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Oh, oh, wat is het weer toch lekker dit voorjaar! Velen zie ik weer genieten van hun 
boot en de laatste klussen er weer aan verrichten. Nog even een verfje hier of een 
filter daar en varen maar. De hijsperiode is weer goed afgesloten. Bedankt hijsploeg 
dat jullie alle boten weer veilig in het water hebben gehezen. Ook onze boot is 
helemaal veilig in het water beland en vaart weer helemaal prima. We hebben dus 
ook al meteen een paar weekenden lekker kunnen genieten. 
 
De zeillessen zijn weer van start gegaan en heeft de 1e les in het zwembad 
plaatsgevonden. In dit blad kunt u genieten van een paar foto‟s.  
 
Bij deze stuur ik u namens de evenementencommissie nog een herinnering voor de 
Gondelvaart. In de vorige “Afgemeerd” heeft u al een stuk hierover kunnen lezen. De 
voorbereidingen zijn al weer in volle gang, maar de aanmeldingen zijn waarschijnlijk 
nog bij u op de plank blijven liggen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we dit jaar 
weer met grote getale over de Zaan kunnen varen. Dus zou ik zeggen: „Geef u nog 
op om mee te varen en laat het weer een groot spektakel zijn.‟ 
Bij de gestuurde mail vind u een opgaveformulier wat u in kunt vullen en kunt sturen 
naar genoemd e-mailadres. Ook kunt u het afgeven in de kantine. 
 
Ondertussen staat de zomer ook weer bijna voor de deur en gaan velen weer met 
vakantie. Bij deze wil ik iedereen een fijne vakantie wensen. Mocht u nou een leuk 
vakantieverhaal hebben dan hoor ik die graag van u, zodat ik die in september 
kunnen plaatsen.  
 
Ook ik ga een tijdje met vakantie en heeft het blad een zomerstop, maar in 
september hoop ik weer met een goedgevuld blad voor u te komen. 
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 september 2011. 
 
Copy inleveren voor 8 september 2011 !  

 

  

http://www.jachthavenzzv.nl/
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De zomerperiode staat bijna weer voor de deur en dat is altijd de periode waar we optimaal 
van ons schip kunnen genieten. Dit veelal na een periode van schilderen, repareren of 
gewoon een poosje niets doen. Sommige boten gingen in het voorjaar zo weer te water, 
gelijk aan de staat dat ze op de kant kwamen. Maar ja, daar zal zeker een reden voor zijn, 
maar het is wel jammer. Zeker als de boten erom heen er weer keurig uit zien.  
 
In de winter periode is steiger zes nu geheel vervangen en zijn er meerdere watertappunten 
op de haven gekomen. De ploeg die hier aan gewerkt hebben, alle complimenten van het 
bestuur. De kantine wordt druk bezocht en de ploeg die met veel inzet deze heeft gerund is 
een compliment zeker waard. Er wordt in het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid voor de 
komende jaren zeker gekeken hoe we  met elkaar  de kantine gedurende het gehele jaar 
geopend kunnen houden, want het is jammer dat dit zomers niet het geval is.  
 
Het in- en uithijsen verliep als een speer, maar soms denk ik dat we het wel wat rustiger aan 
mogen doen, maar het ziet er professioneel uit, dit met helm op bij de hijskraan. Hartelijk 
dank een ieder die aan dit evenement, op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen.  
 
Het bestuur heeft van de winter toch nog 23 kleine ligplaatsen kunnen realiseren. De 
persleiding voor het riool is in gebruik genomen. De buis onder de poort is vervangen, deze 
was geheel doorgezakt en veel grond was in de sloot verdwenen. Als je zo rond kijkt op de 
haven ziet het er keurig uit. 
We willen verder; zoals het realiseren van een damwand, (dit ten noorden van de kraan), 
het uitbaggeren van de haven, als het kan gelijk met de rest van de Zaan. Maar de omgang 
met elkaar op de haven wordt ook steeds belangrijker en het lijkt erop dat sommige liggers / 
leden zich steeds meer gaan storen aan anderen. Eigen regels gaan maken. Eisen gaan 
stellen aan anderen zonder daar zelf in te willen investeren. We zijn een verenigingshaven 
en dat betekent dat we samen de vereniging zijn. Een vereniging  kan alleen bestaan als je 
respect hebt voor de ander, ook voor de regels die zijn afgesproken op de haven. Zo zijn de 
steigers gemaakt om naar je schip te komen en we hebben kruiwagens om spullen te 
vervoeren. Het zijn dus geen parkeerplaatsen voor brommers of fietsen. Er zijn voldoende 
parkeerplaatsen op het terrein.  
 
Het kan zijn dat het mooie voorjaarsweer een rol heeft gespeeld en dat hierdoor bij sommige 
mensen de bloeddruk erg snel omhoog schoot. Dit mag nooit een reden zijn om elkaar op 
onheuse manier aan te spreken of te behandelen. Hou rekening met elkaar en respecteer 
elkaar op aarde (haven), dan wordt het nog leuker!!!!!  Mocht de spanning oplopen, ga 
varen met de wind in het gezicht en geniet van de wereld, want daarvoor hebt je toch een 
boot! Ik hoop dan ook dat iedere ligger een mooie ontspannen zomer mag hebben en dat 
we elkaar in najaar weer mogen ontmoeten. 

 
Tot ziens, met een vriendelijke groet, 
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 
16+17  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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Jaarstickers 
binnenhavengeld op 
locaties af te halen  

23 maart 2011  

ZAANDAM - Per 1 januari 2011 
zijn de regels voor het 
binnenhavengeld in Zaanstad 
aangescherpt. De jaarstickers 
kunnen op een paar 
specifieke locaties worden 
opgehaald. 

 
Dit jaar kunnen de jaarstickers en 
dagbriefjes niet meer gehaald worden 
bij elke jachthaven, maar alleen nog 
maar op het havenkantoor, Westkade 
2 (boven het gemaal), de 
Wilhelminasluis en Klantcontact 
Vergunningen op het Ebbenhout 31 in 
Zaandam.  
  
Mensen in het bezit van een vaartuig 
dat groter is dan vier en kleiner 
dan twintig meter zijn 
havengeldplichtig. Zij moeten voor het 
varen op de Zaanse wateren in het 
bezit zijn van een jaarsticker 2011 of 
een geldig dagbriefje. De kosten voor 

een jaarsticker bedragen € 38,95 voor 
een dagbriefje € 4,77. Hiermee is 
direct aan de verplichting voldaan van 
het betalen van het binnenhavengeld. 
Varen zonder jaarsticker 2011 of 
dagbriefje wordt beboet met een boete 
van € 25  naast de kosten van het 
dagbriefje. 
  
Openingstijden van de uitgiftelocaties 
kun je vinden op www.zaanstad.nl. 
Tevens zijn ze ook via deze site te 
beestellen en krijgt u ze per post 
thuisgestuurd. 
 
 
 

 
Misschien ten overvloede, voor diegene, 
die geen mail van het watersportverbond 
inziet/krijgt, wil ik jullie er even op wijzen 
dat de LEDENPAS 2010 ook voor 2011 
geldig zal zijn. Dit in verband met 
problemen met de leverancier. 
 
Daarnaast wil ik u wijzen op de 
gastvrijheidsregeling van het 
watersportverbond. Hierin staan 
verschillende verenigingen genoemd waar 
u kortingen krijgt op overnachtingen. Op dit 
moment zijn ze nog bezig met het jaar 2011, 
maar toe die tijd kunt u gebruik maken van 
de regelingen van 2010. 

http://www.watersportverbond.nl/Content.

aspx?sid=1&cid=1496&mid=&mnu=2460

&sms_ss=email&at_xt=4ddab13540e0b86

2%2C0  

http://www.zaanstad.nl/
http://www.watersportverbond.nl/Content.aspx?sid=1&cid=1496&mid=&mnu=2460&sms_ss=email&at_xt=4ddab13540e0b862%2C0
http://www.watersportverbond.nl/Content.aspx?sid=1&cid=1496&mid=&mnu=2460&sms_ss=email&at_xt=4ddab13540e0b862%2C0
http://www.watersportverbond.nl/Content.aspx?sid=1&cid=1496&mid=&mnu=2460&sms_ss=email&at_xt=4ddab13540e0b862%2C0
http://www.watersportverbond.nl/Content.aspx?sid=1&cid=1496&mid=&mnu=2460&sms_ss=email&at_xt=4ddab13540e0b862%2C0
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Dr. J.M. den Uylbrug, Wilhelminabrug, Wilhelminasluis, Beatrixbrug (Zaan) 

Prins Bernhardbrug en Prins Willem-Alexanderbrug  
 

16 april tot 16 oktober: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 22.00 uur 

zaterdag    07.00 - 18.00 uur 
zon- en feestdagen   09.00 - 19.00 uur 

 

16 oktober tot 16 april: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 22.00 uur 

zaterdag     07.00 - 17.00 uur 
zon- en feestdagen   09.00 - 12.00 uur 

m.u.v. de beide kerstdagen en nieuwjaarsdag 

 
Julianabrug, Zaanbrug, Prins Clausbrug en Beatrixbrug (Tapsloot)* 

16 april tot 16 oktober: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 22.00 uur 

zaterdag    07.00 - 19.00 uur 
zon- en feestdagen    09.00 - 19.00 uur 

 

16 oktober tot 16 april: 
maandag t/m vrijdag   06.00 - 22.00 uur 

zaterdag    07.00 - 17.00 uur 
zon- en feestdagen   09.00 - 12.00 uur 

m.u.v. de beide kerstdagen en nieuwjaarsdag 

 
* met dien verstande dat ten aanzien van de Beatrixbrug (Tapsloot) het navolgende aanvullend wordt 

bepaald: 
A. van maandag tot en met vrijdag wordt de brug in de ochtendspits van 06.00 tot 08.30 

uur en in de avondspits van 16.00 tot 18.00 uur niet apart voor de recreatievaart 

bediend; de recreatievaart kan met de beroepsvaart „meeliften‟; 
B. in de onder A. genoemde perioden zal de brug alleen voor de beroepsvaart maximaal 

3 maal per uur worden bediend, waarbij de brug tussen brugsluiting en volgende 
brugopening minimaal 20 minuten voor het scheepvaartverkeer gesloten zal blijven; 

C. in de onder A. genoemde perioden kan in verband met een groot aanbod van het 
wegverkeer de brugwachter besluiten directe bediening voor de beroepsvaart 

achterwege te laten; 

  
Vaartbrug, Provinciale bruggen te Krommenie, Reint Laanbrug, Brug Vrouwenverdriet en 

Schermersluis 
16 april t/m 15 oktober: 
maandag t/m zondag   09.00 – 16.30 uur 

inclusief feestdagen 
  

16 oktober t/m 15 april: 
maandag t/m vrijdag    09.00 – 16.30 uur bediening op aanvraag** 

zater-, zondag en feestdagen  geen bediening 
 

** Bediening op aanvraag. 

Vaartbrug, Reint Laanbrug: minimaal 24 uur van tevoren aanvragen bij Havenkantoor Zaanstad, 
075-6816888. 

Provinciale bruggen te Krommenie, brug Vrouwenverdriet: minimaal 24 uur van tevoren aanvragen 
bij de provincie Noord-Holland,  Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800-0200 600. 

Schermersluis: minimaal 24 uur van tevoren aanvragen bij hoogheemraadschap Hollandsch 

Noorderkwartier. 
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Tweede paasdag 2011 in de namiddag zittend op het achterdek in de schaduw met 
een temperatuurtje van ongeveer 28 graden: wat is het leven toch mooi. Ik kijk zo 
over onze haven heen en zie de boten weer terug komen van òf een dagje varen òf 
van het weekend weggeweest. Na zo links en rechts eens gevraagd te hebben hoor 
je een beetje waar men allemaal naar toe is geweest: de Wouden, de Zaanse-Bocht, 
eiland voor Muiden, gewoon een rondje gevaren of natuurlijk op het verenigings 
eiland. Allemaal hebben we heerlijk weer gehad en hebben het weer heerlijk gehad. 
Lekker in rust en vree de Pasen doorgebracht met onze watersportbelevenis dat ons 
allen bind. In Spanje is het noodweer geweest en zijn er paasprocessies door het 
noodweer afgelast. Iets wat 75 jaar geleden voor het laatst was gebeurd. Het was 
dus voor ons watersporters een gezegend weekend. 
 
Zelf zijn wij op de haven gebleven, omdat we een verjaardag van de jongste dochter 
te vieren hadden. Ze is 21 jaar geworden en dat mag je niet overslaan. Ook nog wat 
kleine klusjes gedaan die nog net even noodzakelijk waren. De laptop uitgeprobeerd; 
of het navigatieprogramma het wel deed en meteen gezorgd dat op de laptop alle 
automatische updates zijn uitgezet. Het is vervelend als je op een bepaald moment 
met je dongle het internet op gaat en dat je dan gewoon een dikke 40mb aan 
updates binnen haalt waar je vet voor moet betalen. En daarbij wetende dat het niet 
echt noodzakelijk is om je laptop te laten werken; dat is gewoon zonde van het geld. 
Dus misschien voor u ook een onthoudertje: even uw laptop-updates uitschakelen. 
Daarnaast hebben we ook de EHBO-kist nagekeken en ververst/bijgevuld. Dit naar 
aanleiding van de reanimatieavond die we gedaan hebben hier op de haven op 13 
april. Deze avond was door Corry georganiseerd en was weer zeer leerzaam. Voor 
mij was het weer een avond van de herkenning; Jaren geleden moest ik voor mijn 
werk EHBO en AED beheersen en nu kon ik weer even kijken of het er nog allemaal 
inzat en gelukkig was dit zo. Misschien een goede zaak voor meer oud EHBO‟ers om 
dit ook eens te doen; baat het niet dan schaadt het ook niet. En wie weet kan je er 
ooit nog eens iemand mee helpen? 
 
Over helpen gesproken: zo over de haven heenkijkend naar alle activiteiten, zat ik 
mij zo te bedenken dat het misschien een goede zaak is als wat mensen zich een 
weinig oefenen in het uit- en invaren van de box met de boot. Nu weet ik wel dat dit 
natuurlijk voor een hoop mensen niet nodig is, maar bij sommigen zie ik toch enige 
onervarenheid die we met wat aanwijzingen en wat voorbereidingen heel snel tot 
een ervarenheid kunnen omtoveren. Alvast wat tips daarvoor: 

 Maak 4 lijnen op maat die je kant-en-klaar in je box hebt hangen. Zo hoef je 
niet een lange lijn ergens door te halen en te beleggen op het schip.  

 Zorg dat je genoeg stootwillen (fenders) aan beide zijden van het schip hebt 
hangen.  
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 Ben je met meerdere mensen aan boord dan bepaal je van te voren wie wat 
moet of gaat doen, maar weet wel dat er maar één op dat moment de baas 
is.  

Gaat het een keertje niet zo goed, lach er dan gewoon om en wordt niet kwaad, 
want als je met alle mensen in onze haven gaat praten, weet ik wel zeker dat er 
niemand is die het vanaf het begin het altijd helemaal goed heeft gedaan.  
Ik kan dat ook uit eigen ervaring aangeven:  
Bijvoorbeeld met een landlijn in je handen van de boot afstappen en dan tot de 
conclusie komen dat het wel handig geweest zou zijn als je hem ook op de boot had 
vastgemaakt. U begrijpt wel dat dit mij natuurlijk NOOIT is overkomen! 
Of wegvaren en dan maar niet begrijpen waarom je niet wegkomt, achterom kijken 
en zien dat je één van de landlijnen niet hebt losgemaakt. U begrijpt wel dat dit mij 
natuurlijk NOOIT is overkomen!  
Of de werkelijke klassieker, met één been op het schip en de andere op de wal en 
dan opeens heel langzaam in een spagaat zakken omdat de boot van de kant afdrijft. 
Het resultaat kunt u zich wel indenken, maar u begrijpt wel dat dit mij natuurlijk 
NOOIT is overkomen.  
Dus mochten er mensen zijn die eens een gezellig dagje willen oefenen en beetje 
assistentie willen hebben, meld u zich even. Ben aanwezig op de MOJA, steiger 8, 
box 21. En uiteraard verplicht het u tot niets! 
 
Als laatste van dit artikeltje wil ik nog even aandacht geven aan de vrijwilligers die 
deze winter er weer voor hebben gezorgd dat de hele haven voor dit seizoen weer 
zomerklaar is. Alle geplande werkzaamheden, zoals op de diverse steigers meerdere 
watertappunten en de elektriciteit in orde, zijn gerealiseerd. Verder liggen alle boten 
weer in het water en er zijn er ook weer uitgehaald en/of verplaatst voor een 
voorjaarsbeurt. Op het moment dat ik dit schrijf weet ik dat op 5 mei de laatste 
inhijsdag is gepland. Daarna kan dus echt iedereen naar zijn of haar behoefte weer 
volop gaan genieten van het recreëren met uw eigen trots, uw schip! Laten we 
hopen dat de weergoden ons dit jaar goed gezind zijn en ons verwennen met een 
mooie warme droge zomer.  
 
En u weet het! Wilt u meer weten over mij, Google dan eens mijn voor- en achternaam 

en vul daarbij dan in “Habbekrats!”  
 
  
 
Maarten Schultz  

 
 
 
Op verzoek van degene die mijn tweede boekje hebben gekocht, één klein stukje 
rijmelarij uit het eerst boekje wat helaas niet meer te koop is. Daarmee is die vraag, 
welke veel aan mij gesteld is, ook beantwoordt. Veel leesplezier! 
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Dag Dagdroom 
 

Je droomt eens wat. 
Je droomt eens wat. 

Gouden wolken aan een blauwe hemel. 
Veel plezier met vrienden en geen gezemel. 

 
Je droomt eens wat. 
Je droomt eens wat. 

Niet ongelukkig zijn, en als een kind zo blij. 
Geen honger, leed, ellende, alle oorlogen zijn voorbij. 

 
 

Je droomt eens wat. 
Je droomt eens wat. 

Alle mensen van de aarde spreken de zelfde taal. 
Wereld vol met leven, geen plek meer dor en kaal. 

 
Je droomt eens wat. 
Je droomt eens wat. 

Ach kon je droom gebeuren en echt werkelijkheid zijn. 
Toch leef ik in het echte leven ook echt fijn. 

 
Je droomt eens wat. 
Je droomt eens wat. 

Eens moet je stoppen met het schrijven van deze zinnen. 
Hoe is het mogelijk dat ik zulke onzin kan verzinnen. 

 
Je droomt eens wat. 
Je droomt eens wat. 

Nu dan echt gestopt met het schrijven van dit dichterlijk gedol. 
Bedoeling is gelukt, weer een blad van het boekje vol. 

 
Uit het boekje “HABBEKRATS – EEN HEEL KLEIN BOEKJE” door Maarten Schultz geschreven. 
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De tros wordt doorgegeven aan Tom en Christa Fekkes uit Hoorn  
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Hijs-gehakttaart (voor de kenners onder ons) 
 
 
 
Ingrediënten: 

 2 blikken croissantdeeg 

 1 kg mager rundergehakt 
 2 zakjes gehaktkruiden 
 2 eieren 
 Blik tomatenpuree 
 Zak fijne soepgroente 

 
Benodigdheden: 

 Springvorm 
 Zilverfolie 

 
Bereidingswijze: 

 Rol de croissantdeeg uit en bedek de springvorm ermee. 
 Meng het gehakt met de zakjes gehaktkruiden en eieren door 

elkaar. 
 Doe dit in de springvorm die bekleed is met bladerdeeg. 
 Tomatenpuree over het gehakt heen doen. 
 Soepgroente er overheen doen. 
 Het geheel afdekken met laag croissantdeeg. 
 Zet de springvorm ongeveer 70 minuten, in de voorverwarmde 

oven, op 180 graden. 
 Na ongeveer 40 minuten de taart afdekken met folie ter 

voorkoming van een bruine bovenkant. 
 
 
Eet smakelijk! 
 

 
 

 


