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Brrrrr, wat is het ondertussen koud geworden! ‘s nachts -7, -10 terwijl de 
gevoelstemperatuur nog kouder is! Zal de winter dan toch nog beginnen? 
Er zijn weer vele mensen aan het speculeren of we nog kunnen schaatsen. Ik ben 
benieuwd of Koning Winter zich nog echt kwaad gaat maken om een paar tochtjes te 
kunnen schaatsen….. 
Gelukkig is het nog maar januari, maar voor een aantal klussers zal dat ook zijn 
nadelen hebben; Koude boten eventueel bedekt met ijs, bevroren haven waardoor er 
niet geklust kan worden op de boten die in het water liggen…. Dan toch maar de 
schaatsen onderbinden en genieten van de mooie winter! 
 
Ondertussen heeft de jaarwisseling ook weer plaats gevonden en hebben we elkaar 
op de nieuwjaarslunch de handen mogen schudden en elkaar alle goeds toe kunnen 
wensen. Dit alles onder het genot van een warme kop snert of bruine bonensoep 
met een belegd stokbroodje of roggebroodje. Verderop in dit blad kunt u een kleine 
impressie zien van deze bijeenkomst. Bij deze wil ik nog gebruik maken van de 
gelegenheid om iedereen een heel goed vaarjaar toe te wensen en dat er maar weer 
mooie tochten gevaren kunnen worden. 
 
In deze edite kunt weer genieten van allerlei nieuwe informatie. 
Veel leesplezier gewenst en tot de volgende Afgemeerd. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 
 
 
 
 
  

 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

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

 

 

http://www.jachthavenzzv.nl/
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Hier de eerste Afgemeerd voor het nieuwe jaar. Er is mij gevraagd een 
Bestuurspraat(je) te schrijven. Nou ik kan u verzekeren dat kost mij heel wat 
zweetdruppels. Ik ben geen prater en al helemaal geen schrijver maar, zal toch 
proberen het een en ander op papier te zetten. Het zal dit keer ook een praatje 
worden in plaats van een praat. 
 
We gaan met dit prachtige blad alweer de 4e jaargang in. Mensen wat gaat de tijd 
toch hard. Voor je het weet dobberen we weer met z’n allen. Over 9 weken dan 
worden de boten weer te water gehesen. We kunnen met elkaar de 4e jaargang 
goed vullen, als er wat meer leden in de pen zouden klimmen. Dus schroom niet en 
laat je horen. 
 
7 januari was de Nieuwjaarsreceptie in “Het Oppertje”. De dames Lisette en Loes 
hadden weer vreselijk hun best gedaan en heel goed gezorgd voor de inwendige 
mens. Dames hartelijk dank daarvoor. Alleen moet mij wel van het hart dat de 
opkomst weer schrikbarend was. Jammer is dat toch. De vrijwilligers doen zo hun 
best en proberen het iedere keer weer opnieuw. 
 
Het is de afgelopen weken wel erg stil geweest op de haven. Een handje vol diehards 
zijn aan het werk maar de meeste boten liggen rustig en alleen onder een zeil. Maar 
daar zal de komende periode wel verandering in komen. We willen tenslotte allemaal 
weer blinkend met het kontje De Zaan in. 
 
2012 wordt door de gehele media afgespiegeld als een negatief jaar. Het woord 
crisis lees of hoor je meerdere malen per dag maar, ik kan u verzekeren dat het 
bestuur van de jachthaven dit niet wil horen. Het huidige bestuur wil openheid van 
zaken via de bestuurspraat met jullie delen, beter communiceren via de Afgemeerd, 
meer overleggen met alle liggers en een goede samenwerking met alle vrijwilligers. 
We gaan er dan ook dit jaar weer positief tegenaan om ervoor te zorgen dat het 
zonnetje in ieder geval op de haven regelmatig zal schijnen. 
 
Een echte winter hebben we dit jaar niet gehad maar als je de Enkhuizer Almanak 
moet geloven wordt het ook dit jaar weer eens een  kwakkelzomer. De maand 
augustus springt er qua weer het beste uit. Heeft u uw vakantie nog niet gepland 
denk aan de wijze woorden uit de Enkhuizer Almanak. Dus mensen geniet van alle 
mooie momenten als het kan het leven is al zo kort. 
 
Verder doe ik voor de volgende Afgemeerd een oproep voor een nieuwe foto voor 
het voorblad. Lever een mooie foto aan bij Lisette en misschien is de voorkant van 
de volgende Afgemeerd voorzien van uw foto. Ik ben benieuwd naar de foto’s. 
 
Ondanks dat ik geen schrijver ben heb ik toch bijna een A-4tje vol weten te krijgen. 
Dus u ziet het lukt mij dus u ook. 
 
Jan Neuteboom 
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Januari 
7 Nieuwjaarsreceptie 12-15 
 ’t Oppertje, W.- Knollendam 
18 Bestuursvergadering 
 
Februari 
14 Lezing van Michiel Poulie “De 

schoonheid van Zeilen” 
 20.00 uur in het Komboffie 

te Zaandam 
15 Bestuursvergadering 
 
Maart 
13 Lezing van Robert Rosen 

Jocobson “Trans ocean solo 
race” 20.00 uur in het 
Komboffie te Zaandam 

14 Bestuursvergadering 
31 Start inhijsen 
 
April 
4 Bestuursvergadering 
6 Goede Vrijdag 
8+9 Pasen 
12 Voorjaarsvergadering  

20.00 uur in ’t Oppertje,  
W.- Knollendam 

17 Algemene Ledenvergadering 
 Komboffie, Zaandam 
30 Koninginnedag 
 
Mei 
12 Sluiting ’t Oppertje met feest 

Opening Vaarseizoen 
 

Mei 
17 Hemelvaart 
23 Bestuursvergadering 
27+28 Pinksteren 
 
Juni 
27 Bestuursvergadering 
 
Juli 
23 Start schoolvakantie B.O. 
 
Augustus 
 
 
September 
2 Einde schoolvakantie B.O. 
7 Opening ‘t Oppertje 
12 Bestuursvergadering 
 
Oktober 
1 Start uithijsen 
17 Bestuursvergadering 
 
November 
7 Bestuursvergadering 
15 Havenvergadering 20.00 
 ’t Oppertje W.-Knollendam 
 
December 
12 Bestuursvergadering 
25+26 Kerst 
 
 
Wijzigingen voorbehouden 
 

 
Beurzen 2012 
21-29 januari Boot Dusseldorf 
10-15 februari Boot Leeuwarden 
11-13 februari Belgian Boot Show 
17-19 februari Belgian Boot Show 
6-11 maart  Hiswa RAI Amsterdam 
4-9 september Hiswa te water Amsterdam 
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In memoriam 
 

 
 

George van Druenen een markante figuur op de haven. Een man van weinig 
woorden maar wel met een duidelijke eigen mening, die hij niet onder stoelen of 
banken stak. 
 
Vaak heb ik met George goede gesprekken gevoerd, over het reilen en zeilen op de 
haven. 
 
Kort en bondig was zijn mening. 
 
Niet ouwehoeren maar doen! Niet zeiken je hebt er zelf voor gekozen. Je kan er zo 
mee stoppen. Je bent niets verplicht. 
 
Geen ouwe koeien uit de sloot halen maar vooruit kijken. En doen! 
 
Een man met het hart op de tong maar ook een verenigingsmens. 
 
Van de gesprekken heb ik veel geleerd. Ik zal hem gaan missen die markante man 
op onze haven. 
 
George bedankt voor al je inzet op onze haven. 
 
 
 
Ps. Je wens om afscheid te nemen op onze haven hebben een aantal vrijwilligers met 
liefde voor je gedaan. 
 
Jan Neuteboom 
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In de havenvergadering van 17 
november 2011 is het verzoek van 
liggers gekomen om regels vast te 
stellen voor het gebruik van de 
fietsenstalling. Het bestuur heeft de 
volgende regels vastgesteld. 
 

De stallingruimte is bedoeld voor: 
- het stallen van fietsen voor liggers 

die per fiets naar de haven komen . 
- het stallen van de havenfiets(en) 

tbv de liggers en passanten. 
 
Om controle te kunnen uitoefenen 
dienen de fietsen gelabeld te zijn met 
de naam van de eigenaar. Dit houdt in 
dat ongelabelde fietsen door de 
havenmeester worden verwijderd. 

In de winter periode is de stalling 
zodoende ook uitsluitend bezet met de 
havenfiets(en) en soms met een fiets 
van een ligger die met de fiets komt. 
Voor de rest is deze leeg. 
In de zomer is de stalling alleen bezet 
met fietsen die gelabeld zijn en 
waarvan de eigenaar op zijn boot zit. 
 
In bijzondere gevallen kan bij het 
bestuur een verzoek worden ingediend 
tot afwijking op de gebruiksregels. 
 
De ligger die zijn fiets nu heeft gestald 
en niet aan de boven genoemde regels 
voldoet heeft de gelegenheid tot 
1 april zijn fiets te verwijderen. Hierna 
heeft de havenmeester opdracht om 
alle fietsen te verwijderen die niet aan 
de gestelde regels voldoen.  
 
 
Het jachthavenbestuur ZZV 
18 januari 2012 
 

 

 

In het jaar 2011 hebben weer vele vrijwilligers zich ingezet voor werkzaamheden op 
de jachthaven. We willen dan graag ook weer een vrijwilliger van het jaar in het 
zonnetje zetten.  
 
De genomineerden zijn: 
Henk van de Bosch 
Bob Beuthink 
Luc Muuse 
Lou en Jo de Graaf 
Loes Neuteboom 
 
U kunt uw stem uitbrengen door te mailen voor 1 maart naar L.degraaf-
zoet@jachthavenzzv.nl 
Op de aankomende vrijwilligersavond (de datum zal zo spoedig mogelijk bekend 
worden gemaakt) zal dan de uitslag bekend gemaakt worden. 
  

mailto:L.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl
mailto:L.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl
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Informatie vanaf website van watersportverbond. 
 
woensdag 18 januari 2012 
In opdracht van het Recreatieschap is gestart met het ophogen van het 
Saskerleidam in het Alkmaardermeer met bagger. Hierdoor zal ongeveer 6 
hectare onttrokken worden aan het vaarwater. Het Watersportverbond is 
tegen de plannen voor het uitbreiden van de Saskerleidam. 
 
 

De natuur zal hier vermoedelijk 
wel baat bij hebben, maar het is 
nog niet bekend hoe erg de 
bagger vervuild is. Het gaat om 
bagger die uit de Zaan komt. De 
uitbreiding neemt een grote hap 
weg uit het meer. En dat is juist 
zo belangrijk voor de watersport 
en in het bijzonder voor het 
wedstrijdzeilen. Om een goede 
wedstrijdbaan uit te kunnen 
leggen bij elke windrichting is al 
het bevaarbare water hard 
nodig. 
 
Acties  
Inmiddels heeft het Watersportverbond een brief gestuurd aan de gemeente 
Castricum. Die gemeente gaat over het al dan niet afgeven van de vergunning voor 
de baggerstort. Verder is er op zondag 15 januari een vaartocht geweest met de 
tegenstanders en RTV Noord-Holland. Truida Bakker was hier namens het regioteam 
Noord-Holland van het Watersportverbond aanwezig. 
 
Regioteam 
Vanuit het regioteam Noord-Holland zijn twee mensen met dit onderwerp bezig. Cees 
Dubbelaar zit in de adviescommissie van het RAUM (Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer, de eigenaar) en zal daar de belangen van de verenigingen 
behartigen. Daarnaast is Truida Bakker actief op dit dossier. Zij is eind vorig jaar 
naar de informatiebijeenkomst geweest. Truida zal de contacten met de verenigingen 
onderhouden over dit onderwerp en helpt mee bij het coördineren van eventuele 
acties samen met andere belanghebbenden. 
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Aanwezig volgens de presentielijst: 39 leden  
 
1.Opening / mededelingen 

- De voorzitter Johan Raat opent de vergadering en heet allen welkom. 
- De voorzitter vraagt een moment van stilte om de leden die ons dit jaar zijn ontvallen 

te herdenken. 
 
2. Notulen vorige vergadering 

- Het verslag van  2010 wordt vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken 
- De leden W. Schuitema, L. Kluft, hr. Stad en F. Segaar  hebben zich afgemeld. 
- Verzoek van Joke Bron om een WIFI aansluiting voor de haven. 

 
4. Algemeen 

- Jubilarissen: 
25 jaar  A. de Kruif –L. de Graaf – H. Best 
40 jaar B. Mulder – M. Schol 
60 jaar G. Keizer 

Al deze jubilarissen ontvangen van de voorzitter een Zaankanter Holenbitter. Voor de 
jubilarissen die niet aanwezig waren wordt deze even bewaard zodat deze later kan 
worden overhandigd. 
Adri de Kruif deelt mede dat in de ledenadministratie niet van iedereen het jaar van 
inschrijven is genoteerd. Het is dus mogelijk dat er jubilarissen zijn waar het  bestuur 
niet van af weet. Mocht dit zo zijn meldt u zich dan. 

 
 5. Technische zaken 

- Mike de Bruin deelt mee dat de gemeente Zaanstad in 2012 de vaargeul gaat 
uitdiepen. Ook de zijkanten. Hij weet nog niet in hoeverre de haven daar bij zit. 

- Er zijn nu 3 watertappunten per steiger aangebracht. 
- Het vernieuwen van de steiger 7 is in uitvoering 
- Afgelopen winter is het vernieuwen van steiger 6 en de extra 6 meter boxen 

gerealiseerd. 
- Aansluiting WIFI voor de haven is al eens uitgezocht. Het probleem is dat we aan het 

einde van het netwerk zitten. Het verzoek aan de zaal of een aantal leden willen 
uitzoeken wat de mogelijk heden zijn voor de haven. Uit de zaal komt geen reactie. 
Lisette de Graaf meldt dat zij dat wil uitzoeken. Bedankt alvast voor de inzet. 

- De onderdelen die voor de komende jaren op het programma staan zijn o.a. Loods 
saneren en opknappen, uitdiepen van de haven, modernisering toiletgroepen. 

 
6. Financiën 

- Jan Borsboom verstrekt de voorlopige jaarcijfers d.d. 31-10-2011 en geeft een uitleg 
bij de cijfers.   

- Uit de zaal is het verzoek om ook de Activa en Passiva die ook in de algemene 
vergadering worden verstrekt ook bij deze presentatie te verstrekken. Jan Borsboom 
zal dat verzorgen voor het volgend jaar. 

- Het bestuur stelt voor de liggelden zomer en winter met de index van 1% te 
verhogen.  Het voorstel wordt aangenomen. 
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- Het bestuur stelt voor  het passanten tarief aan te passen naar 1 euro /m1 en de 2e 
dag gratis voor KNWV leden. De vergadering gaat akkoord. 

  
PAUZE 
  
7. Haven 

- De afgelopen zomer was de haven vol. Het gestalde oppervlak was iets gestegen 
t.o.v. vorig seizoen wat de inkomsten iets verhoogde. Het verloop in de haven was 
erg groot. Voor het jollenplateau was dit jaar minder belangstelling. De wachtlijst is 
geslonken, er staan nog 23 leden op de lijst. 

- Deze winter hebben we 7 bokken over. Het haventerrein is goed gevuld. 
- Adri de Kruif verzoekt het winterformulier altijd terug te sturen daar hij anders veel 

administratief werk heeft. Uit de zaal komt het voorstel om een administratieve boete 
te zetten op het niet terug sturen van het formulier van €10,- à €25,- . De 
vergadering spreekt een bedrag af van €10,-. 

- Adri de Kruif meldt dat de kopsteiger van steiger 5 vrij dient te blijven voor passanten 
en watertappers. 

- Het uithijsen is probleemloos verlopen. Hulde aan de hijsploeg. 
- Lisette deelt mede dat het Havenblad goed gelezen wordt en dat dit een bindende 

factor is tussen de haven / bestuur en liggers. Voor de kerst zal het laatste havenblad 
van dit jaar verschijnen. Lisette verzoekt om meer kopij te ontvangen van de liggers. 
Elk verhaal is welkom. 

- De kantine zoekt uitbreiding voor de kantine ploeg. Meldt u aan bij een van de leden 
achter de bar of bestuur. 

- De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
 
8. Bestuur 

- Het voorzitterschap van Johan Raat is beëindigd en hij stelt zich niet meer 
beschikbaar. Jan Borsboom bedankt Johan voor zijn voorzitterschap van 6 jaar. Er 
zijn in deze periode vele zaken gerealiseerd op de haven waarvan alle leden nog 
jaren kunnen genieten. Jan bedankt Johan voor zijn inzet namens alle liggers. 
Namens de vereniging ontvangt hij een bon en een bos bloemen voor zijn vrouw. 

- Jan Borsboom zet de vergadering voort 
- Door dit vertrek is er een vacature ontstaan. Mocht u geïnteresseerd zijn meldt u zich 

dan. 
- Aftredend is de secretaris de hr. H. den Hartog. Hij stelt zich weer herkiesbaar. De 

vergadering gaat akkoord. 
- Aftredend is M.de Bruin. Hij stelt zich weer herkiesbaar. De vergadering gaat 

akkoord. 
- Aftredend is L. de Graaf. Zij stelt zich weer herkiesbaar. De vergadering gaat 

akkoord. 
- Voor de havenadministratie van Adri de Kruif zoeken wij nog versterking. Meldt u zich 

aan bij een van de bestuursleden. 
 
9. Rondvraag; 

- Uit de zaal wordt weer opgemerkt dat de fietsenstalling weer vol staat. Het bestuur 
zal regels gaan vast stellen voor het gebruik van de fietsenstalling op de jacht haven. 

 
Jan Borsboom sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng. 
 
 
 
4 januari 2012 
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Varend door het leven van Marjo en Rob Stadt 

 
‘De knop gaat om…we gaan een bootje kopen! Bob wil met me mee om te kijken in 
Heemstede; ook een Polaris.  Bob van Zon, ons senior-lid, die nu al zo’n veertig jaar geniet 
van zijn ‘Magic’ (hij kocht die als showmodel op de Hiswa 1971) maakt door zijn 
enthousiasme het watersportgevoel weer in ons wakker.  Wel altijd vrienden gehad met 
‘bootjes’ (klussers met klippers en kotters), reisjes gemaakt en, alweer 24 jaar geleden, met 
de kinderen op vakantie geweest met de Ad Usum (een Luxe Motor van  22 m.)  Maar zelf 
een bootje is effe wat anders … dat moet nu maar eens gebeuren!       
                                                   
De Polaris in Heemstede wordt niks, maar Bob introduceert mij op de Jachthaven en ik kom 
in contact met een gerespecteerd lid dat waarschijnlijk zijn boot wil verkopen. We maken 
een afspraak en  Willem de Gooyer verwelkomt mij aan boord van de Prinses: liefde op het 
eerste gezicht bestaat! 
Marjo is net zo enthousiast over het knusse huisje op ’t water en enige tijd later herdoopt 
‘ome’ Willem ons bootje dat voortaan verder vaart als 
‘Rinke’. En zo is ’t begonnen !  We schrijven juni 
2003. 
Voor het eerst naar ‘het eiland’ - nog als Prinses - is 
een vakantie op zich; natuur, rust, ’t mooiste uitzicht 
en door aardige luitjes, die de Kilkruiser herkennen 
worden we al snel ingewijd in de rijke 
eilandgeschiedenis van de Z.Z.V.                                                                                                                     
Het eerste jaar is alles een avontuur: gaan ‘de Noord’  
verkennen, ’t grote water op naar ’t Hooft om Ad 
Usum te bezoeken… spannend af en toe, maar oh zo 
leuk. 
 

De jaren die volgen kenmerken zich door geweldige  vakanties, regelmatig heel gezellige 
bezoekjes aan ‘de Nes’ en als ’t effe kan varen 
onder het motto: ‘Je had thuis moeten blijven!’  

Vakantie 2004 is er zo een! Drie 
weken lang zo’n dertig graden 
tijdens onze eerste grote trip 
die ons via de Randmeren, het 
rimpelloze Zwarte Meer en 
Kadoeler Keersluis naar 

Vollenhove brengt. Natuurlijk varen we Bunschoten, 
Zee-wolde, Harderwijk en Elburg niet zomaar 
voorbij! Verder gaat het door Blokzijl en we blijven  
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ons verbazen over alles wat ons overkomt: 
verrassende stadjes, relaxte mensen,  leuke 
ontmoetingen en ultieme vrijheid! Na Ossenzijl en 
Weerribben ontdekken we Steenwijk. In Giethoorn is 
het druk: we twijfelen om te blijven; dan horen we 
dat het morgen in Meppel onwijs gezellig wordt…. 
Meppeler-donderdag! We gooien los en halen net op 
tijd de sluis om in de stad te liggen. Voor het 
Pannenkoekenschip;  Wat een feest!  Het weer blijft 
prachtig en we varen langs Zwartsluis terug, via het 
Scheepvaartgat en Goot, de Ganzensluis in en dan… 

alsof een zwart doek van een schilderij wordt getrokken heft de deur zich en varen wij een 
middeleeuws panorama binnen dat Kampen heet. Gefascineerd door het uitzicht vaar ik ons 
bootje vervolgens bijna vast op het zand… 
Op de terugreis  - nog steeds prachtig weer - even opsteken bij schoonzus en zwager in 
Zeewolde, dan een nachtje Weesp (lekker ijs) en oversteken via Driemond, achter Artis 
langs, richting ’t Zaantje. 
 
Natuurlijk is de zomer niet altijd de zomer van 2004, maar voor ons beiden is het duidelijk: 
op deze manier vakantie vieren; kunnen kiezen tussen rust van een Marrekrite plek of de 
swing van hartje Groningen, een eilandje in het Lauwersmeer of aan een grachtje in Sneek 
…. dat is ons ding: “Dit hadden we al jaren eerder moeten doen”.  
Er volgen nog mooie vakanties, gezellige reisjes en  samenzijn met veel mensen van de 
vereniging. Stiekem kijk ik op internet naar bootjes…effe groter en wat meer klimatologisch 
controleerbaar om ’t zo maar uit te drukken. En dan, het bord staat nog geen twee maanden 
in de tuin en vallen alle stukjes op z’n plek! Een prachtig schip in Sneek en het huis zo goed 
als verkocht. Dan gaat alles heel snel; Klaas biedt aan mee te gaan en met z’n vieren gaan 
we naar Sneek; ook de dames zijn super enthousiast! De keuring is perfect en de deal rond: 
we varen met een ’van der Belt Stevenvlet’.  
Het welkom op de Jachthaven is hartverwarmend; 
felicitaties en spontane reacties alom. Een eerste 
optreden heeft, toen nog ‘Desirade’, 
plaatsgevonden  op 30 mei 2008: we escorteren 
Hatty en Henk naar het stadhuis in Zaandijk.  

Op 29 juni onthult 
mijn moeder het 
naambord en leest 
‘Gezina’. Zij is 
ontroerd:  het is haar 
tweede naam. We 
hef-fen het glas en 
het  is nog best gezellig! 

 
Best gezellig…. een super-feessie zal je bedoelen. Het nieuwe hoofdstuk in ons 
watersportleven is begonnen! Nieuw huisje, prachtig schip en geen arbeidsverplichtingen, 
wat wil je nog meer! 
Al weer voor het vierde jaar genieten we van Gezina, maar is niet meer van boord te slaan; 
even naar Marken? Naar m’n zus? Of een wintertochtje en wat eten aan het Uitgeestermeer? 
We blijven genieten en wellicht in een volgende tros wat meer over de escapades van de 
Gezina. 
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Het gevoel van vrijheid en ontspanning dat je ervaart als je losmaakt en de haven verlaat…. 
Dat is top en dat blijft! Leuk toch? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij geven de Tros door aan…. Elly en Adri de Kruif 
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Echte (zalige) winter ovenschotel 
Een te gekke zuurkoolschotel uit de oven. Het lijkt een "drukke " combinatie, maar het is zo 

lekker , proef het maar. met zo`n heerlijke knapperige korst. 

Ingrediënten 

 1 - 1, 5 kg kruimige aardappels  

(geschild gewicht) 

 kipbouillon (b.v. van een bouillon blokje) 

 melk,  

 wat roomboter 

 magere spekjes (125- 250 gr.) 

 scheut room 

 nootmuskaat 

 500 gr. rundergehakt 

 Paprikapoeder, zout en peper 

 voorgebakken of vers gebakken uitjes 

 het sap van een uitgeperste sinaasappel 

 beetje bruine suiker 

 flinke theelepel sambal badjak 

 scheut ketjap manis en scheut ketchup 

 pakje zuurkool 

Voorbereiding 

Oven voorwarmen op 180 graden c. 

Bereidingswijze 

Kook de aardappels in de kippenbouillon. maak er een lekkere puree van door de aardappels 

te mixen met melk, klontje roomboter en flink wat nootmuskaat. Ondertussen staat de 

zuurkool te pruttelen met wat magere spekjes, een scheut room en met een flinke bodem 

water. 

Het vlees maak je als volgt: Braad 500 gr. rundergehakt rul aan met zout en peper naar 

smaak. Zorg dat het vlees lekker bruin wordt, dat komt de smaak van de jus ten goede. 

Voeg paprikapoeder toe, twee eetlepels (voor)gebakken uitjes, het sap van een geperste 

sinaasappel, beetje bruine suiker en een flinke theelepel sambal badjak. Klein scheutje 

ketjap manis en een flinke scheut ketchup. Op smaak afmaken met 1 of meerdere van de 

ingrediënten. Zorg dat alles redelijk "nat" blijft.  

Zet de oven aan op 180 graden c. Vul een flinke ovenschaal met eerst de laag zuurkool, dan 

het vlees en vervolgens de aardappel puree. Beetje boter over de puree, en dan goudbruin 

bakken in ongeveer een half uur tot drie kwartier. 

 

 


