
  

 

 

 

 

 
Het havenblad van de Jachthaven ZZV 

West-Knollendam 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3
e
 jaargang No.11 

23 januari 2011 



 
2 

 
Havenblad van de Jachthaven ZZV 

Piet Kuiperlaan 53 
1525 PK West-Knollendam 

Webadres: www.jachthavenzzv.nl 
e-mail: info@jachthavenzzv.nl 

Tel. 075-6287934 / 06-19452005 
Havenmeester: Willem Blom 

e-mail: w.blom@jachthavenzzv.nl 

 
Redactie Afgemeerd: 
L. de Graaf-Zoet 
Tel. 0251-246843 
e-mail: l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl 

 
Bestuur Jachthaven  
West-Knollendam: 

Voozitter: 
J. Raat 

Tel. 023-5393056 
e-mail: j.raat@jachthavenzzv.nl  
 

Secretaris: 
H. den Hartog 
Tel. 020-6176766 

e-mail: h.denhartog@jachthavenzzv.nl  

 
Penningmeester: 
J. Borsboom 
Tel. 075-6166185 

e-mail: j.borsboom@jachthavenzzv.nl 

 
Haven-/Ledenadministratie: 
A. de Kruif 
Tel. 075-7503516 
e-mail: a.dekruif@jachthavenzzv.nl  

 
Commissie technische zaken: 
M. de Bruyn 

Tel. 075-6354183 
e-mail: m.debruyn@jachthavenzzv.nl  

 
Commissie communicatie: 
L. de Graaf-Zoet 

Tel. 0251-246843 
e-mail: l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Commissie Vrijwilligers: 
J. Neuteboom 

Tel. 0 
e-mail: j.neuteboom@jachthavenzzv.nl 

 

Overig bestuurslid: 
F. Jongerling 
Tel. 

e-mail: f.jongerling@jachthavenzzv.nl 

 

 
Inhoud: 

3. Van de redactie 
4. Bestuurspraat 

5. Jaaragenda 2011 
6. Wat een weer was het 

weer! 
8. De tros van... 
9. Scheepsrecept 
 

http://www.jachthavenzzv.nl/
mailto:info@jachthavenzzv.nl
mailto:l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl
mailto:j.raat@jachthavenzzv.nl
mailto:h.denhartog@jachthavenzzv.nl
mailto:j.borsboom@jachthavenzzv.nl
mailto:a.dekruif@jachthavenzzv.nl
mailto:m.debruyn@jachthavenzzv.nl
mailto:l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl
mailto:j.neuteboom@jachthavenzzv.nl
mailto:f.jongerling@jachthavenzzv.nl


 
3 

 
 

 

 

 
Hier voor u ligt dan alweer de eerste versie van het jaar 2011. We gaan al weer het 

3e jaar in met dit havenblad. Men zegt altijd:” wat gaat de tijd toch snel” en dat lijkt 
in dit geval ook zo te zijn. En daar zeg ik in dit geval op mijn beurt op: “Zolang er 
copy aangeleverd blijft worden, blijft het blad ook te bestaan, dus we moeten er met 

zijn allen voor gaan!” 
 

In de vorige edities heeft u mijn verhaal kunnen lezen over de ontwikkelingen en 
overtocht van onze nieuwe boot (de naam heeft u nog te goed, maar hij wordt met 
de te waterlating eerst opnieuw gedoopt…..). Ondertussen zijn we hard aan het 

klussen om er weer een mooi plaatje van te maken. Er zit ondertussen een nieuwe 
keuken in en een nieuw toilet. Daarnaast wordt er hard gewerkt om de motor en zijn 

huisje weer helemaal picobello te maken zodat hij ons straks weer naar allerlei mooie 
plekjes kan brengen. Dus wij zijn nog wel een paar weekenden te vinden op de 

haven voordat ze weer het water in kan. 
 
Cees Oppermeer heeft mij gevraagd om een notitie in dit blad te maken aangaande 

Boot Düsseldorf. Deze gaat niet door aangezien er slechts 10 aanmeldingen waren, 
over de vele verenigingen die aangeschreven waren. Misschien dat er de volgende 

keer meer gegadigden zijn…. 
 

Dan rest mij als laatste nog te zeggen dat ik de nieuwjaarsreceptie in ‟t Oppertje 
weer geslaagd vond en we elkaar weer een mooi vaarseizoen hebben mogen wensen 
met daarbij alle goeds wat er te wensen is. Voor degene die er niet waren wil ik bij 

deze nog de gelegenheid nemen om iedereen het beste te wensen! 
Maar er weer een mooi nieuw jaar van met alle dierbaren om je heen! 

 
 

Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 

 
 

  
 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

 
De volgende Afgemeerd kunt u  
verwachten wachten omstreeks  
eind maart 2011. 
 
Copy inleveren voor 8 maart 2011 !  

 

 

http://www.jachthavenzzv.nl/
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Een nieuw jaar is begonnen waarin weer veel kan gaan gebeuren. Dit kan zijn dat wij 
weer een prachtige zomer krijgen, waarin weer volop gevaren kan worden.  

Voorlopig liggen boten nog in het ijs en staan er boten op de kant.  De 
booteigenaren lopen hoopvol om hun boot en rond op de haven in de afwachting op 

warmer en droger weer. Een ieder die ik spreek vind dat het genoeg heeft gewinterd 
en wil aan de slag. Helaas, het is pas januari, de wintermaanden zijn nog lang niet 
voorbij. 

Het jaar 2010 is wel voorbij gegaan en zijn er op de haven vele zaken gepasseerd 
die het benoemen waard zijn. Een aantal hiervan zijn: 

 De commissie vrijwilligerswerk heeft zijn rapport gepresenteerd. De voorzitter 

van de commissie, Jan Neuteboom, is toegetreden tot het bestuur om verdere  

uitwerking aan het rapport  te geven.  

 Een nieuw bestuurslid Frank Jongerling werd ook gekozen in het bestuur en 

zal zich samen met Jan richten op het vrijwilligerswerk en havenactiviteiten. 

 Er in de algemene havenvergadering is besloten de in- en uithijsdatum te 

verplaatsen naar 1 oktober 2011 en 1 april 2012. 

 De werkplaats is vergroot,  zodat grotere stukken (o.a. lantaarnpalen) 

opgeknapt kunnen worden. 

 De haven is uitgebreid met enkele boxen door de nieuwe kopsteigers anders 

aan te leggen. 

 Rioolpersleiding is aangelegd naar het dorp. 

 Zaanstad  ging onverwacht haven- en kadegeld heffen. 

 Er werd een geslaagde gondelvaart gehouden. 

 Vier liggers / leden werden 40 of 25 jaar geleden lid van ZZV. Op de 

nieuwjaarsreceptie is aan één van de jubilarissen een cadeau overhandigd. De 

andere drie zullen op de voorjaarsvergadering worden uitgenodigd om hier 

aandacht aan te geven. U vraagt zich mogelijk af wie waren die jubilaressen 

dan, nou dan een tipje:  de heer Loevesijn, de heer Schermer, mevrouw 

Segaar. Allen 25 jaar lid. Dan rest er nog één en dat is de heer van Zon;  in 

2010 was hij 40 jaar lid. Gefeliciteerd! 

 

Het jaar 2010 was een jaar waarin het goed varen was, dit door het goede weer met 
veel zon, soms met veel wind. Dit laatste was goed voor de zeilers onder ons. Voor 

2011 wens ik een ieder een goed vaarjaar met daarin genietend van een goede 
gezondheid en levensvreugd. Dat we in het komende jaar met elkaar in respect om 
willen gaan, zodat we met elkaar de haven in een positief licht naar voren mogen en 

kunnen brengen.  
 

Met een vriendelijke watersportgroet, 
Johan Raat  
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Januari 
9 Nieuwjaarsreceptie 13-15 
 ‟t Oppertje W.- Knollendam 

18 Bestuursvergadering 
 

Februari 
15 Bestuursvergadering 

 
Maart 
15 Bestuursvergadering 

 
April 

5 Havenvergadering 20.00 uur 
 ‟t Oppertje W.- Knollendam 
15 Start inhijsen 

24+25 Pasen 
30 Koninginnedag 

 
Mei 

19 Bestuursvergadering 
 
Juni 

2 Hemelvaart 
12+13 Pinksteren 

30 Bestuursvergadering 
? Sluiting „t Oppertje 

 
 
 

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 

8 Bestuursvergadering 
17 Havenvergadering 20.00 

 ‟t Oppertje W.-Knollendam 
 
December 

20 Bestuursvergadering 
25+26 Kerst 

 
 

Wijzigingen voorbehouden 
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Het is wat aan de late kant maar toch wensen wij, José, Maarten en de honden Beau en 
Ding, u allemaal het beste toe voor het jaar 2011. Mogen het voor een ieder een gezond en 

geslaagd watersportjaar worden met veel plezier van, en met, uw boot. 

 
Op het moment dat ik dit artikeltje schrijf is het midden januari en schijnt buiten de 

zon en is het heerlijk droog. Maar dat is, zoals we allemaal weten, wel eventjes 
anders geweest. We hebben het allemaal mee kunnen maken, zowel lijfelijk als via 

de media. Treinen die niet meer reden, vliegen was niet 
meer mogelijk en het was volop sneeuw en gladheid op 
de wegen. Kortom, we hadden een echte winter waar we 

weer eventjes aan moesten wennen, maar het leverde 
soms wel mooie plaatjes op.  

 
Op de haven was het 

hetzelfde, veel sneeuw en ijs. 
Zoveel sneeuw dat ik op een 
bepaald moment het een 

beetje van de kap van onze 
boot heb moeten halen. En 

dat heb ik geweten zeg, wat 
een kouwe handen heb ik 

daar aan over gehouden. Een paar uur later 
tintelde mijn vingers nog van de kou, Ik denk dat het beter was geweest als ik een 
paar goede handschoenen had aangetrokken. Maar ja, ik ben een echte kerel dus zo 

eigenwijs als ik weet niet wat. Verderop was Meindert ook zijn boot een beetje 
sneeuwvrij aan het maken, ook een kerel die het eigenlijk wel zielig voor zijn boot 

vond dat deze zo in de kou moest liggen! En als je dan zo over de haven heen kijkt 
dan ga je beseffen wat boten toch sterk zijn. Ze liggen dag in dag uit toch in alle 
elementen die de natuur aanbied. En toch blijft het allemaal heel, althans de meeste 

tijd! En nu heb ik het niet alleen over de boten die te water liggen, maar ook de 
boten die op de kant staan. En ik heb het idee dat die nog meer te lijden hebben van 

de kou en alles wat daarbij komt. Als er wind staat, giert het bij die boten aan alle 
kanten om de boot heen. Boten in het water hebben toch van onderen dan een 

bepaalde beschutting.  
 
Maar goed, aan elke medaille zit een keerzijde en we gaan ons heerlijk verheugen op 

een lekker vaarseizoen, met hopelijk een hele boel mooi weer! Dus we gaan weer 
opknappen en schoonmaken en over een paar maanden weer spullen aan boord 

brengen en het schip weer voor gebruik klaar maken.  
En dan maar eens kijken wat en waar wij naar toe gaan dit vaarseizoen. Voor ons 

wordt het een ander jaar dan wat wij gewend zijn. Normaal gesproken zou het weer 
een lange reis worden richting Zuid-Frankrijk, maar dit jaar gaan we dat niet doen. 
Wij hebben wat andere wensen die we in vervulling willen laten gaan en dan moet je 

kiezen. Je kunt het geld maar één keertje uitgeven, en aangezien alles duurder wordt 
en de inkomsten daar niet evenredig in mee stijgen, moet je keuzes maken. Een trip 
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richting Zuid-Frankrijk kost al snel €4000, - aan brandstof, helemaal met de huidige 

prijzen van de diesel. Als je daarbij nog eens de kosten van een vignet en 
havengelden bij optelt kom je aan een lief sommetje.  

 
Dus we gaan het dit jaar eens anders doen, gewoon wat korte tripjes door Nederland 
en eventueel België! Zullen we automatisch ook wat meer op de haven zijn en gaan 

we eens een beetje gebruik maken van onze box, waar we de laatste jaren wel de 
gehele zomerstalling voor hebben betaalt maar misschien een maandje per seizoen 

gebruik van hebben gemaakt.  
 

Dus nu hebben we de vraag, waar gaan we 

naar toe en waar is het echt leuk en moeten we 
daar een keer geweest zijn?  

 
Wordt het onder meer weer bijvoorbeeld 

Volendam, (zie foto) waar het echt leuk is om 
een paar dagen te liggen.  
 

Of naar Hoorn, waar ook een leuke ligplaats in 
de binnenhaven in te nemen valt. En waar de 

scheepsjongens van Bontekoe trouw op het 
muurtje naar de in en uitgaande schepen kijken 

(zie foto). 
 
 

Of naar een Marrekrite-plek in 
Friesland (zie foto), we weten het 

nog niet.  
 
Misschien hebt u nog goede 

ideeën voor ons? Laat het ons 
weten, even een mailtje naar 

bootmoja@casema.nl en wij gaan 
kijken wat we ermee gaan doen. 

 
We zijn op een bepaalde manier beperkt in de vaarmogelijkheid, dit door de 
afmeting van de boot. Wij hebben een diepgang van 1,3 meter en een doorvaart 

hoogte van 3,5 meter, daardoor zijn sommige gebieden voor ons niet bevaarbaar. 
Dus hebt u een goed idee laat het ons weten, wij kijken er naar uit. En misschien 

komen we elkaar nog eens tegen onderweg, dan bent u van harte welkom bij ons 
aan boord om gezellig een drankje te drinken. 

 
En u weet het, wilt u meer weten over mij, Google dan op mijn voor- en achternaam 
en vul daarbij in “Habbekrats!”  
 

Iedereen een heerlijk vaarseizoen toegewenst. 
 

Maarten Schultz 

mailto:bootmoja@casema.nl
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Op de ledenvergadering werd me gevraagd of ik de tros kon vangen, bij deze dan. 
 

FF voorstellen: ik ben Ruud Cambeen (ook wel Ruud aluminium genoemd), getrouwd 
met Sandra en ik heb een zoon Timothy.  
Ik heb vanaf mijn 19e jaar motor gereden en ook zijspan, maar door een hernia 

werd ik gedwongen te stoppen met zijspan rijden.  Dat was in 2000 dus moest ik wat 
nieuws zoeken; zijspan verkocht en na veel zoeken een boot gekocht. Dit bracht nog 

heel wat werk mee, want het is nooit naar „t zin, maar goed toen nog een plekkie.  
En wel, na zoeken kwam ZZV in beeld. Met veel geluk had ik een mooi plaatsje. We 

hadden nog nooit een boot bestuurd, maar we hebben onze boot uit de kop van 
Noord Holland gehaald (Amstelmeer). De boot heet „De Breehorn‟; vernoemd naar 
een zandplaat op de wadden. We waren in 3 dagen thuis, ja dat was een wereldreis.  

 
Inmiddels rijd ik weer motor maar de rust op het water staat boven aan. Nu 10 jaar 

verder heb ik de boot van voor tot achter verbouwd en het laswerk (bedankt Klaas 
S.) is zo goed als klaar. Inderdaad, zoals menigeen zegt, een boot is nooit klaar. 

Ondertussen is mijn zoon ook met het boot-virus besmet en heeft hij na hard sparen 
en sponsoren (wij dus) een boot gekocht. Dus ik heb daar samen met mijn zoon ook 
werk aan, of ik niks te doen heb. 

 
We gaan meestal om het jaar met de 

boot op vakantie; meestal richting 
Groningen en Friesland. Afgelopen 
augustus heb ik het onderwaterschip 

laten stralen en voor het eerst deze 
winter in het water gelaten, want ik 

dacht: “dan kan ik mooi met kerst en 
Nieuwjaarsdag om het eiland heen 

varen de winter is toch nooit zo 
vroeg.” Nou mooi niet dus, dat heb ik 
weer, de boot ligt zo vast als een huis. 

Maar goed, het is niet anders.  
 

Dit jaar gaan we weer veel varen met zijn vieren, ja de kat gaat ook mee. Wat de 
haven betreft vind ik het één van de besten in de omgeving: goed onderhouden en 

altijd parkeerplek. Het is wel jammer dat sommige mensen de haven als een bedrijf 
zien, maar vergeten dat het een vereniging is en dat we allemaal een beetje ZZV 
zijn. Al met al kan ik geen betere haven wensen!  

 
Ik wens iedereen een hele mooie zomer en veel vaarplezier en daarbij gooi ik de tros 

naar KLAAS SNIJDERS. 
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Boerenkool 
Maar dan net even anders….. 

 
 

 

Aantal personen:  

2 personen 
 

Ingrediënten 
500 gr. boerenkool  
1000 gr. aardappelpuree  

1 stuk rookworst, magere  
120 gr. crème fraîche  

3 el. bieslook  
2 tl. Bouillonpoeder 
Ovenschaal 

 
 

Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 180 C. Maak de aardappel puree. (Dit kan vers maar ook 

met een pakje.) Roer hier de crème fraîche doorheen en de bieslook. Laat de 
boerenkool slinken in een pan, eventueel met wat boter of olie(niet in ingrediënten 
opgenomen) en voeg de bouillonpoeder toe. Snijd de rookworst in plakjes en bedek 

hiermee een ovenschaal. Doe daar op de boerenkool en daar bovenop de 
aardappelpuree. Zet de ovenschaal in het midden van de oven. Na een klein half uur 

heb je een heerlijke maaltijd. 
 

Je kan de rookworst eventueel vervangen voor wat je zelf lekker vind, zoals andere 
worsten of gehakt. 
 

 Eet smakelijk! 
 

 


