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September 
Het is de maand van het afsluiten van een mooi vaarseizoen en het klaarmaken voor 
de winterstalling.  
De laatste mooie weekenden worden door velen nog gebruikt om even heerlijk een 
rondje te varen, naar het eiland te gaan of gewoon lekker te vertoeven op de haven. 
Nu het einde van de maand nadert zie je steeds meer mensen hun spullen weer van 
de boot halen en de klusspullen weer naar de boot toe.  
 
Ik hoop dat u deze zomer ook weer 
heerlijk heeft genoten van uw boot. Wij 
hebben een mooie vaartocht gemaakt 
met 3 medeboten over de Vecht, Lek, 
Nederrijn, IJssel en Randmeren. De 
weergoden waren met ons, waardoor we 
super hebben genoten van het mooie 
weer! Ook hebben we weer genieten van 
de vele mooie zonsondergangen, die 
waarschijnlijk bij velen weer mooie 
plaatjes heeft opgeleverd. 
Vind u het leuk om uw mooiste foto met 
ons te delen, dan kunt u ze sturen naar 
mijn mailadres en dan zal ik ze in de volgende ‘Afgemeerd’ plaatsen.  
De mooiste foto krijgt een plekje op de voorpagina! 
 
Ik wens u weer veel plezier bij het lezen van dit blad. 
Daarnaast wens ik iedereen alvast een goed klusseizoen toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 
 
 
  

 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

 
De volgende ‘Afgemeerd’  kunt u  
verwachten omstreeks  
Eind November 2012. 
 
Copy inleveren voor 20 november 2012 !  

 

 

http://www.jachthavenzzv.nl/
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Deze keer voor de eerste keer van uw nieuwe voorzitter.  
Het vaarseizoen is weer bijna voorbij. Wat het weer betreft begon de zomer slecht 
maar langzamerhand hebben we toch gekregen wat we nodig hadden. Hopelijk heeft 
iedereen een goede vakantie gehad. 
 
Na de vergadering van 26 april is er het nodige gebeurd. Tijdens deze vergadering 
bleek dat de discussie over de vergoeding van de hijs- en kantineploeg tot een 
onwenselijke situatie was uitgelopen. Inmiddels is er een oplossing gevonden die 
voor iedereen aanvaardbaar is. Hiermee is de discussie gesloten. 
Om de verhoudingen, die vertroebeld waren, te herstellen, hebben we een begin 
gemaakt door een avond voor deze vrijwilligers te organiseren. Na de volgende 
hijsperiode krijgt dit een vervolg. We hebben dan weer wat tijd gehad om oud zeer 
te laten helen. Ik heb er vertrouwen in dat iedereen het beste wil en dat we alleen 
tijd nodig hebben om alle wonden te helen. 
 
Verder zijn zaken geregeld en opgestart: 

 Willem (onze havenmeester) heeft een nieuwe computer tot zijn beschikking. 
Dit werd wel tijd want de vorige moest bijna aangeslingerd worden. Het 
volgend seizoen zijn we dan ook in staat om voor de passanten facturen te 
printen.  

 In de winterperiode gaan we een proef doen met WIFI in en om de kantine. 
Als dit goed werkt gaan we kijken of voor het volgende vaarseizoen de hele 
haven van WIFI kunnen voorzien. In eerste instantie is deze voorziening voor 
het onderhouden van uw contacten zoals gebruik van Skype, mail en andere 
sociale media. Er is te weinig bandbreedte om iedereen films van enige 
omvang tegelijkertijd te laten downloaden. Deze voorziening zal, zeker voor 
leden, gratis zijn. 

 Het probleem van de elektra op de steigers wordt deze winter aangepakt. Er 
is op sommige steigers een te groot spanningsverval. Inmiddels zijn de 
materialen aangeschaft. 

 De draadbreuk van de kraan is opgelost. De kraan komt weer door de 
keuring. Heren technici, bedankt!! 

 De rekeningen voor de winterstalling zijn weer uitgegaan. We hebben te 
maken in deze periode met een Btw-verhoging van 2%. Deze willen we niet 
aan u doorberekenen. U vindt een korting van 1.65% over het totaalbedrag. 
Deze korting compenseert de Btw-verhoging. Onze penningmeester heeft mij 
dit uitgelegd en het klopt!!! U kunt de korting alleen genieten als u binnen de 
betalingstermijn betaalt.  

 Op 5 januari 2013 houden we weer een nieuwjaarsreceptie in 't Oppertje. 
Deze begint om 15.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 
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Verder rest mij nog iedereen veel succes te wensen met de onderhoud van uw schip. 
Het veilig uithijsen van uw schip wordt weer verzorgd door een aantal 
gekwalificeerde vrijwilligers en Willem Blom. Daarbij is nooit schade ontstaan. Perfect 
dus en houden zo mannen!! In de herfst- en wintertijd, wanneer u op de haven 
werkt aan uw schip, staan de kantinemedewerkers klaar om uw inwendige mens te 
verzorgen voor een belachelijk laag bedrag.  
Verder doet u in 't Oppertje een heleboel gevraagde en ongevraagde raad op!!  
 
Tom Fekkes 
voorzitter Jachthaven ZZV 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
   

 
 
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 
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Zoals u misschien wel gezien heeft, kampt de kantineploeg met een tekort aan 
mensen. Het gevolg is dat tijdens de winterperiode de kantine veel dagen niet 
geopend kan zijn. 
Maar werken aan je boot zonder kantine is ongeveer hetzelfde als schaatsen zonder 
koek en zopie. En we hebben niet voor niets zo'n mooie kantine.  
Mensen die willen bijdragen aan de kantineploeg kunnen zich melden bij Loes 

Neuteboom (telefoon 06‐22459987) 
 
 
 
 

 
 

Voor de vele blijken van medeleven en positieve bijdragen bij mijn 
ziekenhuisopname,zoals het bezoek aan het ziekenhuis en de bloemen bij mijn 
terugkeer als ook de vele kaarten met vrolijke teksten en de oppeppers in de haven. 
wil ik u allen heel hartelijk bedanken. 
 
Met een lieve groet, 
Mary Groot 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging nieuwe ledenavond. 

Op 16 oktober aanstaande wordt er een avond georganiseerd voor nieuwe (laatste 2 
jaar) leden. Overigens is iedereen welkom!! Op deze avond kunnen jullie kennis 
maken met de drie afdelingen van de ZZV. Buiten onze jachthaven herbergt de ZZV 
ook nog een roei- en zeilafdeling. Leden en bestuursleden van deze afdelingen staan 
op deze avond klaar om jullie te vertellen en te laten zien wat er binnen de diverse 
afdelingen georganiseerd wordt. De avond wordt gehouden in ons pand aan de Zaan 
op de Havenstraat 70A te Zaandam. 
Aanvangstijd is 20.00 uur. 
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Hou jij straks onze stoere ijsbreker  

de christiaan brunings in toom? 

 
Het Scheepvaartmuseum is spraakmakend vernieuwd. Sinds 2 oktober zijn we weer open als 
toonaangevend maritiem museum en spectaculaire evenementenlocatie en verwelkomden we al meer 
dan 400.000 gasten.  
 
Aan de steiger van ons museum ligt een varend monument: het stoomschip de Christiaan Brunings. 
Het schip is als ijsbreker gebouwd in 1900 op de Amsterdamse werf van Jan F. Meursing in opdracht 
van Rijkswaterstaat. Met de voor die tijd luxe inrichting deed het ook dienst als directieschip. Vanuit de 
thuishaven Dordrecht deed het tot de Tweede Wereldoorlog dienst, daarna werd het tot 1968 ingezet 
als meetvaartuig. Sinds 1968 is de Christiaan Brunings  onderdeel van de collectie van Het 
Scheepvaartmuseum. Het schip – met nog de originele kolengestookte machine – wordt onderhouden 
en gevaren door een groep vakkundige vrijwilligers.  
 
Momenteel zijn wij, voor dagtochten en evenementen, op zoek naar een: 
 

STUURMAN (m/v) 
 
Je profiel  
- Je bent in bezit van een  geldig groot vaarbewijs 
- Je bent minimaal 10 dagen per jaar inzetbaar als vrijwilliger  
- Je bent sociaal en communicatief ingesteld  
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden je een unieke vrijwilligersbaan. Je maakt deel uit van een professionele groep vrijwilligers 
en draagt bij aan het behoud van een uniek varend monument.   
 
Je krijgt een basisonkostenvergoeding per dagdeel. Uiteraard vergoeden we gemaakte reiskosten ten 
behoeve van woon-werkverkeer, op basis van eigen vervoer van € 0,18 per kilometer, met een 
maximum van € 7,45 per dag. Eventuele overige kosten worden vergoed na akkoord van de 
leidinggevende. 
 
Wil jij in aanmerking komen voor deze uitdagende vrijwilligersfunctie en voldoe je minimaal aan 
bovenstaande eisen, stuur dan je motivatie en cv op naar pwestdijk@hetscheepvaartmuseum.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pwestdijk@hetscheepvaartmuseum.nl
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Toen onze dochter Carina Ruiter ons voordroeg om de tros over te nemen, hadden 
wij net daarvoor onze zeilboot verkocht. Meteen deed zich het probleem voor: we 
hadden geen tros meer om over te gooien, want voorlopig komt er geen nieuw 
vaartuig meer. Na zo’n 36 jaar een zeilboot te hebben gehad is dit wel even wennen. 
 
Het begon allemaal in 1975, toen we via-via een leuke zeilboot aangeboden kregen 
voor een schappelijke prijs: Een Halcyon 23, Engelse makelij romp en opbouw en 
verder afgebouwd bij de Vries Lentsch in Amsterdam. Met een Albin-011 
binnenboord benzinemotor en 4 slaapplaatsen.  

Eerst voorzichtig varend naar het 
Alkmaardermeer, naar ons Eiland. 
Weekenden met onze en veel andere 
kinderen, ook als het weer wat minder 
was toch maar heen, er werd erg naar 
uitgezien. 
Later ook wat verdere tochten, met 
staande mast via het Noord-Hollands 
Kanaal, Amstelmeer naar Kolhorn, dan 
door de Wieringermeerpolder ( dat kon 
toen nog ) naar Medemblik en dan over 
naar Friesland. 

Een paar jaar later een speciale vakantie, we gingen met een groep van zo’n 6 
motor- en zeilboten naar Schiermonnikoog. De eerste keer op zout water! Een 
geweldige ervaring, die naar meer smaakte.  
 
Maar ja, onze Carina en Adam groeiden ook en zo langzamerhand werd de Halcyon 
toch wel wat aan de kleine kant. Links en rechts wat schepen bekeken en uiteindelijk 
vonden we in Weesp, bij de Albin-werf een Albin Vega; 
zeilnummer 2136 lengte 8,25 meter, langkieler, sterkere 
motor en een heerlijke lange kuip. 
Hier hadden we de ruimte die wij graag wilden hebben; 
alles flink groter dan we gewend waren en een schip dat 
op ruimer water ook goed te hanteren was. 
In 1982 op Vaderdag werd ons oude schip ingeruild en 
voeren we zo trots als een pauw terug naar de 
Zaanstreek. De rest van dat jaar weer wekelijks naar 
ons Eiland en flink oefenen met zeilen en 
manoeuvreren, (bij een Vega zit de schroef nl. achter 
het roer en daar moet je wel aan wennen) 
De 1e grote vakantie weer via het IJsselmeer naar 
Friesland, maar de jaren daarop verlegden we ons 
zeilgebied naar telkens iets verder. 
De Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren, prachtig om te 
varen, de Oosterschelde was nog net niet afgesloten en 
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zo kon je zonder te schutten buitenom weer naar het Haringvliet varen. 
Daarna 2 tochten naar de Duitse Waddeneilanden. De 1e keer binnendoor tot Delfzijl 
en dan Norderney en verder over het wad tot Spiekeroog, allemaal leuke eilanden 
om te bezoeken. De 2e tocht met beter weer Den Helder uit en via Vlieland, 
Lauwersoog over het wad naar Borkum en zo weer verder tot Spiekeroog. Beide 
keren weer vanaf Delfzijl binnendoor naar de Zaanstreek. 
Nu ging onze bemanning (eerst de dochter en later ook de  zoon) niet meer in de 
zomervakantie mee, dus de langere tochten waren voorbij en Texel en Vlieland 
werden meestal de verste bestemming. 
 
Ja, en toen kwam de VUT en waren we niet meer afhankelijk van de vakanties. Er 
kwam een Camper waar we tochten mee door Europa maakten. De vaartochtjes 
beperkten zich tot een weekje Texel en later alleen nog het Alkmaardermeer. 
Dan laat je op een zeker jaar de mast op de kant liggen en vaar je nog een paar keer 
per jaar als motor-zeilboot en dan besluit je na 30 jaar afscheid van je schip te 
nemen en hem in de verkoop te doen.  

 
En zo werd in Mei 2012 een nieuwe eigenaar gevonden en blijven ons de goede 
herinneringen en foto’s 
 
Adam en Elizabet Andrea 
 
PS Nu wij letterlijk op de steiger staan en geen tros meer hebben om over te geven, 
wie o wie pakt het weer op? 
 
Dus bij deze de oproep aan jullie: Wie wil de volgende “De tros van…..” verzorgen? 
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Salade met hamterrine 
Voorgerecht voor 4 personen 

 
 

 
 
 
Ingrediënten  

 150 gram roomkaas 

 1 el kappertjes 

 ½ appel, in zeer kleine stukjes 

 5 zoetzure augurkjes, in zeer kleine 

blokjes 

 Zout en versgemalen peper 

 200 gram beenham in dunne plakjes 

 (Veld)sla 

 2 el olijfolie 

 1 el witte balsamicoazijn 

 4 geroosterde boterhammen 

 

Bereidingswijze 
1) Roer de roomkaas goed los in een grote kom. Schep hier de kappertjes, appel en 

augurkjes door. Breng op smaak met zout en peper. 

2) Leg 4 plakken ham dakpasgewijs naast elkaar op een stuk folie. Leg hier op dezelfde 

wijze nog 4 plakken op. 

3) Schep het roomkaasmengsel in het midden en rol de plakken ham met behulp van de 

folie stevig op. Draai de folie eromheen en laat de rol een uur of langer opstijven in 

de koelkast (dit kan ook een dag van tevoren). 

4) Maak de veldsla aan met olie en azijn en wat zout en peper. Verdeel dit over 4 

bordjes. 

5) Snijd de rol in 12 plakjes en leg deze op de salade.  

6) Snijd de boterhammen in driehoeken en leg deze erbij. 

 

Tip 
 Neem ipv roomkaas naturel eens tuinkruiden-roomkaas. 

 Vervang de beenham door rauwe ham. 

 Ook lekker als borrelhapje. 

 
Eet smakelijk! 
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7 4  1    6 2 

   9  8   1 

 5   2    4 

       2  

6  1  3  9 8  

 3 7       

    8  5   

     1    

  2 6  5 1  9 

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

 

 

 
 

Oplossing Sudoku mei 
 
 
 
 
 
 

8 4 6 7 1 2 9 5 3 

9 2 3 6 5 8 7 1 4 

1 7 5 4 3 9 2 8 6 

2 6 7 5 4 3 8 9 1 

4 9 1 2 8 7 3 6 5 

5 3 8 9 6 1 4 2 7 

3 8 4 1 2 5 6 7 9 

7 1 2 3 9 6 5 4 8 

6 5 9 8 7 4 1 3 2 

 

  
 
 
 
 

http://www.lekkerpuzzelen.nl/

