant en ook weer elke keer opnieuw het 
onderwaterschip te behandelen, wat ook weer de nodige euro‟s kost. 1 keer per 3 



jaar is voor mij voldoende. Maar als u een andere mening bent toegedaan heeft u 

ook gelijk, elk vogeltje zing zoals het gebekt is. 
 
Wat te doen o boot 

Uit het water of in de sloot 
Wil je staan of drijven 
Laat ik je maar in het water laten blijven

   
Daar dobber je gezellig heen en weer 
En voel je het schudden op de bok niet 

meer 
Een b dan gebleven krasje op je zijkant 
Zie het volgend jaar toch niet op afstand 

 
Rafel 5: Nu weer thuis het einde van dit jaar nadert, de feestdagen voor de deur en 
dan de jaarwisseling. Oliebollen, appelflappen en misschien iets teveel drank naar 

binnen. Maar wel weer alle goede voornemens uit de kast en gepast vrolijk het 
nieuwe jaar in. En dan nog maar een maandje of vier en dan is het weer vaartijd. Ik 

kijk er nu alweer naar uit, u ook? 
 
Het einde van het jaar is daar 

Is nier erg en ook niet naar 
Het oude jaar heeft het gedaan naar behoren 
Zal het nieuwe jaar mij ook weer zo bekoren  

Ik ga er weer helemaal voor 
En met het varen ga ik ook weer door 
Dus alle fijne ZZV mensen 

U van mij de beste wensen 
Mag uw leven in 2011 in gezondheid zijn 
Helemaal vrij van zorgen en pijn 

 
Een heel voorspoedig en gelukkig 2011 toegewenst door de crew van de Moja, José 
en Maarten 

 
En u weet het, wilt u meer weten over mij, Google dan eens mijn 

voor- en achternaam en vul daarbij in dan “Habbekrats!”  
 

Maarten Schultz 

 



 
 

 
 

…… Jan en Marianne Bouwman. 
 
Beide komen wij uit een vissersplaats; Enkhuizen en IJmuiden. 

Wij zijn niet met boten grootgebracht, maar wel met liefde voor het water. 
Toen ik Jan leerde kennen in 1969 had hij al een bootje; een waterland 5.90 meter 

en lag toen al bij de Z.Z.V. Door de jaren heen hebben we verschillende boten en 
daardoor ook verschillende plaatsen in de haven gehad. 
We zijn altijd samen met de kinderen op vakantie geweest en een korte tijd met zus 

en zwager. 
In het weekend was het opstappen, water tanken en gauw naar het eiland. 
Heerlijke gezellige dagen waren het altijd. 

Heel Nederland zijn we doorgevaren van Friesland tot Zeeland, maar Friesland blijft 
onze favoriete provincie en meestal voor ongeveer 3 weken. 
Een paar jaar terug hebben we nog eenmaal van boot verwisseld (De Enjoy), om er 

ook wat langer op te vertoeven en ook bij alle weersomstandigheden heerlijk boven 
te kunnen zitten, met een prachtig uitzicht om je heen. 
We hebben 7 jaar met veel plezier een paar dagen in de week op de kleinkinderen 

gepast en nu is onze tijd gekomen om te genieten: heerlijk rustig alles mag en niets 
moet. 
Je komt onderweg altijd wel leuke mensen tegen, waar je soms een dag of twee 

mee optrekt en leuke tripjes uitwisselt.  
Nederland is ontzettend mooi, als je het maar wilt zien, en geen vakantie is het 

zelfde. 
We hopen op deze manier nog een aantal jaren in goede gezondheid te kunnen 
varen. 

 
 

                                  

Wij geven de tros door aan Ruud 
Cambeen 



 

 
 

 

 

Rijstpilaf met kip en paprika  
 

 

Aantal personen: 2 
 

Ingrediënten 
 4 dl (kippen-)bouillon 

 150 gr. rijst 
 150 gr. kipfilet 

 25 gram geraspte kaas (belegen) 
 2 eetlepels olie 

 1 groene paprika 

 1 rode paprika 
 1 teen knoflook 

 ½ theelepel kurkuma (poeder) 
 Zout en peper naar smaak 

 
Bereidingswijze 

De kipfilet in stukjes snijden. Uien in ringen snijden en de paprika‟s schoonmaken en 
in reepjes snijden.  
Olie in een diepe pan verhitten en hierin de stukjes kipfilet bruin bakken. De uien, 

paprika en uitgeperste teen knoflook toevoegen en 3 minuten meebakken. De 
kruiden toevoegen. Dit alles nog even bakken alvorens de rijst toe te voegen. Alles 
omscheppen tot de rijst glazig is. 

Bouillon in de pan gieten. Aan de kook brengen en met de deksel op de pan 
ongeveer 20 minuten op een lage stand laten pruttelen. 

Eventueel op smaak brengen met wat zout en peper.  
Als laatste de geraspte kaas erdoor roeren. 

 


