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Bijna is het dan zover: De zomer staat weer voor de deur. 
 
Dit pinksterweekend hebben we een mooie start van het vaarseizoen mogen maken! 
Wat een heerlijk weer hebben we gehad! Ik heb de weergoden gevraagd om dit 
voorlopig nog even door te zetten zodat een ieder er weer een mooi seizoen van kan 
maken. Wij hebben er in ieder geval ontzettend van genoten en hebben weer een 
lekkere vaartocht naar de Westeinderplassen mogen maken. 
In deze editie vind u weer verscheidene informatie, zoals een eilandverslag over 
2011 van ons eiland  ‘De Nes’. Ook zijn er foto’s van de Opening Vaarseizoen met 
kofferbakmarkt en de BBQ welke gehouden is op 12 mei en een verslag van de 
Hemelvaarttocht die gemaakt is naar Den Helder. 
Daarnaast is het verslag van de Voorjaarsliggersvergadering in dit blad opgenomen 
en informatie van het watersportverbond. 
Tevens is er weer een leuk verhaal te lezen van fam. De Ruiter die dit keer ‘de tros…’ 
mocht verzorgen. 
 
Ik wens u weer veel plezier bij het lezen van dit blad. 
Daarnaast wens ik iedereen een fijne zomer toe met veel vaarplezier en dan treffen 
wij elkaar weer in september via dit medium. 
 
Met vriendelijke groet, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

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

 

 

http://www.jachthavenzzv.nl/
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Dit keer kan u ik helaas geen bestuurspraat aanbieden. 
Daarvoor in de plaats kunt u elders in dit blad de notulen vinden van de afgelopen 
voorjaarsvergadering die op 26-4-2012 op de haven is gehouden. 
In de ‘Afgemeerd’ van september komt er weer een uitgebreidere bestuurspraat die 
dan door de nieuwe voorzitter van het jachthavenbestuur Tom Fekkes geschreven 
zal worden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
   

 
 
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 
4-9 september Hiswa te water Amsterdam 
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‘De Nes’ is een van de eiland in het Alkmaarder Meer, eigendom van de 
Zaanlandsche Zeilvereniging 
 
Dit jaar begon met schitterend weer, waardoor we de steigers weer snel konden 
schoonspuiten. Ze waren door de ganzen van een dikke mestlaag voorzien, maar 
met behulp van een geïmproviseerde waterspuit was het een gemakkelijk klusje. 
De grasmat lag er goed bij: de jacht op de mollen was kennelijk afdoende gelukt 
zodat er weinig beschadigingen waren. De grasmaaier heeft weer goede diensten 
gedaan en staat bij de ARZV gerepareerd klaar om overgevaren te worden voor het 
komend seizoen.  
Doordat de zomer het dit seizoen liet afweten hebben we weinig passanten mogen 
ontvangen, maar over bezoek van onze ZZV-leden zijn we tevreden, al is het voor 
sommigen toch nog te ver om helemaal naar het eiland te komen. Dat moet beter 
kunnen, er is plaats genoeg! 
 
De jollensteiger was dringend aan vervanging toe. Deze is geheel gesloopt en 
afgevoerd naar de kampvuurplaats, waarna met nieuw aangeschafte planken en 
balken een geheel aangepaste Jollensteiger kon worden gemaakt. Die kan weer 
jaren mee! 
 
In juni hebben de ‘eiland-leden’  Piet van Steen in het zonnetje gezet. Hij was 80 jaar 
geworden en werd samen met zijn vrouw verrast met een prachtig feest bij de toren 
met een gezellige barbecue. Piet was volkomen verrast en zijn dag kon niet meer 
stuk, mede doordat het juist die dag stralend mooi weer was. 
 
Ook werd in september weer een algemene SW-wedstrijd door het CAM 
georganiseerd vanaf het eiland waarbij de Starttoren weer in oude luister werd 
gebruikt voor de starts en finish. 
 
Hoewel er enige stormen hebben gewoed, is de bomenstand onbeschadigd gebleven, 
zodat begin september met behulp van vrijwilligers een boomkapdag is 
georganiseerd om de hoogste bomen wat af te toppen. Dit was vooral aan de 
noordzijdehoognodig.  
De buitensteiger bij het haventje is ernstig in verval. Door het bestuur wordt 
onderzocht bij welke instantie de verantwoordelijkheid ligt als hier actie op moet 
worden genomen. 
Dit jaar hebben we ook weer graag gebruik gemaakt van de diensten van Hein van 
der Plank en Roel Beuse, de havenmeester van de ARZV, die bijsprongen als dat 
nuttig was. 
 
Hoewel we hopen dit werk nog jaren te kunnen doen, zouden we het prettig vinden 
als een of meer vrijwilligers zich melden om ingewerkt te worden voor toekomstige 
opvolging. Het eiland is het dubbel en dwars waard goed verzorgd te blijven. 
  
De eilandbeheerders Piet van Steen en Joop Willemsen 
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‘s Ochtends om 9.00 uur kwamen de eerste mensen al aan druppelen om een mooi 
plekje te zoeken voor hun spullen die ze wilden verkopen op de kofferbakmarkt. 
Er waren aardig wat mensen die hun boten, zolders en schuren hadden leeggehaald 
om zo te proberen nog wat te verdienen die ochtend. 
De kantine had er ook een feestje van gemaakt. Bij de koffie was er appeltaart met 
slagroom verkrijgbaar en tussen de middag oa broodjes met worst of haring. 
’s Avonds om 18.00 was er een BBQ georganiseerd waar men zich vooraf op in kon 
schrijven. Uiteindelijk hadden zich 71 (!!) personen aangemeld. Wat een geweldige 
opkomst. Een klein minpuntje was dat het weer het wat af liet weten dit jaar dus kon 
de BBQ niet volledig buiten gehouden worden. De kantine was zo ingericht dat ieder 
een plekje had om te zitten en zo hebben we een geweldige avond gehad! 
Dit is zeker voor herhaling vatbaar en gaan we volgend jaar weer doen!! 
Hieronder een impressie van de dag: 
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Door Joke en Gerard Put wordt er op de jachthaven ZZV een vaartocht op poten 
gezet. Er melden zich officieel 11 boten aan en de tocht zal doorgaan. 
 
Donderdag 17 mei vertrekken we om 10.00 uur uit de haven met 9 boten. Onderweg 
zullen er nog 2 boten zich elders aansluiten. 
We varen via het Noord-Hollandskanaal waar heel veel bruggen voor ons moeten 
draaien. Joke roept via de marifoon alle bruggen op om een doorvaart te krijgen. 
Dit gaat haar heel goed af, een pluim voor de bediening en dit geeft een snelle 
doorvaart voor ons allen. 
Na de kou die we de afgelopen week hebben gehad, is het nu heerlijk weer om te 
varen en we hebben er zin in om met elkaar dit weekend door te brengen. 
Het is 16.00 uur als we aankomen in Den-Helder bij de Marine Watersport 
Vereniging. De havenmeester staat op de steiger om een plek aan te wijzen. Daar 
het een kleine haven is moeten er een paar boten aan de buitenkant dubbel liggen, 
dit is voor geen van ons een probleem. 
Hierna gaan we ons inschrijven in het kantoor. Dit geeft wel even een probleem daar 
de printer niet helemaal goed werkt. Ook dit komt weer in orde, want later komt hij 
de uitdraaien persoonlijk aan ons afgeven. 
Voor de rest van de dag en avond is iedereen vrij. 
 

Vrijdag met elkaar naar de veerboot. Om 10.30 uur varen we naar Texel, sommigen 
hebben al de fiets meegenomen. Wanneer we aan de overkant zijn, huren de 
anderen daar een tandem, gewone fiets of een elektrische fiets. 

En dan met elkaar naar Ecomare. Helaas mogen 
er geen hondjes naar binnen. Door met elkaar af 
te lossen op 1 entreekaartje kunnen ze toch alles 
zien, slim bekeken.  
Er zijn mooie aquaria met verschillende 
vissoorten en 
andere 
zeebewoners in 
welke vorm dan 
ook. Buiten zijn 

de bassins van de zeehonden, deze doen hun 
uiterste best om de aandacht te krijgen van het 

publiek. Leuk om dit te hebben 
gezien. 
Het is 15.00 uur als we weer op 
de fiets stappen. We gaan naar 
Den Burg waar we tot 16.30 uur vrij zijn om te winkelen of op een 
terras te gaan zitten. 
De tandem van Henk Klingers is niet helemaal top; hij heeft het erg 
moeilijk, maar daar is een oplossing voor. Om de beurt krijgt hij 
een duwtje van de anderen en zo komt hij toch niet helemaal 
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uitgeput weer bij de veerboot aan. 
Nu eerst de huurfietsen inleveren en dan kunnen we om 18.00 uur weer naar de 
overkant varen. We hebben het heel erg leuk gehad met elkaar. 
 
Zaterdag na de koffie gaan de dames lopend naar het centrum; er is markt en 
winkels in overvloed. Hiervan wordt gretig gebruik gemaakt om nog wat 
zomerkleding aan te schaffen. 
De heren gaan naar het marine museum, daar is genoeg te zien. Bij terugkomst 
genieten van het mooie weer. 
`s Avonds met elkaar naar de kantine. Helaas 
ging de bingo niet door, de havenmeester heeft 
dit niet goed doorgegeven aan de kantinedienst.  
We kunnen voetbal kijken op een grootscherm 
en dat is ook gezellig, ook al geeft niet iedereen 
om voetbal, maar het bij elkaar zijn heeft ook 
wel wat. Joke heeft allemaal lekkere hapjes 
gemaakt en die gaan er in als koek. Smaakt 
goed bij een drankje. De bediening is prima 
verzorgd. 
Het is een mooie afsluiting geweest na deze dagen. 
 
Zondag is het ander weer; het begint een beetje te regen. We varen om 10.00 uur 
de haven uit en vervolgen, net zo als op de heen weg, de reis. Algehele 
marifoonbediening wordt weer keurig door Joke geregeld. 
Om 15.30 uur komen we aan in onze haven. Het begint weer lekker weer te worden, 
zelfs de zon komt erbij. Het was een heel gezellig weekend en zeker voor herhaling 
vatbaar. 
Nogmaals bedankt Joke en Gerard voor het regelen, helemaal top! 
 
Dit verhaaltje heb ik nu in Aalsmeer gemaakt. Hiervandaan vertrekken wij met de 
boot om pas weer eind augustus terug te keren. Voor allen een mooie zomer en 
gezond weer thuis. 
 
Vriendelijke groet Jo de Graaf.     
 
 

Informatie vanaf website van watersportverbond. 

Wilhelminasluis te Zaandam 
Het project “Vaart in de Zaan” wordt steeds concreter. 
In 2012 wordt de Zaan weer uitgebaggerd en in 2013 en 2014 wordt de 
Wilhelminasluis in Zaandam gerenoveerd. Ook staat in de planning om de Zaanbrug 
in 2013 en 2014 te verbreden.  
Dit zijn grote ingrepen die veel tijd kosten. De Wilhelminasluis zal dan ook gedurende 
de bouwperiode twee keer acht weken volledig gestremd moeten worden. 
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Bij het vormgeven van de plannen worden de belanghebbenden geregeld 
geraadpleegd en geïnformeerd. Ook het Watersportverbond is hierbij 
gesprekspartner. 
Er zijn al twee overleggen met de provincie Noord-Holland geweest. Een eerste 
gesprek met de projectleider van Vaart in de Zaan is gepland op 29 november 2011. 
Daar wordt onder andere gesproken over de manier waarop geplande stremmingen 
en voorkeursroutes (via Nauerna) gecommuniceerd kunnen worden met de 
watersporters. Ook wordt daar gesproken over ruimere bedieningstijden van de 
bruggen over de Nauernasche Vaart gedurende de renovatie van de Wilhelminasluis. 

Namens het Watersportverbond is Truida Bakker, lid van het regioteam Noord-
Holland, het aanspreekpunt. Zij is lid van Zeilvereniging De Onderlinge en maakt in 
het vaarseizoen regelmatig gebruik van de Zaan om naar het Noordzeekanaal of het 
Alkmaardermeer te varen. Zij kent dus de lokale situatie als geen ander. 

Alle belangrijke informatie zal te vinden zijn op www.watersportverbond.nl/noord-
holland . 
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Truida Bakker. 
Truida Bakker 
Tel:  0224-216027 
e-mail:  a_werkhoven@quicknet.nl        

  
Er is zoveel over gesproken, dat ik graag "officieel" via deze Afgemeerd aangeef, dat 
de perikelen die vorig jaar met Pasen plaatsvonden op het eiland van de 
ZZV eindelijk zijn afgerond. Een eigenlijk klein incident leidde tot een heel vervelend 
conflict. Er bleek geen onderlinge afstemming mogelijk en een oordeel werd 
gevraagd aan de Officier van Justitie. Zo'n onderzoek neemt een lange tijd in beslag, 
maar gelukkig is middels de TOM-zitting van maandag 7 mei 2012 besloten, dat er 
geen reden is tot (straf)vervolging. Beide partijen hebben schuld aan het incident 
en het leerpunt in deze is voor de één "het vermijden van uitlokking" en voor de 
ander "beheersing; zeker voor een geoefende sporter".  
  
Volgens mij een terechte uitspraak. Het doet recht aan de zaak, maar wij betreuren 
de reacties van de Havenmeester en diverse leden van de vereniging. Uit deze 
situatie volgt blijkbaar ook voor hen een leerpunt, namelijk "het stellen van vragen 
aan beide betrokkenen (hoor en wederhoor)" alvorens te oordelen over een situatie 
waarbij men niet aanwezig was en over mensen die slechts getuige zijn geweest.  
  
In de hoop, dat zoiets echter nooit meer voorkomt! 
een vaargroet van Petra Bredefeldt 
 
 
 
 

http://www.watersportverbond.nl/noord-holland
http://www.watersportverbond.nl/noord-holland
mailto:a_werkhoven@quicknet.nl
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Herhaling Gebruiksregels fietsenstalling in de loods in de jachthaven van 
ZZV. 
 
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) voor 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 naar de haven 
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. De fietsenstalling dient dus niet voor opslag van fietsen als 
men niet aanwezig is op de boot! 
Daarnaast dienen andere bezittingen, zoals tentkappen en oude masten verwijdert te 
worden. Er liggen al jaren spullen die niet meer gebruikt worden en waarvan niet 
bekend is van wie ze zijn. 
 
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 juli 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 
  



 

12 

 
Aanwezig volgens de presentielijst 44 leden  
 
1. Opening/ mededelingen 

-  Lisette de Graaf opent de vergadering en deelt mee dat zij deze vergadering 
voorzit en heet allen  welkom. 
Dhr. J. Raat , Joke en Jeroen Dekker en Kees Schol hebben zich afgemeld. 
Op 12 mei is er op de haven de seizoenopening met als afsluiting een 
barbecue. Zie het havenblad voor de agenda en hoe je aanmeld. 
 

2. Bestuurmutaties 
- Het jachthaven bestuur stelt als nieuwe voorzitter voor: Tom Fekkes. Van uit 

de zaal stelt Tom Fekkes zich voor aan de vergadering . Hij is o.a. raadslid van 
de gemeente Hoorn en werkt bij de douane en is al 4 jaar lid van de 
vereniging. Er stemmen 30 leden voor, 9 tegen en 3 onthoudingen. Het 
voorstel is aangenomen dhr. Tom Fekkes is de nieuwe voorzitter van de 
jachthaven. 

 
3. Terugblik op het in hijsen 

- Lisette vraagt aan een lid van de hijsploeg om daar verslag van te doen. Bob 
Beuthink geeft aan dat het in hijsen vlot is verlopen. Er hebben zich geen 
problemen voorgedaan. Lisette bedankt de hijsploeg voor hun inzet. 

- Jan Duif vraagt het woord en geeft aan dat hij het in hijsen te vroeg is. Alle 
brugbedieningen zijn vanaf 15 april afgestemd. Ook het uithijsen vindt hij te 
vroeg. Om te zorgen dat je van af 1 oktober het water uit kan moet je bijna 
half september al beginnen met de voorbereiding zoals je boot overvaren en 
mast eraf halen. Het vaarseizoen wordt daardoor bekort. Hij verzoekt om 1 
week later te starten. Dhr. Heiden oppert om eerst de stalen boten eruit te 
halen. Lisette geeft aan dat het vervroegd uithijsen een voorstel is van de 
liggers. Bij meerderheid van stemmen is in de havenvergadering van 19 
november 2010 vastgesteld voor seizoen 2011-2012 vroeger gaan hijsen. 

 
4. Status vrijwilligers 

Jan Neuteboom doet verslag van de vrijwilligers bijeenkomst van 12 april jl. 
(zie bijlage) Er ontstaat een discussie over het vrijwilliger zijn. Arie vraagt naar 
een kopie concept vrijwilligersvergoeding die hij toegezegd heeft. Jan zal deze 
als nog verstrekken, maar dat stuk is een intern concept stuk. 
Frouk Segaar geeft aan dat als je je opgeeft als vrijwilliger dat daar 
verplichtingen aan verbonden zijn.  
Jan Neuteboom deelt mee dat het bestuur heeft besloten dat per 1 januari 
2013 alle vergoedingen voor vrijwilligers worden afgeschaft. 
Een vrijwilliger van de hijsploeg geeft aan dat hij zich in 2013 dan niet meer 
beschikbaar stelt. Hij ziet de vergoeding als een tegemoetkoming in de 
brandstof kosten. Corrie van Drunen pleit voor een brandstofvergoeding. Uit 
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de zaal wordt gevraagd om hoeveel geld het gaat. De vergoedingen zijn ca 
2000 euro. 
Joop Pletting spreekt zijn zorgen uit over de op hand zijnde wijzigingen in de 
hijsploeg. 
Jan Neuteboom noemt nog even de kosten die de hijsploeg vergoed krijgen 
van de vereniging; eten en drinken tijdens de gehele hijsperiode, kleding en 
veiligheidsschoenen, opleidingen. 

 Dhr. Schultz geeft aan om aan de achterzijde  van het verhaal beginnen. 
 Tevens geeft hij aan dat volgens hem er te snel wordt gehesen. 

Tom Fekkes stelt voor om vlak na het vaarseizoen nog een bijeenkomst te 
plannen voor alle vrijwilligers. Na stemming wordt afgesproken dit op vrijdag 
7 september te houden. 
 

5. Financiën 
- Jan Borsboom verstrekt de definitieve jaarcijfers van 2011. De inkomsten en 

uitgaven lopen in de pas met de begroting.  Hij geeft aan dat de liggelden in 
het najaar worden verhoogd met de trend. Deze is 1 %. 

- Adri de Kruif meldt aan dat er minder bokken bezet waren, maar de schepen 
die we gestald hebben waren iets groter wat de inkomsten positief beïnvloed.  

- Arie  ?  vraagt naar de jaarlijkse verhoging van de KNWV en of zij weer in 
slecht weer zitten. Het klopt dat zij wat te kort komen. 2 jaar terug heeft de 
KNWV een 1-malige extra bijdrage gevraagd van €7,50. Heden ligt de afdracht 
aan het verbond op €19,50. Op internet kun je volgen wat de KNWV allemaal 
doet voor de watersport. Mocht je lid zijn van meerdere 
watersportverenigingen dan kun je via de site je extra bijdrage terugvragen. 

  
 6. Rondvraag 

- Dhr. Robben vraagt hoe hij zich kan opgeven voor de kascontrole-commissie . 
Het jachthavenbestuur wil graag dat minimaal 1 lid van de afdeling jachthaven 
zich opgeeft voor deze kas commissie van de ZZV. Dit vergt ongeveer 2 
avonden per jaar.  Je kunt aanmelden in de havenvergadering van november 
2012. 

- Henk Mast geeft aan er spanning wegvloeit op steiger 8, hij heeft nog maar 
190 volt. Dit zal aan de havenmeester worden gemeld. 

- Piet Zwaneveld vraagt of hijsen met staande mast mogelijk is. Dit is wel 
onderzocht toen de kraan werd ontworpen. De kosten waren toen dermate 
hoog, dat daar niet voor is gekozen. 

- Arie ?  is van mening dat de voorjaarsstalling groter is dan anders. Adri de 
Kruif geeft aan dat de voorjaarsstalling is bedoeld voor liggers die niet op de 
kant konden staan ivm plaats gebrek. Deze regel is de laatste jaren niet altijd 
strikt gehandhaafd. Indien nodig zal het bestuur maatregelen nemen om onze 
vrijwilligers te beschermen voor extra werkzaamheden en zonodig de regel 
weer streng te gaan toe te passen. 

- Dhr. Klingers meld dat hij na 10 jaar een knip en scheerbeurt heeft genomen. 
Hij vraagt zich af waarom de boten zo dicht op elkaar worden neergezet als er 
zeeën van ruimte is? Bestuur zal dit verzoek doorgeven aan de havenmeester. 

- Piet Zwaneveld bedankt de havenadministratie voor het vele werk in het 
afgelopen jaar.   

 Lisette sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng . 
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Bijlage praatpapier van verslag vrijwilligersbijeenkomst 
 
Donderdag 12 april is er een bijeenkomst geweest met onze vrijwilligers, om ze de 
gelegenheid te geven hun onenigheid met elkaar uit te praten, om zodoende de sfeer 
onderling weer een positieve draai te geven. 
Maar er zijn een paar vrijwilligers die ervan overtuigd zijn dat zij meer rechten hebben dan 
andere. Zij noemen dit verworven rechten. (hebzucht eigenbelang) Helaas gaat het zo ver 
dat deze personen denken de dienst uit te kunnen maken op onze haven. 
Dit gebeurt door middel van onrust stoken over onder andere in het verleden genomen 
bestuursbesluiten tot op de dag van vandaag door te blijven zeuren in negatieve zin (te 
netjes) 
Niet alleen het bestuur maar ook andere vrijwilligers gaan over de tafel als een stelletje 
idioten en klootzakken.  
Ja, er worden zelf dreigementen geuit. 
Dit alles is te triest voor woorden (zachtjes uitgedrukt) maar zeer zeker onacceptabel. 
Het bestuur heeft daarom besloten een nieuwe koers te gaan varen met het besluit de 
vergoedingen voor alle vrijwilligers met ingang van 1 januari 2013 af te schaffen. 
Dit om te gaan ontdekken wie er nu eigenlijk echt vrijwilliger wil zijn. 
De onenigheid op dit moment onder de vrijwilligers is geen dekmantel voor ons besluit! 
 
Maar wij zijn ervan overtuigd dat dit besluit een positieve uitwerking zal hebben voor onze 
vereniging. 
Gewoon weer eens opnieuw beginnen! 
Onze vrijwilligers zullen op een andere manier dan nu in hun portemonnee gewaardeerd en 
beloond worden voor hun inzet ten gunste van onze vereniging. 
 
Mocht deze onrust en negatieve stemmingsmakerij toch nog blijven doorgaan dan zullen wij 
als bestuur een standpunt moeten innemen te gunste van onze vereniging. 
 
Wij komen naar onze haven voor ontspanning, even weg van de dagelijkse sleur, bijkomen 
van een harde werkweek even je rugzak legen en genieten van je boot en je hobby. 
 
 
Hierbij wil ik het graag laten. 
Bedankt voor jullie aandacht. 
 
 
PS. Kijk eens in de spiegel. Steek je hand in eigen boezem en bedenk eens goede 
oplossingen kort en goed onderbouwd. Daar kan het bestuur wat mee. Ook wij zijn mensen 
en weten en kunnen niet alles. 
 
Jan Neuteboom, algemeen bestuurslid 
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Na een telefoontje in maart 2012 waarin ons gevraagd werd of we het leuk vonden 

om de tros overhandigd te krijgen, is er heel wat denk werk aan vooraf gegaan voor 

we dit stukje hebben geschreven. 

Onze voorganger Adri de Kruijf heeft al heel wat in zijn “de tros van” verteld over 

hoe het vroeger op het eiland de Nes was. 

 

Onze start bij de ZZV gaat terug naar onze jeugd, 

voor Gert-jan is dat vanaf zijn 8ste en voor mij, Carina, 

is dat vanaf mijn 9de. We hebben elkaar dan ook op 

latere leeftijd leren kennen op het eiland de Nes.  

Gert-jan is begonnen met een 16 kwadraat(BM) en 

heeft later een zeilboot, Trotter,  aangeschaft waar 

we buiten het Alkmaardermeer om in de vakanties 

naar de Spiegelpolder, via de Randmeren en 

Overijssel naar Friesland en Zuid-Holland zijn 

geweest.  

In deze periode hebben we ons samen ook ingezet, 

met nog een aantal andere mensen van de 

vereniging, voor het onderhoud van het eiland de 

Nes.  

 

Na een aantal jaren varen met de zeilboot besloten we een motorbootje te kopen, 

een Albin 25. Met deze boot hebben we vele tochtjes door Nederland gemaakt van 

Noord-Holland tot Zeeland, van het westen tot het oosten en van Limburg tot 

Friesland.  

In 1993 werd onze eerste zoon Nick 

geboren en konden we ons prima 

redden op de Albin 25. 

Zo hadden we een traditie waarbij we 

met ongeveer 6 boten ieder jaar met 

Hemelvaart naar de Eemhof gingen. Op 

woensdag aan het eind van de middag 

vertrokken we dan vanaf de haven in 

West-Knollendam naar het eiland “de 

Schelp” op het Naardermeer. De 

volgende ochtend vertrokken we dan 

bijtijds naar de Eemhof en de twee 

dagen dat we daar waren gingen we lekker naar het subtropisch zwembad, uit eten 
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met elkaar en gezellig bijkletsen en plezier maken. Op de zondagochtend vertrokken 

we weer naar huis en in sommige jaren plakten een aantal boten er nog een weekje 

vakantie aan vast, dan namen we ter hoogte van de Hollandse brug afscheid van 

diegene die weer naar huis gingen.  

 

In 1996 kwam onze tweede zoon 

Niels en tot dat hij ruim een half jaar 

was hebben we nog met de Albin 25 

gevaren. Zodra in 1997 de boten te 

water gingen hebben we de Albin 

naar Weesp gevaren, naar de 

verkoophaven en konden we niet 

varen, totdat deze verkocht was en 

er een andere boot gekocht was. Je 

zult dan altijd zien dat het prachtig 

weer wordt en je achtertuin is dan 

ook niet alles; het bloed kruipt waar het niet kan, maar we moesten toch wachten tot 

de andere boot er zou zijn. In augustus 1997 was het zover: we konden onze nieuwe 

boot ophalen uit de Rijp. We hebben een Ariadne Stentor gekocht waarop we 

genoeg ruimte voor ons vieren hadden. Tot nu toe varen we hier nog steeds mee en 

hebben we ook met deze boot een heleboel leuke plekjes van Nederland bezocht.  

 

Het eiland de Nes is voor ons in onze jeugd en voor onze zoons een paradijs geweest 

waar je kunt vissen, zwemmen, kampvuur stoken, in je tentje slapen als je vrienden 

mee hebt, met je zaklantaarn in het donker verstoppertje spelen en ga zo maar door. 

De jeugd van tegenwoordig zou 

zeggen: “lekker chillen met je 

vrienden”. Helaas is het aantal 

kinderen dat op het eiland de Nes 

komen drastisch minder dan in onze 

jeugdjaren en voor onze zoons is 

daardoor de zin om mee te gaan 

niet altijd even groot.  

 

Gezamenlijk wedstrijden van het 

Nederlands elftal kijken was een 

feest op het eiland.  

Wij geven de tros door aan Adam en Elisabeth Andrea. 

Gert-jan en Carina Ruiter 
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Quesadillas met een Grieks tintje 
Heerlijke krokant gebakken wrap met een Grieks tintje. 

Lekker als bijgerecht of met de lunch. Voor 2 personen. 
 

 

Ingrediënten  
 2 tortilla wraps 

 75 gram feta 

 1 rode peper 

 halve rode ui 

 tomatenpuree 

 1 bolletje mozzarella 

 1 theelepel oregano 

 Verse spinazie 

 Zongedroogde tomaatjes 

 

 

Bereidingswijze 
1) Begin met het fijn snijden van het rode uitje en de rode peper. Als je niet van pittig 

houdt kan je ook de pitjes uit de rode peper halen. 

2) Snijd daarna de mozzarella in plakjes en verkruimel de feta in een bakje met een 

vork. 

3) Pak dan een tortilla wrap en smeer de helft van de tortilla in met ongeveer 2-3 

theelepels tomatenpuree. Smeer dit goed uit. 

4) Verdeel daarna de helft van het rode uitje, de rode peper, de feta en de mozzarella 

over de tomatenpuree. En breng dit op smaak met de helft van de oregano. 

5) Giet een klein scheutje olijfolie in een koekenpan en als de olijfolie warm is, leg je de 

tortilla in de pan. Tip: je kan de ingrediënten ook pas op de tortilla in de pan leggen, 

als je dat handiger vindt.  

6) Bak de tortilla ongeveer 2 minuten en vouw hem dan dubbel en bak hem dan nog 

ongeveer 1 minuut. Na deze minuut draai je de tortilla om en bak je de andere kant 

nog ongeveer 3 minuten. 

 

Tip: wil je het helemaal compleet en lekker maken, dan kun je nog wat blaadjes 

verse spinazie en zongedroogde tomaatjes in deze Griekse quesadilla doen! 

 

 

Eet smakelijk! 
  

 
  

http://images.smulweb.nl/recepten/1402421/high_res/DSC_2017-1024x685.jpg
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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! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     2   3 

      7 1  

1  5 4   2   

  7   3 8   

4 9 1  8    5 

5    6     

   1  5  7  

   3   5  8 

  9     3  

 

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

 

 
 

Oplossing Sudoku maart 
 
 
 
 
 
 

9 2 8 1 6 7 5 4 3 

1 7 5 4 9 3 2 8 6 

6 4 3 2 5 8 7 1 9 

8 9 6 3 2 5 4 7 1 

3 1 4 8 7 9 6 2 5 

7 5 2 6 4 1 9 3 8 

2 3 9 5 8 4 1 6 7 

5 6 1 7 3 2 8 9 4 

4 8 7 9 1 6 3 5 2 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.lekkerpuzzelen.nl/

