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Voor u ligt alweer de 2e editie van het havenblad “Afgemeerd”. Deze heb ik weer met veel 
plezier voor jullie gemaakt en hoop dat u hem ook weer met veel plezier zult lezen. Na de 
eerste editie heb ik vele positieve reacties gehad en leuke input! Ik zou zeggen: Blijf hiermee 
doorgaan, dan blijft het een goed gevuld blad! 
We hebben veel mensen kunnen bereiken via de e-mail en via via hebben we ook weer 
nieuwe mailadressen gekregen, dus ons bestand wordt steeds meer up-to-date. De mensen 
die niet in het bezit zijn van een mailadres hebben dit aan ons doorgegeven en hebben het 
krantje op een andere manier ontvangen. Ik zou jullie willen vragen, als het mailadres van u 
(nog) niet de juiste is of nog niet bekend is bij ons, dit dan door te geven zodat we over een 
half jaar iedereen kunnen bereiken. 
 
Onze website krijgt steeds meer input en bouwen we langzamerhand steeds meer uit. Iets 
wat we veranderd hebben is onze bereikbaarheid via mailadressen. Deze zijn nu allemaal 
gekoppeld aan de website jachthaven ZZV en daardoor dus eenduidig. Hierdoor is mijn adres 
voor de redactie veranderd. Deze is geworden: redactie@jachthavenzzv.nl, dus mocht u iets 
te melden hebben of willen vragen/doorgeven dan kunt u dat via bovenstaand mailadres 
doen. De overige mailadressen kunt u elders in dit blad lezen. 
 
Het is de bedoeling dat dit blad 6x (1x per 2 mnd) per jaar verschijnt, uitgezonderd de 
zomerperiode. Ik zal in elke editie benoemen wanneer de volgende weer uitkomt en voor 
welke datum u de copy ingeleverd dient te hebben. 
Helaas heeft nog niemand zich aangemeld om de commissie communicatie te komen 
versterken. Wie heeft er wat tijd over (of wil er wat tijd voor vrij maken) om dit samen met 
mij verder uit te breiden? Graag hoor ik van u. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 
 

Webadres: www.jachthavenzzv.nl 
 

De volgende Afgemeerd kunt u verwachten 
omstreeks eind mei 2009; 
 
Copy inleveren voor 8 mei!  

  



 

 
 
 
VANACHTER HET (BE)STUURSTAND 
Sinds het eerste nummer is uitgekomen is er weer veel gebeurd op de haven. De steigers 4 
en 5 zijn gereed gekomen en weer voorzien van stroom en verlichting. Het 
waterleidingsysteem is aangelegd en wordt voorzien van speciale kleppen die er voor gaan 
zorgen dat het water niet te heet gaat worden in de leidingen. Dit tegen legionellagevaar. 
Ook op steigers 1, 2 en 3 zijn de vrijwilligers van de onderhoudsploeg druk bezig om deze te 
voorzien van een wateraansluiting. Het is een prestatie dat zo’n kleine club vrijwilligers dit 
weet te realiseren. Een dankwoord is hiervoor wel op zijn plaats. 
 
Op de steigers 6, 7 en 8 willen we ook waterleidingen aanleggen, maar of dit door de kleine 
club mannen gerealiseerd kan worden is een grote vraag. Om het toch voor de zomer in 
orde te krijgen willen we op zaterdag 9 mei een werkdag houden, waarvoor we zoveel 
mogelijk liggers uitnodigen om onder professionele begeleiding de leidingen aan te leggen. 
Kijk hierbij niet of u zelf al water op de steiger heeft, maar help de andere liggers aan 
hetzelfde gemak. We starten op die zaterdag 9 mei om 8.30 uur met een kop koffie in de 
kantine, waar ook de werkzaamheden worden toegelicht en ploegen worden geformeerd. 
Daarna aan de gang, tot dan!  
 
Het inhijsen van de boten gaat 18 april weer van start, de lijst met de data hangt aan de 
zuidzijde van de kantine. Kijkt u hier alstublieft op en kom op tijd. Dan heeft u nog de 
mogelijkheid uw schip te controleren voor hij de Zaan op gaat en er niet in! Afsluiter 
vergeten, kapot gevroren slang? De mannen van de hijsploeg willen het wereldrecord 
schadeloos hijsen verbeteren en staan weer voor een grote uitdaging om het samen met u 
zo goed mogelijk te laten verlopen. Denkt u ook even aan het opruimen van uw spullen op 
de plek waar u stond met de boot, zoals ladders, trappen en zeilen.  
 
De havenmeester is een paar weken geleden geopereerd aan zijn hand. Hij heeft veel hinder 
hiervan in zijn werk. In de herstelperiode zal hij langzamerhand zijn werkzaamheden weer 
gaan oppakken. Deze tijd gebruikt hij ook om zich te scholen in het gebruik van de 
computer. Hierdoor kunt u binnenkort naar de havenmeester uw berichten en vragen mailen, 
dit is net zo makkelijk. Het e-mailadres is w.blom@jachthavenzzv.nl Daarnaast is er een 
nieuw GSM-nummer voor de (reserve-) havenmeester, dit is namelijk 0619452005. Hiermee 
wordt de haven nog beter bereikbaar. 
 
Het bestuur heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het ledigen van een 
chemisch toilet op de haven. In de aanloop daar naar toe stond in het vorige nummer een 
oproep voor een groot vat. We hebben hierop verschillende aanbiedingen gehad, hiervoor 
hartelijk dank. Maar we kunnen er geen gebruik van maken, want het legen en reinigen van 
het vat kost een vermogen. We kunnen namelijk niet lozen op het riool, want dit is er niet. 
Het vat moet minimaal 1 x per 2 weken leeggezogen worden met een tankwagen, anders is 
de stank op de haven in de zomer niet uit te houden. Dit kan en mag niet! We hopen dat er 
een oplossing mogelijk is die niet te veel geld gaat kosten en geen overlast zal geven!  



Nog een belangrijke zaak is dat er een nieuwe kraanvloer is aangebracht, waar de schepen 
worden neergezet om afgespoten te worden en op of af de bok worden gehaald. Deze vloer 
is vloeistofdicht en kan grote druk doorstaan. Ook zijn er zwaardere stelconplaten 
aangebracht rondom deze vloer, dus we kunnen hiermee weer jaren voort. 
 
Het vrijwillige havenbestuur, dat bestaat uit mensen die naast hun eigen werk bij een 
werkgever, gemiddeld twee avonden of meer per week besteden aan de jachthaven, 
probeert middels o.a. dit blad en de website contact met u te houden. Graag zouden wij 
willen dat u ook contact probeert te houden met ons als bestuur. Zeker als er situaties met u 
of in directe omgeving plaats vinden, waarvan u vindt dat we daar van op de hoogte moeten 
zijn. Denkt u hierbij bijv. aan een ernstige ziekte van u of één van uw naasten of van een 
overlijden. Hierop willen we graag reageren en kan er binnen het bestuur gekeken worden, 
wie er van het bestuur contact met u zal leggen of dat de havenmeester als 
vertegenwoordiger van de jachthaven en het bestuur dit zal doen. Voor de kontakten met 
ons kunt u gebruikmaken van de e-mailadressen en telefoonnummers die vermeld staan op 
de website of in een schrijven, dit ter attentie van de voorzitter van de jachthaven ZZV, Piet 
Kuiperlaan 53, 1525 PK, West-Knollendam.  
 

Namens het bestuur, 
Johan Raat.   

 
 
 
 
 

 
 
Het bestuur heeft mij gevraagd om iets te schrijven over mijzelf en ivm mijn operatie van 
mijn pols. 
 
Doordat ik 2 jaar geleden met zwaar tillen op de haven een steek in mijn arm voelde, wist ik 
niet wat dat voor gevolgen kon hebben. 
Ik kreeg veel last van mijn arm, zodat ik in december 2007 geopereerd werd aan mijn hand. 
De pijn bleef helaas aanwezig. Ik kreeg injecties in mijn pols, maar dat hielp helaas ook niet. 
Na mijn vakantie in september 2008 heb ik het hoger opgezocht en ben ik terecht gekomen 
in “The hand clinic” bij professor dr. Ritt in Amsterdam. Die zag in 5 minuten wat er aan de 
hand was; doordat ik 2 jaar terug een pees afgescheurd had, is er een wortelbeentje 
verschoven en die veroorzaakte de pijn in mijn arm en pols. 
De operatie heet met een duur woord: Proximale rij carpectomie. Dat betekent dat er een rij 
wortelbeentjes tussenuitgehaald is. Daardoor is mijn hand 1 cm korter geworden. 
Het genezingsproces duurt ongeveer een half jaar tot een jaar. 
 
Zo genoeg over mijn persoon. 
Ik wil alle mensen die in de haven liggen een hart onder de riem steken die met operaties, 
chemokuren en bestralingen te doen hebben. Het zijn er velen. 
Er zijn helaas 2 mensen onder ons overleden. Dat zijn ome Klaas Freysen en mevrouw Klok. 
Ik wens hierbij mevrouw Freysen en meneer Klok heel veel sterkte met het verlies! 



Na alle treurige berichten wil ik ook tot de orde van de dag komen: “Vriendelijke liggers, haal 
uw stekkers uit het stopcontact als u niet aan boord bent!” Het is om de veiligheid te doen, 
zoals kortsluitingen en evt. brand te voorkomen.  
Probeer van de zomer stapvoets te rijden op het terrein. Bij droogte is het geen harden van 
de stof. En zoals u weet zijn wij weer watervoorzieningen aan het aanleggen op de steigers. 
Wij vragen hierbij om hulp (zie notitie hierboven onder het kopje “Bestuurspraat”). 
 
Graag wil ik nog de jongens bedanken die mij hebben bijgestaan met het opbouwen van de 
steigers. Ik ben ze zeer dankbaar, in het bijzonder Leen Bron. 
 
Als laatste wil ik aangeven dat ik een mobiele telefoon op zak heb, die 7 dagen in de week 
doorgeschakeld staat. Mijn nummers staan op de 2e pagina genoemd. Schroom niet om te 
bellen. 
 
Tot slot wens ik iedereen vast een prettig vaarseizoen en een fijne vakantie toe! 
 
Vriendelijke groet, 
Willem Blom 

 
 
 
 
 

 
 
 
Graag wil ik alle leden welke mij hebben gesteund voor en na de operatie hartelijk 
bedanken. 
Veel kaarten en telefoontjes mocht ik ontvangen en dat is een goed gevoel geweest om door 
de zware tijden heen te worstelen. Ook heb ik mooie bloemen en bezoek mogen ontvangen. 
Gelukkig gaat het de goede kant op en ben alweer bezig met de boot. Hopelijk kan ik daar 
weer veel tijd op doorbrengen.   
 
Vriendelijke groet, 
Lou de Graaf 



 
 
 
 
 
 
Januari 
4 Nieuwjaarsreceptie 

15.00- 17.00 uur                                                 
locatie ‘t Oppertje 

27 Bestuurvergadering 
jachthaven  

 
Februari 
6-11 Boot Holland Leeuwarden 
7 Bezoek scheepswerf 

Contest Yacht 
14 t/m 22 Krokusvakantie bo  
  
Maart 
3 Bestuurvergadering 

jachthaven 
3-8 Hiswa Rai Amsterdam 
7 vrijwilligersavond 
10 Lezing Michel Poulie 
 Lokatie Komboffie  
20 LEDEN MEETS BESTUUR                                                   

20.00 uur 
lokatie ’t Oppertje 

24 ALGEMENE LEDEN 
VERGADERING                            
20.00 uur 
locatie Komboffie 

  
April 
7 Bestuurvergadering 

jachthaven 
10-14 Paasvakantie bo  
12+13 Pasen 
18 START inhijsen  
25-4 t/m 5-5 Mei vakantie bo 
 
Mei 
7 Bestuurvergadering 

jachthaven 
16 Havenjaarfeest  

West-Knollendam 
21 Hemelvaart 
28 zomersluiting ‘t Oppertje 
31 Pinksteren 1e 

 

 
 
Juni 
1 Pinksteren 2e 
4 Bestuurvergadering 

jachthaven 
12-21 Oerol - Terschelling 
  
Juli 
4-31  zomervakantie bo  
 
Augustus 
1-16     zomervakantie bo  
27 Bestuurvergadering 

jachthaven 
29   Opening ’t Oppertje 
 
September 
1-6 Hiswa te water IJmuiden 
29 Bestuurvergadering 

jachthaven 
 
Oktober 
15   START uithijsen  
17-25  herfstvakantie bo noord 
 
November 
3 Bestuurvergadering 

jachthaven 
17 NAJAARS-

VERGADERING 
20.00 uur                               
locatie West-Knollendam 

 
December 
8 Bestuurvergadering 

jachthaven 
25 t/m 31 kerstvakantie bo 
25+26 Kerst  
 



 
 
 
 
De haven is in het bezit van een prachtige ruimte, waarin de liggers en hun gasten een kopje 
koffie of een drankje kunnen nemen, dit als men honger heeft met een broodje van “alles”. Dit 
kan alleen op vrijdag, zaterdag en zondag voor een beperkte periode van het jaar. Dit komt 
voornamelijk door dat we te weinig liggers / leden hebben die een aantal dagen per jaar in de 
kantine staan. Dus nieuwe mensen worden gezocht! Mogelijk iets voor u? Meld u zich dan aan bij 
Loes Neuteboom of stuur een mailtje naar info@jachthavenzzv.nl.  
 
Daarnaast is er een groep mensen die heel actief op de haven bezig is met het vernieuwen en 
onderhouden van de steigers, waterleiding, etc. Voor deze groep mensen is de kantine het gehele 
jaar open, want zelfs met vorst wordt er doorgewerkt en dan is een kop koffie en een warme 
kachel zeer prettig. Deze groep maakt van de kantine gebruik van 10.00 uur tot 13.00 uur. De 
verantwoordelijkheid voor het gebruik van de kantine ligt dan bij de havenmeester of bij de 
aanwezige reservehavenmeester. Hierdoor is het niet meer nodig om in het halletje bij het kantoor 
van de havenmeester te gaan zitten.  
 
Doordat de kantineruimte en de hal veelvuldig gebruikt wordt, is het noodzakelijk om deze 
regelmatig te reinigen. Dit willen we gezamenlijk met de kantineploeg, onderhoudsploeg en met 
de andere liggers doen. Wie is er bereid om even een handje mee te helpen? De grootste klus is 
de tafels en stoelen uit en in de kantine te plaatsen. Dus een paar handen erbij is zeer welkom. 
Geef je hulp even aan bij Loes of Willem. De schoonmaakdagen zijn voorlopig vastgesteld op de 
vrijdagen 27 maart, 24 mei, 28 augustus, 6 november en 29 januari van 9.30 tot 12.00 uur. Op 
deze ochtenden is de kantine dan ook even gesloten.  
 
 



 
 
 
Deel 1 van de reis die gemaakt is door Irma en Peter Severijnse met hun Excellent Patrol 
No XIII in de periode van 15 Mei t/m 30 Juni 2008.  
 
Wat het weer betreft hebben we alles gehad, Zon, Wind, Regen, Hagel, etc.  
Op donderdag 15 Mei varen we in een dag (12 uur) van West-Knollendam naar Aalst. Voor June 
en Peter wat assistentie verleend voor Yacht Vision in Lelystad, zoals boot overgevaren, auto’s 
gewisseld, etc.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Daarna op 27 Mei naar ‘s Hertogenbosch in 2,5 uur 
gevaren. Midden in de stad gelegen en op de markt 
mooie asperges gekocht, de St. Jans kathedraal 
bezocht en voor allen die het nodig hebben een kaars 
opgestoken. 

29 Mei naar Aarle-Rixtel via de Zuid-Willemsvaart in de regen een extra 
treurige bedoening dik 5 uur in de regen. Op 30 Mei naar Wessem in 
konvooi met 4 schepen. Dat schiet op en worden de sluizen vlot bediend. 
In Wessem jachthaven de Koeweide een goede plek maar wat een 
schepen wel 800!!!!. In de volgende dagen de omgeving per fiets verkend 
en vooral Thorn is de moeite waard. Een dag later arriveren Dely en Hans 
van de La Maya en kleppen we heerlijk bij.  
 
Maandag 2 Juni varen we 6 uur de Maas in N 
richting op tot het Leukermeer. Voor de sluis 
Belfeld begeeft onze boegschroef het. 
Daar aangekomen ruggespraak met Peter P. 

gehad en zelf contact met Volvo Ned. gezocht, besloten om wat later in 
de week naar Mook te varen en daar bij de officiële Volvo-dealer te laten 
repareren. We hadden zelf al vastgesteld dat de hoofdas het voor de 2e 
keer had begeven. 
 
 

 



Woensdag 4 Juni in 5 uur naar Mook gevaren Eldorado. Omdat het nog seizoen was direct bij de 
boer asperges gehaald + aardbeien; verser kan niet. In de omgeving is het heerlijk om te fietsen. 
Vrijdag 6 Juni gaat volgens afspraak de boot op het droge en wordt onder garantie het hele 
boegschroef-onderwaterdeel vervangen. Dat is goed geregeld door Volvo. Een paar uur later varen 
we weer.  
 
Op 9 Juni gooien we in Mook de trossen los en varen via 
Weurt de Waal (waar het altijd bedrijvig is met grote 
schepen) op stroomopwaarts tot het v. Pannerdense kanaal. 
Daarna de IJssel (een mooie rivier voor leuke plaatjes) tot 
Doesburg; een oude Hanze stad. We hadden 6 uur gevaren. 
Daar nemen we een versnapering op het terras en laten ons 
haar knippen.  

 
 
 
Dinsdag 10 Juni Doesburg – Lochem. We konden in de 
sluis Eefde nog als pleziervaartuig mee, de beroepsvaart 
moest uren op hun beurt wachten. In 4.5 uur dit traject 
afgelegd. 
Omdat we in Lochem niet lekker lagen (wel het zeer 
leuke stadje bekeken) de volgende dag 11 Juni naar 
Almelo gevaren in ongeveer 5 uur tijd. Daar lig je prima 
in een goed beveiligde stadshaven met een attente 

havenmeester. Ook is er in de omgeving op de fiets veel moois te zien. We hebben in Almelo een 
auto gehuurd en zijn naar onze vriend in Duitsland gereden vanwege 'n gebroken enkel. Er was 
duidelijk sprake van oranjegekte in Almelo. Helaas moest de kachel aan.... 

   
 
Maandag 16 Juni in 5 uur naar Gramsbergen gevaren. Gramsbergen is een pittoresk plaatsje aan 
de grens met een goede haven midden in de natuur. De volgende dag 
hebben onze buren uit het appartement waar we wonen ons opgehaald 
om in Schoonoord (Dr.) te fietsen; dat hebben we geweten ruim 40 km 
maar mooi....! Omdat ze ons ook weer terug hebben gebracht zijn we 
op onze kosten bij de Chinees gegeten. Prima.  

 
Op 19 Juni van Gramsbergen in 7 
uur tijd, met overwegend regen, 
naar Noordscheschut bij 
Hoogeveen door keurig 
gerestaureerde veenkanalen. Door 
de regen konden we hier niet 
zoveel, maar met droog weer valt er prachtig te fietsen.  



Daarom de volgende dag verder naar Meppel waar we 5 uur over hebben gedaan. 
Zaterdag 20 Juni gaan we Meppel onveilig maken, drinken koffie op een terras, kopen nieuwe 
haring en lezen later aan boord de krant. Helaas wordt Oranje door Rusland naar huis gestuurd: 
einde euforie. 
Zondag 22 juni regen, onweer en zware windstoten, de uiers hangen dwars onder de koeien toch 
varen we van Meppel naar Vollenhove in 2.5 uur en krijgen een goede box van een zeer aardige 
havenmeester ROB. Gaan ‘s avonds uit eten bij de Herberg LEKKERRRRR. 
23 Juni moeten we op de boot blijven vanwege het slechte weer.  
24 Juni fietsen we de Rietsnijdersroute 25 km door een plassengebied met leuke dorpen en mooie 
huizen. U gelooft het niet, maar je fietst zelfs door een buurtschap die POEPERSHOEK heet. 
 

 
Woensdag 25 juni Vollenhove-Urk via de Noord-
Oostpolder waar de aardappelen prachtig in bloei staan 
in 4,5 uur. Kuieren nog wat door Urk, maar omdat we 
hier vroeger veel met de zeilboot zijn geweest is er 
buiten veel nieuwbouw en een havengeldverhoging in 
prijs van hfl 0,25 naar €12,50 voor dezelfde 
scheepsmaat niets te melden. Eten ‘s avonds een 
heerlijke, gebakken schol bij een luxe snackbar en gaan 
vroeg het mandje in. I.v.m. de weersverwachting willen 
we morgen vroeg gaan varen over het IJsselmeer om 
via Enkhuizen naar Hoorn te gaan onze oude thuishaven. 

 
Donderdag 26 juni varen we om 06.45 de haven van Urk uit: actuele 
windsnelheid centr post IJsselmeer eind 4 begin 5 Bft koersen met 9kn op 
Enkhuizen aan, worden vlot geschut en meren om 9.40 uur en 40 ltr diesel 
armer in Hoorn af. Havenmeester Rinus begrijpt niet waarom we op dit 
tijdstip al om een ligplaats vragen, maar krijgen na uitleg een goede box.  
 
 
We blijven tot Maandag 30 Juni in 
Hoorn liggen en spreken veel oude 
bekenden die nooit hadden gedacht 
dat we het motorbootvaren zo leuk 

zouden vinden. 
Op de 30e varen we via Edam en Purmerend naar onze 
thuishaven West-Knollendam in 5 uur.  
 
Tot zover dit verslag. Eind Juli gaan we nog naar de 
Wadden en Friesland. Als het doorgaat vertegenwoordigen we van 17 Sept-21 Sept in Sneek de 
werf met onze Patrol en ligt er ook de nieuwe Excellent 12 mtr . Totaal 330 nm gevaren in 82 uur, 
47dg a/b, havengeld 310 euro, 
Voor diegene die nog weg gaan: GOEDE VAART en bereid tot het geven van info.  
 

Irma & Peter Severijnse    
Wormer 10 Juli 2008 

    
 

 
 
 



 
 
 
INFORMELE MEETING LIGGERS - HAVENBESTUUR 
 
Deze meeting vond plaats op vrijdag 20 maart jl. Er waren plus-minus 30 personen aanwezig. Het 
onderwerp was dit keer “ vrijwilligerswerk op de haven”. Dit leverde een interessante discussie op 
over: wat is vrijwilligerswerk, wie doen dit en wat doen de overige liggers/leden? De aanwezige 
liggers hebben het bestuur verzocht een commissie op te richten wat onderzoek gaat doen naar 
welke werkzaamheden er gedaan worden op de haven, wat er mede in de toekomst moet 
gebeuren en hoe de coördinatie van de werkzaamheden gedaan moet gaan worden, etc. De 
uitkomsten en daaruit voortvloeiende voorstellen worden daarna voorgelegd in de 
liggersvergadering later in dit jaar.  
 

Johan Raat 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
1. Schrijf iedere dag iets op waar je dankbaar voor bent. 
2. Doe iets voor een ander. 
3. Geef aandacht aan je eigen plezier. 
4. Zoek een wijs iemand, waarvan je kunt leren. 
5. Leer te vergeven! Door boosheid verlies je veel energie. 
6. Besteed tijd aan clubwerk en vrienden. 
7. Zorg voor voldoende slaap, gezond eten en veel beweging. 
8. Leer om te gaan met tegenslagen. Die zijn er om te overwinnen. 
9. Zoek naar betrokkenheid en voldoening, dat is belangrijker dan 

plezier najagen. 
10. Geluk is geen doel, geen eindresultaat, het is de WEG erheen die 

telt. 
 



 

 
16 mei 2009 organiseren wij weer een 

Opening Vaarseizoen. 
 

We gaan truc-trekken, roeien, skien, werpen, racen en puzzelen. 
 

Welke steiger wordt kampioen 2009????? 
 

Wie durft deze uitdaging aan???? 
 

Welk team is het best geklede team van 2009??? 
Bij deze kreet is er enige verwarring ontstaan en dat is absoluut niet de bedoeling. Men 
denkt dat hij/zij nu geheel verkleed moet komen maar niets van dit alles is waar.  
Het is de bedoeling dat u als team herkenbaar bent en dat kan al met dezelfde kleur  
T-shirt of dezelfde kleur pet. Je zou ook nog kunnen denken aan allemaal dezelfde kleur 
sjerp of zoiets. Meer als dat hoeft echt niet. Ik hoop dat ik door deze uitleg de drempel 
voor inschrijving heb weggenomen. 
 
 
Nogmaals ter informatie: 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
13.30 uur - 14.00 uur Aanvang en eventuele uitleg 
14.00 uur – 16.00 uur Start van de wedstrijd 
16.00 uur Start verkoop van broodjes Haring, Broodjes worst, 

Pannenkoeken 
16.00 uur – 20.00 uur Diverse optredens van Rocky Vosse 
18.00 uur   Bekendmaking winnende steiger 2009.  
21.00 uur   Sluiting 
 
Ik reken op uw komst. (inschrijfformulieren liggen in de kantine) 
 
Loes 
 

 



In de jaren 80 heb ik het polyester 
gebeuren opgegeven en heb toen mijn 
eerste stalen boot aan geschaft. Het werd 
een Van Leeuwen schouw. Er stond een 
benzinemotor van het merk Ford 
watermota in. Een prima ding, maar ik 
vond hem wel gevaarlijk. Mijn gezin was 
opbouwend, maar om mij heen hoorde ik 
gevallen van ontploffing door de benzine. 
Dus na een jaartje sparen kwam het idee 
om er een nieuwe diesel in te zetten. Het 
werd een nieuwe Volvo M D.  Dat werd 
gedaan door de fam. Bijdam uit Wormer. 
De inbouw ging goed, maar door zelf 
werkzaamheid werd mijn poepertje wel 
heel erg nat. Ik heb gevraagd of ik, als de 
boot toch in de loods staat, zelf een nieuw 
toilet mocht inbouwen. Tuurlijk werd er 
gezegd. Eenmaal daar, ik aan het werk. 
Eerst het oude zooitje eruit. Men had een 
ronde pijp op de bodem gelast. Ik ben een 
gevecht met de slijptol begonnen. Eerst 
het platte gedeelte weg en toen de pijp. 

Het ging allemaal goed, maar eenmaal 
alles weg toen kwam het; roestvorming in 
de overgang van bodem naar romp 
omhoog. Men kon daarachter op die 
bodem nooit komen door die ronde pijp 
met platje waar de wc op stond. Willem de 
scheepsmonteur zag dat ook aan en zegt: 
kom we gaan naar buiten, trap af naar 
beneden, en pakt een klein hamertje en 
begint driftig te kloppen in de buurt van 
de wc. Hij kijkt mij zeer bedenkelijk aan. 
Hij zegt: “Hoor maar, dit geluid is anders 
dan als ik verderop klop”. Hij loopt naar de 
werkbank en pakt daar een center, gaat 
naar de plek der onheil en roept: niet 
schrikken. Drie klappen verder en de hele 
centerpen was van buiten naar binnen 
geslagen. Ik scheet zeven kleuren stront 
van schrik. Heb ik toch een kat in de zak 
gekocht? Willem stelde me snel gerust.  

Hij zegt: “9 van de tien keer gebeurd dit, 
is onze ervaring”. En ik kreeg de opdracht 
om dit gat maar groter te slijpen totdat ik 
dik ijzer zag. 

Vanaf dat moment werd ik dus een 
ijzerwerker. Moet je nagaan, niks geleerd 
in die dingen, altijd in het hout gewerkt, 
vier jaar bedrijfschool, heb nog dingen, die 
in opdracht gemaakt moest worden. Mijn 
eerste werkstuk was een reiger die fier 
rechtop stond. Ik heb ook nog een grote 
herdershond bij elkaar gebeiteld en 
gebutst. Geen grote cijfers maar wel 
genoeg om verder te gaan. 

Na veel geknip en gezaag kwam er een 
strip van 10 cm lang en 4,5 cm breed uit 
mijn handen. Willem met de lastang aan 
het werk om het schip weer in orde te 
krijgen. De motor geplaatst en het hele 
spul weer te water gelaten.  

Ik heb er alles bij elkaar toch nog een jaar 
of elf met veel plezier mee gevaren. Ik 
wisselde na veel tussen poses van schip 
en ondertussen wisselde de z.z.v. ook voor 
de derde keer van havenmeester. Dat 
werd Willem Blom. Ik kon hem al een 
beetje, want hij kwam bij ons op het 
bedrijf het afvalhout en andere troep weg 
halen. Het was een lompsterke vent en 
dat heb ik geweten ook. Na een partijtje 
dollen met elkaar lag ik met een tel 
gestrekt op het grasveldje voor de oude 
kantine. Voor de omstanders lachen 
geblazen natuurlijk! 

M.C. 

 



 

 
 
Mijn naam is Loes Neuteboom, ik ben 48 jaar. Ik werk al bijna 24 jaar bij de Rabobank in 
Beverwijk.  
Voordat ik bij de Rabobank aan het werk ging heb ik diverse functies in de horecabranche 
uitgevoerd, o.a. binnen het hotelbedrijf en restaurants. 
 
Dit jaar zal ik nog gaan starten met een 3-jarige opleiding voor MBO Facilitair leidinggevende 
Web 4. Dus mijn vrijwilligers-energie zal iets minder gaan worden. Ik moet deze opleiding 
gaan volgen wil ik mee kunnen blijven draaien. Ik heb er ook erg veel zin in, al zal het niet 
altijd meevallen om na een volledige werkweek nog zo’n 20 uur huiswerk te maken en op 
zaterdag naar school. Maar we gaan de uitdaging aan. 
Ik zal dan ook wat vaker een beroep gaan doen op een van de vrijwilligers om wat van mijn 
taken over te nemen. Maar ik weet zeker dat dit alles gaat lukken. 
 
Tijdens een Liggersvergadering een aantal jaren geleden, werd gevraagd wie Ruud de Kraay 
wilde helpen om de kantine nieuw leven in te blazen hebben. Samen met een aantal leden 
zijn we toen enthousiast gestart. Ik kan u vertellen, dat het niet altijd even gemakkelijk is 
geweest om enthousiast te blijven. Maar ik ben een Steenbok en dat zal wel een van de 
redenen zijn dat ik nog steeds vrijwilliger ben. 
Ruud is er na een tijd mee gestopt, en het Bestuur heeft mij toen gevraagd het stokje van 
Ruud over te nemen. Ik heb toen als eerst de hele ploeg vrijwilligers bij elkaar geroepen, en 
overleg met ze gehad, want ik kan het wel willen maar zij moeten het ook goed vinden en, 
uiteindelijk heb ik ja gezegd. 
 
We hebben een geweldige ploeg vrijwilligers, die met de regelmaat van de klok een 
kantinedienst draaien. Als deze vrijwilligers er niet waren kon ik wel naar huis. 
We werken soms hard maar we lachen ook veel met elkaar en dat is zeker een van de 
belangrijkste redenen dat ik nu nog steeds een vrijwilliger ben. Je krijgt toch een band met 
elkaar en die wil ik nog lang niet missen. En hier put je dan heel veel positieve energie uit.  
 
Ik hou erg van gezelligheid, zomaar spontaan en pot koffie zetten met wat lekkers erbij 
(bijvoorbeeld echte Bossche Bollen uit Den Bosch. Marcel de beste Bossche Bollen bakker zit 
bij het stations van Den Bosch) en dan met z’n allen op een mooie zomerse avond op het 
bankje op de steigers even een babbeltje en vooral veel lachen want het spreekwoord luidt “ 
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd”. 
 
Als laatste reden dat ik vrijwilliger ben is denk ik omdat ik wel een beetje horeca bloed in 
mijn donder heb en graag dingen organiseer.  
Zoals nu het evenement “Opening Vaarseizoen”  dat vind ik heerlijk om te doen. 
Uiteraard met een ploeg vrijwilligers anders lukt het niet. 
Als je iets organiseert en aan het eind van een evenement iedere aanwezige enthousiast en 
tevreden is dan denk ik dat hebben we toch maar weer mooi geflikt met z’n allen en daar 
krijg je energie van. Dus Marcel Dootjes, ik hoop dat je vraag beantwoord is. 
 
Ik wil de tros graag doorgeven aan Meral Koseoglu. Ik ben heel nieuwsgierig wanneer ik 
hem samen met zijn vrouw Gemma kan inroosteren om mee te draaien in de kantine. 



 
Ook dit jaar gaan we weer zeilen in de optimisten. 
 
Als je al eerder meedeed, moet je je wel weer even opnieuw aanmelden. 
Wil je voor het eerst mee doen met het jeugdzeilen en zeilen leren en ben je 8 jaar of ouder, 
vul dan onderstaand formulier in of mail de gegevens naar frouk@segaar.org 
We zullen in de loop van mei weer met de lessen beginnen, terwijl we in april de 
zwembadles willen houden, samen met de andere verenigingen. Het is dus zaak dat ik zo 
snel mogelijk weet wie er dit jaar in welke groep willen deelnemen.  
Ik heb beter weer besteld dan vorig jaar, dus laten we hopen dat dat goed komt! 
 
Naam   ......................................... geeft zich op voor de zeillessen. 
Adres   ......................................... 
Postcode  ......................................... 
Woonplaats  ......................................... 
Tel:   ......................................... mobiel: .........................….. 
Email:   ......................................... 
Geb. Datum  ......................................... 
Geb. Plaats  ......................................... 
Zwemdiploma’s ......................................... (minimaal A en B) 
Ik kan beslist niet op ......................................... 
 
De kosten voor de zeillessen bedragen ca. € 100,= (incl. jeugdlidmaatschap) 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Het was zeer geslaagd! Bedankt voor het 
organiseren en de gezelligheid!



 
 

Nasi goreng met garnalen en omeletreepjes (8 personen) 
 

 

Benodigdheden: 

• 500 g rijst, wit  
• 5 eetlepels zonnebloemolie  
• 2 uien, gesnipperd  
• 3 tenen knoflook, fijngesneden  
• 600 g nasivlees  
• 50 ml ketjap manis  
• 300 g panklare spitskool  
• 2 zakjes mix voor nasi (a 40 g)  
• 4 eieren  
• 1 eetlepel sambal badjak  
• 3 eetlepels verse bladselderij, fijngesneden  
• 250 g roze garnalen  

 

Bereiding (ongeveer 25 minuten): 
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet de rijst af en laat hem goed uitlekken in 
een vergiet. Verhit in een wok 2 eetlepels olie en fruit de ui met de knoflook. Voeg het vlees toe en 
bak het bruin aan. Schenk de ketjap in de wok en warm 1 minuut mee. Schep de spitskool erdoor. 
Voeg de mix voor nasi met 200 ml water toe en warm 5 minuten door; schep regelmatig om. Klop 
intussen de eieren los met een scheutje water, zout en peper. Bak van het eimengsel en de rest van 
de olie 2 omeletten. Laat ze op een bord glijden, rol ze op en snijd ze in reepjes. Schep de rijst door 
de groentemix en breng de nasi op smaak met sambal en zout. Bak de rijst al omscheppend in 5 
minuten goed warm en krokant. Neem de wok van het vuur en schep er de bladselderij met de 
garnalen en de omeletreepjes door. Lekker met zoetzure komkommersalade (zie ah.nl/recepten), 
kroepoek en gefruite uitjes. 

Tip: 
3x variatie op nasi goreng.:  

Vegetarisch. Vervang het vlees door pittig gekruide tofuroerbakreepjes of vegetarische 
Quornstukjes. Of maak veganasi met extra veel groenten: neem behalve spitskool ook broccoliroosjes, 
rode paprika en doperwten. Laat de garnalen achterwege en neem een handje ongezouten cashew- 
of pistachenoten. Geef er pindasaus bij.  

Extra kip. Vervang het nasivlees door kipblokjes en de garnalen door gerookte kipreepjes.  

Met vis. Vervang het vlees door stevige visfilet zoals tilapia- of pangasiusfilet. Vervang de helft van 
de garnalen door 150 g surimisticks in kleine blokjes. Voeg aan de omelet 2 eetlepels gesneden dille 
toe en garneer met partjes lime. 



 


