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Lente! 
Het vale gele zonlicht valt door het raam naar binnen 

De ochtend wordt wakker en zet zijn zinnen 
Op een nieuwe dag met nieuw geluid en gezicht 

Nesten zijn gevuld met oogjes vol licht 
Van de zon die haar straal laat schijnen 

Over de bomen die hun bladeren laten verschijnen 
Het groen geeft aan dat het beter gaat  

Dat de winter is overgewaaid 
En de lente echt door gaat komen 

Want de bloesem laait op hoog in de bomen 
De struiken voorzichtig zichzelf oprichten 

En de bloemen zich op de zon kunnen gaan richten 
Lente! 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lisette de Graaf-Zoet 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

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

 

 

http://www.jachthavenzzv.nl/
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Ja, u zult wel denken hij geeft in de vorige Afgemeerd aangegeven geen schrijver te 
zijn, maar hij doet het toch maar weer. Er moet tenslotte een Bestuurspraat in de 
nieuwe Afgemeerd. 
 
Met het verschijnen van deze Afgemeerd zijn bij de meeste bootbezitters de 
winterwerkzaamheden weer achter de rug. De afgelopen paar weken is er weer door 
iedereen hard gewerkt. Geschuurd, geschilderd en bij vele zijn er weer verbeteringen 
aangebracht, waar de aankomende maanden weer van genoten kan worden. Het 
weer was ook geweldig te noemen. De zon heeft zich veelvuldig laten zien. 

 Ik hou mijn hart vast en hoop niet dat het op is voor de 
maanden juni, juli en augustus. Maar als ik de Enkhuizer Almanak dit jaar moet 
geloven wordt het weer net zo’n zomer als vorig jaar. Maar hier kunnen we met z’n 
allen niets aan veranderen of doen. Dit hebben we maar te nemen zoals het is.  
 
De kantine wordt weer druk bezocht en de koffiepot en frituurpannen draaien weer 
op volle toeren.  
Nog een paar dagen en dan gaan alle boten weer te water waar ze tenslotte ook 
horen. Dan zullen er nog een aantal voor een knip- en scheerbeurt de kant op gaan. 
 
Na zo’n winterperiode komen de meeste vrouwen weer op de haven. De boot moet 
ook schoon en opnieuw worden ingericht want sommige mannen kunnen er wat van. 
Bij menigeen is de boot in de wintermaanden net een schuur of opslagruimte. Luiken 
open en overal staat wat. Kratten met schildermateriaal, gereedschap etc. etc. 
 
Zodra de boot schoon is worden er weer kruiwagen heen en weer gereden om de 
boot te bevoorraden. Zodra dit alles achter de rug is kan het vaarseizoen beginnen. 
Dit jaar is er weer een Hemelvaarttocht georganiseerd door Joke Put waar u zich 
voor heeft kunnen inschrijven. Er gaan 12 boten deelnemen aan de tocht. 
 
Ik wens iedereen een prachtig, zonnig en droog vaarseizoen en ga ervan genieten 
voor je het weet is het weer oktober. 
 
Veel vaarplezier, 
 
Jan Neuteboom 
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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 
17 Algemene Ledenvergadering 
 Komboffie, Zaandam 
26 Voorjaarsvergadering  

20.00 uur in ’t Oppertje,  
W.- Knollendam 
(Let op datum is gewijzigd) 

30 Koninginnedag 
 
Mei 
12 Sluiting ’t Oppertje  
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 
 

Mijn toekomst 
nadert de horizon. 
Daarachter 
onbekend terrein. 
 
Nog even kijk ik achterom. 
En op afstand, 
niet eens zo ver, 
schijnt nog steeds de zon. 

 
Pilots don’t die, they just fly away.... 

 
 

Tot het laatst toe was zij krachtig, geïnteresseerd, 
dapper en betrokken 

 

IRIS TANGERINK 
43 jaar intens geleefd 
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VDJS folders 
Naast de Knooppuntenboekjes zijn er ook diverse folders over ‘veilig varen’ gemaakt. Nieuw 
in 2012 is de folder ‘Het blauwe bord’ met uitleg hoe je op de stromende rivieren grote 
schepen die de verkeerde wal varen moet passeren (stuurboord op stuurboord passeren). De 
folders zijn - net als de Knooppuntenboekjes van 2012 - als PDF te downloaden op 
www.varendoejesamen.nl. Momenteel wordt hard gewerkt aan een folder over het vlot en 
veilig passeren van bruggen en sluizen en, in samenwerking met Agentschap Telecom, over 
communicatie op het water (marifoongebruik). Houd ook voor deze nieuwe folders de 
website in de gaten. 
  
VDJS op Facebook 
De voorlichtingscampagne heeft op Facebook twee profielen. Het persoonlijke profiel 'Veilig 
Varen' en de fanpage Varen doe je samen! Het persoonlijke profiel wordt binnenkort 
opgeheven, VDJS is tenslotte geen persoon. Als u zelf een Facebook account hebt, 
geïnteresseerd bent in 'veilig varen' en de campagne waardeert kunt u de fanpage 'liken'. 
Dat vinden wij ook leuk ;-) 
  
Brochure Staande Mast Route 2012 
Tijdens de Hiswa Amsterdam Boat Show was de geactualiseerde brochure verkrijgbaar. De 
brochure is - in beperkte oplage - verkrijgbaar langs de route in Noord- en Zuid-Holland, 
maar is ook HIER als PDF te downloaden. Zo kunt u uw tocht voor vertrek al plannen. 
  
Gebruiken materiaal Varen doe je samen! 
Regelmatig worden we gevraagd of informatie uit de folders of knooppuntenboekjes mag 
worden gebruikt in clubblaadjes of voor presentaties bij watersportverenigingen. Als u ons 
toestemming vraagt via info@varendoejesamen.nl is dat geen probleem. Het is echter niet 
de bedoeling om de zorgvuldig samengestelde informatie te gebruiken voor commerciële 
doeleinden. 
 
Informatie verkregen via de  
Projectleider Varen doe je samen! 
www.varendoejesamen.nl en www.sm.nl 
  

Varen doe je samen! is ook op     
 
  

http://www.varendoejesamen.nl/
https://www.facebook.com/#!/varendoejesamen
http://www.varendoejesamen.nl/app/upload/downloads/Brochure%20Staande%20Mast%20Route%202012.pdf
http://www.warekoers.nl/
http://www.warekoers.nl/
http://www.warekoers.nl/
http://www.warekoers.nl/
http://www.warekoers.nl/
http://www.warekoers.nl/
http://www.varendoejesamen.nl/
http://www.twitter.com/varendoejesamen
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001347752598
http://veiligvaren.hyves.nl/
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2117205
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Aanvang 20.00 uur in ’t Oppertje te West-Knollendam  
(let op: gewijzigde datum!) 
 

1) Opening en mededelingen 

2) Bestuursmutatie: 

Het bestuur van de afdeling Jachthaven stelt voor dhr. T. Fekkes te 

benoemen tot voorzitter. 

3) Terugblik op het hijsen 

4) Status vrijwilligers 

5) Financiële cijfers:  

Terugblik op 2011 

6) Rondvraag 

 
 
 

Watersportverbond 
Informatie vanaf website van watersportverbond. 
 

Saskerleidam 
Er zijn plannen om de Saskerleidam te versterken met bagger. Tevens zijn er 
plannen om een nieuwe versteviging voor de Saskerlei te maken die 200 meter in het 
Alkmaardermeer zal steken. Daarmee zal een stuk van het meer verondiept 
(moerasvorming) worden, waarmee ongeveer 6 hectare onttrokken wordt aan ons 
vaarwater. De natuur zal hier vermoedelijk wel baat bij hebben, maar het 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. 
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 van het water) 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.Er zijn op dit moment nog 
geen besluiten genomen, maar ook als Watersportverbond zitten we er bovenop. 
Maar we willen ook u als verenigingen vragen om, als u informatie heeft dit door te 
geven aan Truida Bakker ( a_werkhoven@quicknet.nl).  

mailto:a_werkhoven@quicknet.nl


 

9 

Helaas konden er 2 mensen niet aanwezig zijn ten tijden van het maken van de foto.

  



 

10 

 

 

Onze eerste kennismaking met de jachthaven was in het begin van de jaren 80, zo’n 

30 jaar geleden dus. Mijn schoonmoeder had een boot de “Nathalie” waar mijn 

jongste zwager mee voer. 

Al snel gingen we met z’n vieren, Elly, onze  

2 dochters en ik, een weekeindje mee naar het  

eiland. Dat ene weekeindje werden er al snel  

meer en regelmatig bezochten we het eiland.  

Zomers konden we de boot 2 weken lenen om  

er zelf op uit te trekken, Zuid-Holland in. 

We raakten al snel verslaafd aan het varen en dat was niet 

zo gek, het eiland werd in die tijd ‘bewoond’ door veel 

families met kinderen in dezelfde leeftijdsgroep, allemaal in 

de leeftijd tussen de 10 en de 15 jaar en een grote groep 

jongeren van begin 20. Op vrijdagmiddag druppelde 

iedereen binnen en werden snel de tentjes opgezet. De 

kinderen konden het uitstekend met elkaar vinden.  Er 

ontstonden veel vriendschappen en bij de oudere groep 

zelfs relaties waarvan sommige tot op de dag van vandaag 

voortduren. Grappig is het dat ik nu, 30 jaar later, op de 

verjaardagen van mijn kleinzoons nog steeds iemand uit die 

jongerengroep tegenkom.  

Zaterdags gingen de kinderen regelmatig richting  

Akersloot. Om te stappen, hout te zoeken voor het  

kampvuur of gewoon om er even uit te zijn.  

Dan zwommen ze de Kalverstraat over met de kleren  

boven het hoofd en liepen ze de lange dijk af om later  

op de dag/avond of nacht weer in omgekeerde  

volgorde terug te keren.  

Soms, als ze mazzel hadden, gingen ze naar Akersloot  

met Marcel Schol. Voor ons als ouders was dat een hele geruststelling, want als 

Marcel meeging wisten wij zeker dat het hele stel ook weer veilig terugkwam. 
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Beroemd was in die tijd de jaarlijkse spelletjesdag. De 

eerste keer georganiseerd door Willem de Gooijer en Ed 

Dijkhuizen. De ingang van het haventje werd afgesloten 

door de grote sleepboot van Ton Bouma, er werden 

touwen naar de buitensteiger gespannen en de hele dag 

werden er door de kinderen in, op en boven het water 

spelletjes gedaan. ’s Avonds werden sommige spelletjes 

nog eens door de ouders overgedaan wat tot vele 

hilarische taferelen leidde. 

 

 

 

 

 

 

Al met al een leuke tijd al was het af en toe wel een beetje krap met 6 personen op 

een boot van 8,5 meter. Het duurde dan ook niet lang voordat we onze eigen boot 

kochten. Een Ariadne kruiser van 8 meter. In de jachthaven werd door Jan van der 

Laan snel een plekje voor ons gevonden, dat was toen nog niet zo moeilijk omdat in 

die tijd de jachthaven slechts voor iets meer als de helft bezet was. 

 

 

 

 

 

 

 

In de weekeinden werd nog steeds steevast het eiland bezocht. Het was ook nooit 

de vraag of we gingen maar hoe laat we weg konden. Vrijdag tussen de middag 

werden door de meiden alvast de tassen ingepakt om uit school zo snel mogelijk weg 

te kunnen. Tijdens de korte vakanties bezochten we vaak “De Spiegelpolder” bij 

Nederhorst den Berg. 

  

 



 

12 

Omdat de meiden steeds groter werden en de boot schijnbaar kleiner, werd er 

voorzichtig nagedacht over de aanschaf van een iets grotere boot.  

De schrik thuis was echter groot toen ik een week later uit de  

jachthaven thuiskwam met de mededeling dat ik de boot verkocht had. Deze actie 

werd mij niet in dank afgenomen,  

dus snel naar iets anders op zoek.  

Drie maanden later vonden we  

wat we zochten, weer een Ariadne  

maar nu een metertje langer met  

een kleine achterkajuit. Maar  

zoals dat  vaak gaat, de kinderen  

worden ouder en gaan op een  

gegeven moment niet meer mee.  

Met z’n tweetjes zijn we toen in de vakanties samen op pad gegaan, Overijsel en 

Drenthe waren onze favoriete locaties. De Lek, Neder-Rijn en de IJssel  werden op- 

en afgevaren en vele dorpen en stadjes werden bezocht. 

De laatste jaren zijn we niet meer van die fanatieke vaarders. We zijn meer ‘mooi 

weer vaarders’ geworden. We vinden het nog wel steeds heerlijk om rustig met z’n 

tweetjes een paar dagen op het eiland te liggen. Soms mogen de kleinkinderen mee 

en die vinden het, net als hun moeder vroeger, fantastisch. Ze zijn de hele dag aan 

het spelen, vissen of zwemmen en zijn aan het eind van de dag bijna niet mee naar 

huis te krijgen. Halverwege december beginnen ze al te vragen: “Opa wanneer gaan 

we weer naar de boot?” 

Dit is misschien een beetje een nostalgische afleveringen van de Tros, maar wij en 

zeker de kinderen hebben erge leuke herinneringen aan die tijd, zij zijn op het eiland 

opgegroeid. 

Wij geven de Tros door aan Carina en Gert-Jan Ruiter. 

 

Elly en Adri. 
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Woknoedels met gember, groente en kip 
Hoofdgerecht voor 4 personen 

 
 
 
 
Ingrediënten 

 4 el zonnebloemolie 
 300 gram kipfilet (reepjes) 
 1 pak woknoedels (250 gr) 
 3 st. bosui 
 2 cm verse gember (geschild) 
 3 tenen knoflook 
 2 rode uien (in halve ringen) 
 2 zoete puntpaprika’s (in reepjes) 

 1 blik mini-maiskolfjes 
 3 el oestersaus 
 3 el ongezouten cashewnoten (150 gr) 

 

 
Bereidingswijze 

1) Verhit een wok en schenk er 2 el olie in. Roerbak de kip in 2 min. goudbruin. Breng 
op smaak met peper en zout 

2) Kook de woknoedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en laat 
afkoelen onder koud stromend water. Laat daarna uitlekken. 

3) Snijd de bosui in schuine stukjes van ongeveer 2 cm. Snijd de gember fijn. Verhit 2 el 
olie in de wok en bak de gember en knoflook 1 min. Voeg de rode ui toe en bak 2 
min. mee.  

4) Doe de paprika, maiskolfjes, oestersaus en cashewnoten erbij en roerbak nog 1 min. 
5) Voeg de kip, woknoedels en bosui toe en roerbak dit nog 1 min. 
6) Verdeel alles over 4 kommen. 

 
 

Eet smakelijk! 
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Als afsluiter na de heerlijke maaltijd nog een puzzel om te maken terwijl 
u heerlijk aan het genieten bent op de boot. 

Veel plezier ermee! 
 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

De oplossing kunt u vinden in de volgende ‘Afgemeerd’. 
 

http://www.lekkerpuzzelen.nl/

