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Het mooie weer komt er eindelijk aan (is al voor een groot deel aanwezig) en daarbij 
ook de laatste loodjes die we met het klussen aan de boot leggen. Met tegenslagen, 
maar zeker ook meevallers zien wij er in ieder geval heel erg naar uit dat we straks 
weer mogen varen!  
De laatste weekenden zie ik het op de haven ook weer steeds drukker worden en 
begint het allemaal weer een beetje te leven. Ik vind het leuk om te zien dat velen 
weer het voorjaar in hun hoofd krijgen en genieten van het mooie weer. Misschien 
zijn zelfs de kaarten al op tafel geweest en de plannen voor het aankomende 
vaarseizoen al weer gesmeden. Bij ons leeft het in ieder geval al weer flink! Waar 
gaan we allemaal naar toe dit jaar???  
In dit havenblad kunt u zelfs een informatief stuk vinden over verschillende digitale 
waterkaarten die er te vinden zijn. Ook kunt u informatie lezen over de verschillende 
werkzaamheden aan bruggen over de Noord-Hollandse kanalen. Wel zo handig om te 
weten…… Dank voor alle ingezonden stukken! 
Naast dit alles is er weer een start gemaakt met de voorbereiding voor een nieuwe 
Gondelvaart. Dus mocht u dit jaar ook mee willen varen met de fantastisch en 
stralend verlichte optocht, dan kunt u verder in dit blad hier meer over lezen. 
Daarnaast kunt u natuurlijk ook de vaste rubrieken vinden. 
 
Dus rest mij niets anders meer dan te zeggen: Geniet weer van het lezen van dit 
blad! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 
 
 
 
  

 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

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

 

 

http://www.jachthavenzzv.nl/
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Na een periode van vorst, regen en wind, kortom geen weer om iets aan je boot  te 
kunnen doen, is er nu het weer en de tijd  voor om de boel weer gereed te maken 
voor het komende vaarseizoen. Afgelopen weekend 12 en 13 maart was het een 
drukte van belang op de haven. Er werd geschuurd, geschilderd, gesopt en geboend. 
Veel boten zie je opknappen. Ook zijn er boten waar niks mee gebeurt, terwijl het 
duidelijk is dat een lik verf niet misplaatst zou zijn. Dus als het kan, kom uit de veren 
en stort je een paar dagen op de boot.  
 
In de winterperiode hebben de vrijwilligers op de haven niet stilgezeten. Samen met 
de aannemer is een groot deel van steiger 6 vervangen, zodat hij nu compleet nieuw 
is en er weer minimaal 20 jaar tegen aankan.   
Het riool is eindelijk aangesloten en is de septictank  verleden tijd. Dit betekent ook 
dat de pomp op de steiger bij de kraan om de vuilwatertank te legen nu aangesloten 
is. Hij is niet geschikt voor bilgewater, omdat daar veel olie in kan zitten en daar is 
onze waterafvoer nog niet geschikt voor.  
De vloer in de kantine geeft veel problemen in het schoonhouden. De structuur is te 
open en er gaat dus veel vuil in zitten. Het bestuur is aan het onderzoeken wat 
betaalbare mogelijkheden zijn. Mogelijk heeft u ook een idee of heeft u ervaring in 
vloeren, wij houden ons aanbevolen voor uw idee, advies. 
 
De vrijwilligerscommissie heeft onderzoek gedaan onder liggers en willen op 5 april 
in een bijeenkomst (zie uitnodiging in dit blad) hun bevindingen en voorstellen met u 
bespreken. De voorstellen die hieruit voortkomen, kunnen mogelijk al deels 
uitgevoerd gaan worden. Andere voorstellen die het beleid en organisatie van de 
haven kunnen wijzigen worden in de havenvergadering in het najaar van 2011 
besproken en vastgelegd.  
 
De inrit van de haven is bezig te verzakken. Dit komt zeer waarschijnlijk door een 
lekke duiker, waardoor de grond langzaam in de sloot verdwijnt. Samen met de 
gemeente wordt dit onderzocht en bekeken wat de beste wijze zal zijn van 
vervanging als dit nodig mocht blijken.  Dit kan betekenen dat we in het voorjaar of 
in de zomer in verband met werkzaamheden hier mogelijk  hinder van kunnen 
ondervinden om het terrein op de normale wijze met de auto op te kunnen rijden. 
   
Als straks de boten weer te water gaan, moeten we ons strakker houden aan de 
veiligheidsvoorschriften. Een belangrijk voorschrift is dat tijdens het in- of uithijsen 
van de schepen geen liggers/leden, welke niet zijn aangewezen door de 
havenmeester, zich binnen het platform of hijsinstallatie bevinden. Dus hou afstand.  
Een ongeluk ligt in klein hoekje en we willen graag iedereen heel houden! 
 
Als we allemaal weer in de haven liggen, dan willen we varen!!! Houd er rekening 
mee dat het afgelopen jaar de heffing en invordering van binnenhaven- en 
kadegelden weer is ingevoerd. Dit betekend weer de bekende zaansticker. Mij is 
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verteld dat de controle dit jaar streng zal zijn en dat elk pleziervaartuig een 
Zaansticker moet hebben als die op de Zaan vaart. Dit geldt vanaf de brug van West-
Knollendam tot aan het Noordzeekanaal. Wat de sticker gaat kosten is nog niet 
bekend, net als waar kan je hem kopen. We gaan proberen of het mogelijk is, net als 
in de voorgaande jaren, de sticker via de kantine en havenmeester aan u 
beschikbaar kunnen stellen. Voor de schepen die aan de buitenzijde van de 
kopsteigers liggen is een zaansticker verplicht. Blijft u altijd in de haven liggen dan 
hoeft u geen Zaansticker te hebben, maar gaat u varen en u wordt aangehouden, 
dan is de bekeuring, na ik heb vernomen, zeer pittig!  
 
Een gewaars…….. mens maakt dat hij of zij er rekening mee kan houden. Dat geldt  
ook op het water en ik hoop dat we als watersporters met elkaar rekening houden, 
dit zowel op de haven als op het water. 
 
Tot ziens, met een vriendelijke groet, 
Johan Raat 
 
 
 

 
 
In de havenvergadering van 2010 heeft het bestuur een plan gepresenteerd voor de 
aanleg van 23 kleine boxen aan de loopsteiger tussen steiger 6 en steiger 8. De 
financiering van dit project zou volgens het gepresenteerde plan een vast bedrag per 
jaar van driehonderd euro moeten gaan bedragen. Dit in afwijking van het 
vastgestelde beleid om de liggelden in vierkante meter oppervlakteschip te bereken. 
Door de onduidelijke presentatie van het bestuur en de bezwaren die de vergadering 
had tegen dit plan heeft het bestuur het voorstel teruggenomen om met een nieuw 
of gewijzigd financieel plan te komen. Enige tijd na de havenvergadering, tijdens de 
aanleg van steiger 6 bleek dat de aannemer zijn prijs naar beneden kon bijstellen, 
daar hij vlak in de buurt aan het werk was. Tevens bleek dat een groot aantal palen 
die getrokken waren onder water in goede staat bleken te verkeren en weer 
hergebruikt konden worden. Deze feiten maakte dat de aanlegkosten zover naar 
beneden konden dat zij binnen de geldende regels van liggeldberekening en 
afschrijving aangelegd konden worden. Dit onder de voorwaarde dat dit alleen kon 
als de aannemer nog in buurt aan het werk was. Het bestuur heeft besloten op basis 
van een eerder voorgenomen besluit tot aanleg van kleine boxen, de aanleg direct 
uit te laten voeren. Door de inzet van vrijwilligers op de haven en havenmeester, zijn 
kappen op de palen gezet en ringen en ogen aangebracht. Hiermee hebben we 23 
watersporters geholpen aan ligplaats op onze haven voor de zomer 2011 en is de 
haven weer gegroeid. Op 5 april zal het bestuur zo nodig een toelichting en 
verantwoording geven in een kort voorjaar-havenvergadering, welke vooraf gaat aan 
de bijeenkomst met de commissie vrijwilligers. Zie uitnodiging elders in dit blad. 
 
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 Liggersbijeenkomst 20.00 uur 
 ’t Oppertje W.- Knollendam 
15 Start inhijsen 
24+25 Pasen 
30 Koninginnedag 
 
Mei 
19 Bestuursvergadering 
29 Sluiting ’t Oppertje na de koffie 
 
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 
17+18  Gondelvaart (let op datum is 
gewijzigd) 
 
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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Gondelvaart 2011 
 

Na het overweldigende succes van vorig jaar organiseren we ook dit  
jaar tegelijk met het afsluiten van het bootseizoen 
een Gondelvaart. In 2010 vormden veel boten, 
met daarop veel mensen, een fantastische  
en stralend verlichte optocht. Op de vrijdag was 
het een drukte van belang in de haven: boten 
versieren, samenwerken, elkaar helpen, creatieve 
uitspattingen, heel veel lichtsnoeren en ludiek 
verklede mensen en toen de schemer inviel de 
start van de optocht over de Zaan. De prijzen werden gewonnen door de 

White Lady, de Parnasia, de Annajulia en 
de Struiner. Deze schepen waren het 
meest prachtig uitgedost, maar sommigen 
kwamen heel dicht in de buurt en 
daarvoor zal het evenement in 2011 een 
herkansing betekenen. Voor anderen ging 
het voornamelijk om de gezelligheid, wat 
nog tot en met de volgende dag duurde, 

omdat de jaarafsluiting werd gevierd met een 
barbecue op het haventerrein. In het kader van 
"never change a winning team" gaan we dit jaar 
voor dezelfde fun! We hopen, op nog meer 
deelnemers, want afgezet tegen het ledenaantal 
kan het percentage nog wel wat hoger. Noteer 
daarom de datum 16 en 17 september alvast in je 
agenda enne als je nu al weet, dat je (met boot) 
van de partij zult zijn, kun je je alvast aanmelden 
bij mij via mailadres edwinbalk@quicknet.nl. 
 
In de bijlage vind u het opgaveformulier wat u naar mij kan sturen. 
 

Groet Edwin Balk 

  

mailto:edwinbalk@quicknet.nl
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Bruggen Noord-Hollandse kanalen worden vervangen 
 
vrijdag 11 maart 2011  
Vanaf dit voorjaar zullen een aantal bruggen in het kanaal Schagen-Kolhorn en Kanaal 
Alkmaar-Kolhorn worden vervangen. Het Watersportverbond is vroegtijdig met de provincie 
Noord-Holland gaan praten om overlast voor de watersport zoveel mogelijk te beperken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korte stremmingen 
Er zal in ieder geval een vrije doorvaart van vijf of zes meter zijn. Dit zou breed genoeg 
moeten zijn voor de passerende pleziervaart. Er zullen incidentele stremmingen (maximaal 2 
uur tijdens het vaarseizoen en maximaal 4 uur buiten het seizoen) komen. Deze zullen op 
strategische plaatsen langs het Kanaal worden gecommuniceerd, zodat watersporters een 
ligplaats kunnen zoeken om de stremming af te wachten. Dit hoeft niet aan de wachtplaats 
bij de brug, waar verder geen voorzieningen zijn. Indien bovenstaande niet mogelijk blijkt te 
zijn zal er worden gecommuniceerd, zodat er in konvooi zonder oponthoud door alle in 
aanbouw zijnde bruggen kan worden gevaren. In de weekenden zal niet worden gewerkt en 
zal de doorvaart worden vrijgehouden.  

  
Veiligheid en communicatie 
Het Watersportverbond heeft aangedrongen op een goede doorvaartmarkering (vanwege de 
geplande middenpeilers) en het op de goede hoogte aanbrengen van de geleidestrippen op 
die middenpeilers. Daarnaast hamert het watersportverbond op een goede communicatie 
naar de vaarweggebruiker. Zij moeten op tijd en op strategische plaatsen worden 
gewaarschuwd. 

  
Afstemming belangrijk 
Een goede afstemming van de werkzaamheden is belangrijk om te voorkomen dat 
watersporters in dit vaargebied ingesloten raken door de stremmingen. De provincie heeft 
aangegeven dit op te zullen nemen met de aannemer. Bovendien zal het Watersportverbond 
ook nog inspreken tijdens de inloopavond reconstructie Smuigel-Verlaat (onder andere 
Rolpaalbrug). 

  



 
9 

  

 
Het vaarseizoen komt weer een stukje dichterbij en op 15 april wordt er aanvang 
genomen met het inhijsen van de boten. Voor iedereen weer een paar maanden 
waarin we hopen dat het weer een beetje redelijk gaat worden, zodat alles netjes 
klaar is voor de 15e  april. Onze boot ligt in het water, dus voor ons is het niet zo 
spannend dit jaar. Natuurlijk hebben we wel weer wat werk te verrichten, maar dat 
gebeurt eigenlijk allemaal binnen en dan ben je niet zo afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 
 
Maar goed, nog een paar maanden en dan gaan we weer varen. Grote reizen, kleine 
reizen, lange vaarvakantie of korte vaarvakantie; in de meeste gevallen wordt er wel 
gevaren. En dan wil je toch wel weten waar je naar toe gaat en hoe je er kan 
komen. Natuurlijk is het voor sommige onder ons geen probleem daar te komen 
waar men wil zijn, want men is er al vaker geweest en dan kun je de weg (sorry, de 
vaarroute) zo’n beetje wel dromen. Maar wat te doen als je eens ergens naar 
toegaat waar je nog nooit geweest bent? Dan wil je toch wel graag weten wat je 
tegen kan komen en wat ook belangrijk is: òf je er kan komen. Om dat te weten 
hebben we hulpmiddelen die ons allen welbekend zijn. 
Te weten, de waterkaarten! Wie kent ze niet; de oude vertrouwde waterkaarten van 
bijvoorbeeld de ANWB. Daar is al menig route mee gevaren. Daarbij heeft iedereen 
tegenwoordig weleens gehoord van de elektronische waterkaarten. Over de laatsten 
wil ik het nu even hebben. 
 
Voor de pleziervaart die op de binnenwateren (let op, binnenwateren) blijft, zijn er 
niet zo gek veel betaalbare oplossingen. Eigenlijk, zover mij bekend, maar 2 redelijk 
goede. Dat zijn de waterkaarten geleverd door de firma Stentec en de kaarten 
geleverd door de firma Noordersoft. Tussen die twee zit er een verschil van kaarten; 
Firma Stentec heeft de ANWB-kaarten gedigitaliseerd. Noordersoft heeft hun eigen 
kaarten opgebouwd uit informatie van rijksoverheden en diverse andere nautische 
partijen die hun dergelijke informatie kunnen leveren. 
 
Even een klein stukje geschiedenis over Stentec en Noordersoft. Deze 2 organisaties 
waren in het begin samen. Stentec had de technische kant van het geheel en 
Noordersoft zorgde voor de data-invoer betreffende de kaarten. Dat zorgde dat men 
het programma Navigo kon aanschaffen. Op een bepaald moment zijn deze 2 

organisaties gebrouilleerd en is ieder voor zichzelf 
verder gegaan. Daarbij had Stentec toen de 
handicap dat zij niet het recht had om de kaarten 
van Noordersoft te mogen gebruiken. Stentec heeft 
toen een overeenkomst bereikt met de ANWB en 
toen hun waterkaarten gedigitaliseerd. En daarin 
zit dus het verschil wat betreft de kaarten en het 
gebruikers systeem. 
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Waarom nu overgaan op digitale waterkaarten?  
De waterkaarten kun je in een laptop, pc of notebook inladen en als men aan één der 
apparaten een gps-antenne hangt (in de volksmond ook wel gps-mouse genoemd) werkt 
dit als een soort autonavigatie op het water. 
Je geeft in van waar je wilt vertrekken en waar je naar toe wilt en het programma zet dan 
een vaarroute uit die je dan kan nemen. Je kan/moet dan je scheepgegevens invoeren 
zoals lengte, breedte, diepgang en doorvaart hoogte, en het 
programma zal daar dan bij de te berekenen vaartroute rekening mee 
houden. Tijdens het varen zie je een pijltje over het scherm heen 
schuiven wat de positie van je boot aangeeft. Tevens geeft het de 
exacte snelheid over land gemeten aan zodat je precies weet waar je 
op onbekend water bent. Als alles goed is ingesteld geeft het 
programma ook uw aankomst tijd aan. Tijdens het varen geeft het ook 
aan welke kunstwerken (bruggen, sluizen enz.) je tegenkomt en wanneer deze open zijn 
of gaan en of er een marifoonaanroep mogelijk is en op welk kanaal dit gedaan moet 
worden. Ook kan je in de programma’s zien waar en wanneer er eventuele aan-/afmeer 
mogelijkheden zijn. U kunt ook aangeven in het programma wat voor soort route u wilt 
varen bv, toeristische, snelste, optimale enz.  
 
Zo zijn er in de programma’s nog veel meer mogelijkheden die het erg interessant maken 
om het te gebruiken als je wat langere vaartochten maakt in de wat meer onbekende 
gebieden. Men kan bijvoorbeeld invoeren bij welke snelheid het brandstof verbruik is van 
uw schip en het programma geeft u dan aan wanneer u er rekening mee moet gaan 
houden om weer te tanken.  Als u dit dan combineert met de bunkermogelijkheden die in 
het programma zijn aangeven, kunt u daarop uw plan trekken. Eén keer per 14 dagen 
even de korte stremmingen downloaden en je komt haast niet meer voor verrassingen te 
staan. Momenteel zijn er door heel Europa zoveel punten waar je via een Wifi-
verbindingspunt even het internet op kunt dat dat dus heel gemakkelijk is bij te houden. 
 
De laatste 6 á 7 jaren (waarvan ruim 4 jaar alleen) heb ik de nodige lange tochten mogen 
maken door Europa, per seizoentocht gemiddeld 2500 kilometer, en is voor mij het heel 
waardevol geweest een dergelijk programma te mogen en kunnen gebruiken. Één van de 
meest prettige dingen vond ik om te weten waar ik was. Ik heb zelf ook met de gewone 
waterkaarten in het verleden gewerkt en daar vond ik de handicap dat ik soms echt niet 
wist waar ik mij precies bevond. Natuurlijk kom je daar wel achter als je weer een 
kunstwerk tegenkomt die op de kaart staat, maar dan was het weer zoeken van wanneer 
tot wanneer iets open is voor de scheepsvaart en of het via marifoon oproepbaar was. Dat 
maakte mij op bepaalde momenten niet erg blij. Dit heb je met dit systeem van navigeren 
niet meer. 
 
Wat heb je hier allemaal voor nodig en wat gaat zoiets dan ongeveer kosten? 
De benodigdheden zijn: een pc, laptop of notebook. Een gps-antenne en de navigatie 
software. De kosten van de software komen in het duurste geval bij Noordersoft op €395,- 
(dit is dan voor de kaarten voor heel Europa). Bij Stentec heb ik uit kunnen rekenen dat 
dit in het duurste geval ongeveer €300,- is, maar dan heeft u alleen maar de kaarten voor 
Nederland en België. Deze prijzen geef ik u onder voorbehoud; er kunnen in de prijzen 
van Stentec verschillen zitten die ik niet heb vernoemd. 



 
11 

Een gps-antenne kost gemiddeld tussen de €40,- en €50,-, usb-aansluiting voor uw pc, 
laptop of notebook. 
En dan het laatste, maar zeker niet het onbelangrijkste: de pc, laptop of notebook. Hier 
mag u zelf in gaan beslissen wat u daarvoor wilt uitgeven. Er moet wel met een paar 
dingen rekening worden gehouden. Voor een beetje vlotte verwerking van de 
datagegevens die de pc, laptop of notebook te verwerken krijgt is al snel een 2 Gb 
werkgeheugen nodig en ook een beetje  een snelle processor is nodig. Denk hierbij aan 
een 2,6 Ghz processor als u ook van de mogelijkheid van het AIS-systeem gebruik wilt 
maken. Wat niet noodzakelijk is voor uw programma, maar wel een leuk speeltje erbij is. 
 
Ik hoor u het al vragen, wat is AIS?  
Dat is een automatisch identificatie systeem waarmee schepen op/in uw vaarprogramma 
zichtbaar worden. Het is sinds korte tijd verplicht voor de beroepsvaart dat zij een AIS-
zender- ontvanger aan boord hebben waarmee zij een signaal uitzenden waardoor men 
kan zien waar ze zijn. Dit is iets anders dan radar. De pleziervaart kan hiervan ook gebruik 
maken en mag dit ook aan boord hebben. Wilt u daar meer over weten Google dan eens 
op de trefwoorden AIS, vergunningen, inrichtingseisen enz. U mag zondermeer een 
ontvanger aan boord hebben die de AIS-voerende boten zichtbaar maakt op en in uw 
navigatieprogramma. 
 
Dus u kunt zelf uitrekenen wat u ongeveer kwijt zou kunnen zijn als u nog NIETS heeft. In 
mijn beleving bent u dan tussen de 900 en 1000 euro kwijt, maar dan hebt u ook wel alles 
voor heel Europa! Heeft u al een pc, laptop of notebook aan boord kunt u die kosten 
alvast wegstrepen. Als u andere navigatiesystemen gaat bekijken zult u zien dat dit relatief 
gezien niet te duur is. Daarbij komt dat de meeste andere systemen niet geschikt zijn voor 
de Europese binnenwateren. 
 
Welke van de 2 is nu het beste?  
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden want daar komt vaak een stuk subjectiviteit bij als 
je het op het amateurniveau gaat beoordelen waarmee ik het gedaan heb. Daarbij komt 
ook dat ik al meer dan 7 jaar met 1 van de twee werk en ik eigenlijk ben meegegroeid in 
het programma, maar laat ik mijn idee over de beide programma’s hier maar neerzetten 
en dan kunt u zelf oordelen wat het voor u waard is. 
 
Als eerste wil ik opmerken dat allebei de programma’s niet verkeerd zijn. Zowel 
Stentec als Noordersoft hebben een goed product in de markt gebracht. Allebei de 
systemen worden door meerdere talen ondersteund.  
Toch gaat mijn voorkeur meer uit naar Navigo van Noordersoft. Dit programma 
wordt ook in de beroeps binnenvaart veel gebruikt en tegenwoordig kent men geen 
verschil meer in de kaarten met bakens- en boeiaanduidingen en de kaarten zonder. 
Als je nu een digitale kaart aanschaft zit de bakens- en boeiaanduidingen er gewoon 
in. Daarbij heeft Navigo een dekkingsmogelijkheid voor heel Europa en bij WINGPS 
van Stentec gaat dit (zover mij bekend is) momenteel nog niet verder dan Nederland 
en België. De service en de support die ik van Noordersoft hebt ondervonden was en 
is altijd heel goed geweest. Al meer dan 11000 gebruikers hebben Navigo in hun 
bezit. En door dit grote aantal blijft Navigo zeer geüpdatet. Elke gebruiker kan 
zijn/haar bevindingen aan Noordersoft doorgeven en deze controleren dat en passen 
het jaarlijks aan. 
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Stentec heeft nu ongeveer 2000 gebruikers van hun programma’s en ik moet eerlijk 
zeggen dat ik van diverse kanten heb gehoord dat de support van Stentec iets achter 
loopt. Maar ook hier claim ik wel dat ik dit onder voorbehoud hier neer zet. 
 
Tot zover dit stukje over het digitaal navigeren. Ik hoop dat u er wat mee kunt doen 
en bedenk u wel dat dit natuurlijk een stukje luxe is en dat het zonder dit ook 
allemaal kan. 1 keer per 3 jaar een nieuwe set gewone waterkaarten kopen houd je 
ook up to day.  
 
Met of zonder digitaal, als we willen komen we er allemaal. 
Wens u een uitgestippelde koers en veel gezondheid, en een leuk vaarseizoen. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Helaas moet ik u melden dat de tros is blijven steken…. 
 
Hopelijk wordt hij in mei door de volgende persoon, waaraan hij wordt 
doorgegeven, gevangen en weer vastgelegd  zodat u dan weer een 
persoonlijk verhaal kunt lezen van één van onze liggers. 
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ZZV Zaanlandsche  Zeil Vereniging 
Jachthaven     ZZV Piet Kuiperlaan 53 1525 PK  West-Knollendam       075-6287934 

 
 
 

Dinsdag 5 april 2011 om 20.00 uur, in ‘t Oppertje, te West-Knollendam  

 

Extra Havenvergadering 
 
AGENDA 
 

1. Opening / mededelingen 

2. Verantwoording aanleg ligplaatsen van boten < 6 meter  

3. Sluiting 

 

 

 

Liggersbijeenkomst : Terugkoppeling vrijwilligerscommissie 
 

AGENDA 

 

1. Opening door Jan Neuteboom (voorzitter vrijwilligerscommissie) 

2. Doelstelling van de commissie 
3. Uitslag eindrapportage 
4. Uitslag Enquête 
5. Presentatie van voorstellen t.b.v. de havenvergadering van november 2011 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 
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Fruit Experience Boot 
 
 
Gerecht voor 1 persoon 
 
Ingrediënten 

 Water- of Galia meloen 
 Satéstokje 
 Wit of gekleurd papier 
 Plakband 
 Naar smaak keuze: 
 Blauwe bessen 
 Frambozen 
 Bramen 
 Appel 
 Rode bes 
 Aardbeien 
 Peer 

 
 

Bereiden 

Knip van wit of gekleurd papier een driehoek, zodat het op een zeil van 
een boot lijkt. Plak dit met behulp van plakband aan het satéstokje en 
plak of teken er iets kleurrijks op.  
Snij de meloen in schijfjes van ongeveer 5 cm, zodat het op een 
onderstel van een zeilboot lijkt. Hol het middengedeelte wat uit. 
Prik het zeil in het midden van het bootje. 
Vul de boot op met fruit naar keuze. Bijvoorbeeld: Meloen, Bessen, 
Frambozen, Bramen, Appel, Peer, Aardbeien   

 
 


