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Sinterklaas is ondertussen weer vertrokken naar Spanje en wij maken ons op voor de 
kerst. Alles wordt weer gezellig verlicht met de kerstlampjes en kaarsen. 
Het einde van het jaar komt naderbij en hier voor u ligt ook alweer de laatste editie 
van dit havenblad. Ik heb weer een aantal leuke inzendingen gehad, zelfs een pdf-
bestand (over het trimmen van de mast) van iemand van in de 80! Dit vind ik wel 
een aantal complimenten waard!  
 
Op de haven is het stil. Een aantal mensen zijn aan het klussen op de boot. Onze 
boot is ondertussen ook weer terug in de haven. Alle klussen aan de buitenkant van 
onze boot zijn klaar. We hebben o.a. een zwemplateau gekregen, wat de 
vaareigenschappen een flink stuk verbeterd heeft. Daarnaast hebben we de gehele 
buitenkant geschilderd. Nu kunnen we ons dus richten op de binnenkant… 
 
Ik wil bij deze nog van de gelegenheid gebruik maken om u allen fijne feestdagen te 
wensen, een goed uiteinde en hopelijk zien we elkaar bij de nieuwjaarsreceptie! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

 
De volgende ‘Afgemeerd’  kunt u  
verwachten omstreeks eind  
Januari 2012. 
 
Copy inleveren voor 20 januari 2012 !  

 

 

http://www.jachthavenzzv.nl/
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Beste liggers van de haven. Hierbij weer een stukje vanuit het bestuur.  

 

 
In de laatste havenvergadering van 
november 2011 heeft onze voorzitter 
afscheid genomen van het havenbestuur. 
Wij willen hem bij deze nogmaals bedanken 
voor al zijn inzet van de afgelopen jaren! 
 
Helaas heeft zich nog niemand aangemeld 
voor het nieuwe voorzitterschap dus doen 
wij hier nogmaals een oproep: 

 
Wie wil ons komen versterken en de 
taak van voorzitter op zich nemen? U 
kunt altijd eens bellen of afspreken om 
langs te komen tijdens een van onze 
vergaderingen voor een vrijblijvend 
informatief gesprek. Wat wij belangrijk 
vinden is het verenigingsgevoel zodat we 
met een positieve blik vooruit kunnen 
kijken. 
 

Het winterseizoen is ondertussen weer begonnen. De boten staan weer op de kant 
en het klussen is voor velen al weer gestart. We hebben de afgelopen weken eens 
tussen de boten doorgelopen en zien dat er al een aantal gebruik hebben kunnen 
maken van de mooie dagen in het najaar en zelfs al hun boot hebben kunnen 
schilderen. Daarover schrijvend willen we nog even terugkomen op het nieuwe 
Winterregelement en wel het kopje ‘werkzaamheden, overlast en veiligheid’. We 
hebben daar verschillende reacties over gehoord; De één is er blij mee, want kon zo 
al zijn boot schilderen en de ander is er niet blij mee. Deze regel is gedeeltelijk 
afkomstig van een oude regel die jaren geleden gehandhaafd werd, alleen ging deze 
pas aan het einde van het winterseizoen in. Wij zien in dat met deze regel de 
aankomende maanden waarschijnlijk nauwelijks geschuurd kan worden, omdat de 
boten ’s ochtends nog lang nat kunnen zijn en het waarschijnlijk te koud gaat 
worden om te schilderen. Daarom willen we mededelen dat in de maanden 
december en januari de gehele dag geschuurd mag worden. Wil je toch gaan 
schilderen doe dit dan in overleg met je buurman! En als er een boot naast je 
geschilderd is dan lijkt het ons niet handig om als buurman toch om bijv. 16 uur 
alsnog je schuurmachine te pakken , want dan heeft je buurman/vrouw zijn werk 
voor niets gedaan. Denk hierbij om elkaar en elkaars werk! Vanaf 1 februari wordt de 
regel zoals opgenomen in het Winterregelement weer van kracht dus: machinaal en 
handmatig droogschuren aan de schepen, zowel op de wal als in het water, is tot 1 
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april toegestaan, dit tot 12 uur. Dit geldt ook voor andere werkzaamheden als slijpen 
en lassen. Dit is trouwens alleen toegestaan in de daarvoor bestemde hoek op het 
terrein! Mocht je toch dingen tegenkomen die niet door de beugel kunnen, meld dit 
dan bij de havenmeester en/of het bestuur. 
In de voorjaarsvergadering willen we hier op terugkomen en dan met elkaar, 
bijvoorbeeld d.m.v. een enquête, een beleid voor het volgende winterseizoen maken, 
zodat we daarin ieders stem mee kunnen nemen. 
 
Als laatste willen we de jubilarissen nog melden in dit blad: 
 
25 jaar: A. de Kruif 
  L. de Graaf 
  H. Best 
40 jaar:  B.Mulder 
  M. Schol 
50 jaar:  G. Keizer 
 

Allen, van harte gefeliciteerd! De jubilarissen die nog geen presentje 
in ontvangst hebben genomen op de afgelopen vergadering kunnen 
deze nog ophalen bij de havenmeester.  
Mocht je nou denken: Hé ik ben ook al zoveel jaar lid/ligger maar 
ben nog niet genoemd, geef dat dan aan bij Adri de Kruif (leden-
/liggersadministratie), want in de administratie van voorgaande jaren 
staat niet vermeld wanneer iemand lid werd dus dit kunnen we 
helaas niet meer achterhalen. 
 

Fijne feestdagen toegewenst en tot op de nieuwjaarsreceptie welke gehouden gaat 
worden op 7 Januari 2012! 
 
Jachthavenbestuur ZZV 
 

Aanvullende mededeling van het bestuur 
In het afgelopen jaar bleken een aantal leden en (ex-)liggers in onze jachthaven niet 
bereikbaar op de ons bekende post- en e-mail adressen. Helaas hebben we moeten 
besluiten om dan ook per 31-12-2011 het betreffende lidmaatschap te beeindigen.  
Deze leden worden afgemeld bij het Watersportverbond en hebben voor 2012 geen 
rechten meer op voorzieningen bij de ZZV. 
 
1077 Brunn  Alkmaar 
1145 Gerven Velsen-Noord 
1248 Koning Wormer 
1273 Lange  Amsterdam 
1281 Leeuwen Wormer 
1320 Nieuwenhuys Amsterdam 
1335 Oude  Wormer 

1340 Peters  Zaandijk 
1348 Post  Wormer 
1377 Sanders Wormer 
1547 Sytsema Zaandam 
1460 Vegter  Oosthuizen 
1470 Vermeulen Alkmaar 
1482 Vlies vd Wormerveer 
1485 Voet vd Noordwijkerhout 

 
Mocht u een naam/lidnummer onterecht aantreffen in de lijst dan zien wij graag de 
juiste adresgegevens tegemoet zodat een correctie kan worden gemaakt.  
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Pakje boter voor het schoonmaken van de stootwillen 

Ons vaargebied is voor een groot deel hetzelfde als dat van de beroepsvaart. Vaak 

delen we dan ook dezelfde sluizen, waardoor teer aan de stootwillen vrij normaal is. 

Ieder jaar staan we regelmatig met (was)benzine te wrijven totdat de teer van de 

stootwillen af is. En dat gaat prima. Echter, laatst kreeg ik de gouden tip van een 

oudere binnenvaartschipper. Boter, een pakje margarine. Vlekken insmeren, even 

wachten en met een doek veeg je het er zo af. Het werkt inderdaad perfect, plus het 

is ook nog eens beter voor mens en dier.  

 

 

 
 

App van Dekker Watersport. 

 
De Dekker Watersport App is online. Met deze App kunnen bezitters van een IPhone 
en iPad de complete catalogus online bekijken. De App is ook voorzien van een 
compleet meteocenter met actuele weerkaarten, het KNMI weerbericht, een lange 
termijn voorspelling, getijde tabellen, navtex berichten en nog veel meer. 
 
Zie voor meer informatie www.dekkerwatersport.nl 
 
  

http://www.dekkerwatersport.nl/
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.sail-on.nl/catalog/images/Stoowil2.jpg&ir=http://www.sail-on.nl/catalog/-c-44.html&ig=http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSt4vcPnCcPC2zSkxcjachywBEYTmJUGZNvSTFzJyfHPbfsodGsXHi2bCE&h=70&w=70&q=stoowil&babsrc=home
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://access.aasd.k12.wi.us/wp/bartelbrian/files/2010/10/margarine.jpg&ir=http://access.aasd.k12.wi.us/wp/bartelbrian/tag/margarine/&ig=http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSics1ZKunE7vxuHkX1H0WTRpxuwWJZDAkPtGEuMnZ72dLMyBbeyKSDjw&h=146&w=200&q=margarine&babsrc=home
http://www.manfred-gebhard.de/Anker.jpg
http://www.dekkerwatersport.nl/
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We willen dit jaar ipv een traditionele 
nieuwjaarsreceptie eens wat anders doen. 
We nodigen jullie daarom uit op 7 januari van 12 
tot 15 uur voor een Nieuwjaarslunch, op 
traditionele winterse wijze, in ’t Oppertje. 
Laat u zich verrassen… 
Graag zien we elkaar daar! 
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Een stap voor stap ‘handleiding’ 

 

Voorbereiding 
 

 Leg de mast op schragen of steunen. 

 Controleer de bedrading en aansluitingen en evt. ook de verlichting. 

Zit alle apparatuur vast op de mast? 

 Liggen alle vallen en stagen aan de juiste kant? 

 Controleer de wantspanners, maak ze vooraf schoon en vet ze in. 

 Staat de windex in lijn met het hartlijn van de mast? 

 Bepaal het zwaartepunt van de mast. 

 Maak de mast schoon en spuit evt. antispinnenspray op windex en verlichting. 

 Controleer alle verbindingen van de verstaging op slijtage, vervang bij twijfel 

de splitpennen en de versleten delen. 

 
Het plaatsen van de mast 

 
 Bepaal door meerdere keren te hijsen 

het zwaartepunt van de mast. 

 Hang de strop iets boven het 

zwaartepunt. 

 Zeker de hijsstrop met een lijn naar 

beneden en maak deze onder het 

lummelbeslag vast. 

 Hijs totdat de mast bijna verticaal staat, 

sla een arm om de mast en zorg ervoor 

dat het voorstagprofiel bij de mas voet 

blijft tijdens het draaien en hijsen. 

 Breng de mastvoet boven de mastkraag 

en laat het voorzichtig erop zakken. 

Neem ondertussen de voorstag weg. 

 De hoofdwanten V1 kunnen een paar 

slagen worden vastgezet of de 

borstbouten kunnen gemonteerd 

worden. 

 Daarna de mast rechtop zetten en de 

voorstag monteren op de dekputting.  

 Monteer daarna de achterstag. 
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 Door een val aan een kikker vast te 

zetten kan de mast meer gebogen 

worden om achterstag vast te kunnen 

zetten. 

 De mast staat nu, de hijsstrop kan 

verwijderd worden. 

 Denk aan de elektrische verbindingen; 

VHF, verlichting, etc. 

 En nu……..?  

 

Basisstrim 
 

 Definitie: met behulp van de verstaging; 

voorstag, V1, D1 (V2 en D2) en evt. 

achterstag de mast volledig rechtop en 

volledig onder spanning zetten. 

 

 Breng bij de voetrail en zijdelings van de 
mast een merk aan op beide zijden van 
de boot. Bij voorkeur nabij een vast punt 
zoals putting, kikker of scepter. 

 Meet met meetlint of rekvrije val de lente 
tot het merkteken. Gebruik hiervoor een 
val welke in de midden van de mast 
uitkomt, bijvoorbeeld de spinakerval. Stel 
met behulp van het hoofdwant V1 de 
mast af, zodat deze precies in het midden 
en rechtop op de boot staat. Gebruik 
hiervoor nog geen gereedschap, handvast 
is voldoende. 

 De valling van de mast is meestal een vast gegeven, maar kan worden 
gewijzigd door de voorstaglengte te veranderen. Wij gaan uit van een vaste 
lengte. De mastvalling bepaalt de loefgierigheid van de boot! 

 Draai de achterstagspanner zover aan zodat de mast een voorbuiging, ook wel 
pre-bent genoemd, krijgt. De maximale voorbuiging is grofweg de halve 
diameter van de mast. Om dit te kunnen controleren kun je de grootzeilval 
aan het lummelbeslag zetten. Niet te strak spannen, anders ontstaat daardoor 
de mastbuiging. 
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 Verschil tussen mastvalling en voorbuiging 

(pre-bent)  

 
 
 
 
 
 
 

 Zet het onderwant D1 door met een paar 
slagen per kant. Onthoud het aantal slagen per zijde zodat de verstanging aan 
beide kanten gelijkmatig word gespannen. Kijk na iedere keer dat er 
gelijkzijdig is gespannen, door de mastgroef omhoog om te controleren of de 
mast nog rechtop staat. Draai zover aan totdat het met behulp van 
gereedschap zwaar begint te worden (ken uw grenzen!) 

 Draai nu ook het hoofdwant V1, met aan iedere kant evenveel slagen, aan. 
Neem steeds een klein aantal, plm 5, slagen per kant. Het voorkomt dat de 
mast er als een banaan op komt te staan. Controleer per sessie steeds het 
resultaat en kijk door de mastgroef of de mast nog recht staat. 

 Het hoofdwant heeft meestal minder spanning nodig dan het onderwant. 
 Haal de spanning van de achterstag en controleer hoe de mast nu staat. 

Tevrenden? Dan de spanners borgen en de achterstag op spanning zetten en 
borgen. Boot is nu klaar voor fijntrim, finetuning. 

 
 

Dwarsscheepse trim 
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inetuning 
 

 Wordt gedaan door met de boot te zeilen met vol zeil; grote genua, ongereefd 
grootzeil. 

 Aandewindse koers, bemanning op de juiste plaats. 
 Vlak water. 
 10-15 graden helling, het topwant aan lij moet na loskomen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contoleer op het water zeilend de stand van de mast over beide boegen. 

Noteer de stand van de spanners voordat u wat aanpast. Dit is uw basistrim, 

het kan u volgend voorjaar veel extra werk besparen. Kijk ook door de 

mastgroef of langs de mast omhoog. 

 Te weinig spanning op hoofdwant zorgt ervoor dat de mast wegdraait en dat 

daardoor de voorstag gaat doorhangen. Slechte aandewindse prestaties zijn 

het gevolg. 

 Trek of span de achterstag totdat het voorstag goed op spanning is. 

 Draai de spanners aan lijzijde maximaal 1,5 slag per keer. 

 Let op! Deze methode moet voorzichtig worden uitgevoerd. Doordat aan lij 

weinig spannign op de verstaging staat is het gemakkelijk de boel kapot te 

draaien. Let erop dat aan lijzijde de verstaging net niet los hangt, dat is het 

maximum! 
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Veel voorkomende vragen 
 
Wat is de maximale spanning op verstaging? 
Antwoord: Door de rek in de kabel te meten weten we de spanning. We gebruiken 

meestal 15% van de breeksterkte van de kabel. Voorbeeld: 6 mm 
verstaging heeft een breeksterkte van 2880 kg, 15% daarvan is 432 kg. 
De 1 mtr methode. 

 
Wat is de maximale valling van de mast, welke loefgierigheid? 
Antwoord: Aan de wind varend moet de helmstok 2-5 graden naar loef wijzen. Bij 

grotere loefgierigheid moet het roer teveel worden aangetrokken en 
gaat het roer al een rem werken. 

 
Het grootzeil drukt in de zaling, bij ruimewindse koersen? 
Antwoord: Daar is helaas weinig aan te veranderen. We varen met gepijlde 

zalingen die naar achteren wijzen. Wel kunnen op het grootzeil patches 
worden geplakt of de zalingen worden ingetaped, eventueel met 
zalingbeschermers. 
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Varend door het leven, van Ton Fekkes 
 
De zomer is weer ten einde en dat is vaak een natuurlijk moment om terug te kijken. 
Niet alleen naar de afgelopen maanden, maar veel verder terug.   
 
Waarom ga je in hemelsnaam varen? Dat heeft in ons geval alles te maken met het 
verleden. Christa groeide op op een binnenvaartschip.  
Tot haar zevende was dat een leuke tijd. Zwemmen leren aan de boom naast het 
schip en postzegels zoeken in ladingen papier fantastisch, maar daarna moest ze 
toch naar school. Aan boord heb je geen school, dus naar het internaat. Dat was 
geen onverdeeld succes. In Amsterdam wordt ze beoordeeld als een kamper en in 
Rotterdam wordt gezegd dat ze eerst maar eens Nederlands moet gaan leren met 
Zaanse accent. Verder wordt ‘niet opgegeten havermout’ de volgende dag weer 
voorgezet voordat er ander eten gegeven wordt. (Je zou haast zeggen dat je daar 
zuinig van wordt, maar niets is minder waar!!!!) 
Maar tijd heelt alle wonden en de goede herinneringen blijven de boventoon voeren. 
 
Mijn vader komt van Terschelling en mijn moeder uit Harlingen. Kortom, het leven 
aan het water zat er bij de ouders al in en dus ook bij de kinderen. Op mijn zevende 
leerde ik stropen op het Wad en in de duinen van Terschelling; botwanden zetten, 
meeuweneieren rapen en alle schelpdieren van het Wad schrapen. 
 
Vervolgens gebeurt er van alles. Christa en ik komen elkaar tegen zonder boot. We 
hebben allebei een motor. Een beetje sleutelen aan haar motor en ik kan geen kwaad 
meer doen. Zij een getoupeerd kapseltje en ik werkschuw lang haar: dat kan nooit 
goed gaan, vinden de meeste mensen. Ik moet toegeven dat ik me heftig heb 
moeten aanpassen. Daarna twee kinderen die langzaam afscheid nemen. We krijgen 
dus langzamerhand steeds meer 
tijd en de mogelijkheid om ons nu 
niet eens als een speer voort te 
bewegen door de haast die de 
hedendaagse maatschappij met 
zich meebrengt. De aanschaf van 
een bootje is het logische gevolg. 
Terug naar het water en de rust 
die dat met zich meebrengt.  
Ons eerste bootje is een primitief 
bootje waar we wel op kunnen 
slapen. Boven alle verwachting 
bivakkeren wij er 6 weken in. 
Zeven meter lang en 2,30 meter 
breed. Dus lekker tegen elkaar 
aan!! 
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We hebben daar zoveel plezier op dat we niets anders meer willen. Een keuken is er 
eigenlijk niet; een gootsteentje en een gasbrander, dat is alles. We hebben geluk dat 
het mooi weer is in die weken. Koffie zetten op de steiger met een benzinebrander, 
kortom: puur kamperen, maar wel op het water!! De vakantie van 6 weken voert 
door Friesland, Overijssel, de randmeren en de nieuwe polders. De terugreis gaat 
over het IJsselmeer. Voor de optimisten: met zo'n bootje nooit doen als er meer dan 
windkracht 2 á 3 staat. Wij hadden het geluk dat er helemaal geen wind stond. 
 
Van het één komt het ander. Wat willen we eigenlijk? Toch maar wat groters? Het is 
namelijk niet altijd mooi weer, dus op zoek naar een ander schip. Dan kom je er 
achter dat de crisis heeft toegeslagen. Er zijn meer schepen te koop dan je kunt 
bedenken, dus eerst alle eisen op een rijtje zetten. Vooral de bereikbaarheid van het 
Nederlandse binnenwater is belangrijk. Het moet dus een bootje worden met veel 
ruimte maar een lage kruiphoogte en acceptabele diepgang. Uiteindelijk vinden we 
onze huidige boot: de Zeester. Een belachelijke naam, maar volgens Christa mag je 
de naam van een boot niet veranderen. Dat brengt ongeluk volgens haar vader. Dit is 
voor mij het bewijs dat de man wel meer onzin uitkraamt, maar goed, we doen het 
er maar mee. 

 
Verder is een vereniging zoals de ZZV ook fantastisch. De wijsheid van Marcel S. , de 
hulp van Piet bij het vissen, het onderhoud van je boot door Klaas maakt alles 
makkelijk en ontspannen. 
Wat is voor ons nou zo belangrijk aan het varen? Als je allebei werk hebt en veel 
uren maakt (70 uur per week) is het zo belangrijk dat je rust vindt. En dat vinden we 
op het water.  
 
De tros willen we graag doorgeven aan Rob en Marjo Stadt. 
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Provençaalse tonijnschotel 

Gerecht voor 4 personen 

 

Ingrediënten 
 1 kg aardappelen kruimig 
 400 g sperziebonen 
 4 el olijfolie 
 5 tomaten, in parten 

 1 bakje knoflookolijven (150 g, koelvers) 
 2 blikjes tonijnstukken in water (a 185 g), 

uitgelekt 
 2 tl gedroogde dille 

 

Materialen 
 ovenschaal (Ø 25 cm) 

 
Schil de aardappelen en kook ze in water met zout in 20 min. gaar.  
Verwijder ondertussen de steelaanzet en het puntje van de sperziebonen en kook de 
bonen 5 minuten. 
Verwarm de oven voor op 200 °C.  
Verhit 2 el olie in een koekenpan en bak de sperziebonen en tomaat 5 min. Voeg de 
olijven toe en schep de tonijn erdoor. Breng op smaak met peper en zout en schep in 
de ingevette ovenschaal.  
Giet de aardappelen af en vang wat kookvocht op.  
Stamp de aardappelen met de rest van de olie en wat kookvocht met de 
pureestamper tot puree. Voeg de dille en peper en zout naar smaak toe.  
Verdeel de puree over de groente en tonijn.  
Bak in ca. 25 minuten in de oven goudbruin.  
 
 
Eet smakelijk 

 


