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Winterbeeld 

In het hemelse blauw  

draagt de zon de dag 

naar het licht 

sneeuw trekt zich terug 

regen zorgt voor dooi 

en het landschap 

langzaam zichtbaar wordt 

weg is nu de winterse kou 

maar de witte winterstilte 

was sprookjesachtig mooi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

 
De volgende ‘Afgemeerd’  kunt u  
verwachten omstreeks  
eind maart 2013. 
 
Copy inleveren voor 20 maart 2013 !  

 

 

http://www.jachthavenzzv.nl/
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Allereerst wil ik iedereen een gezond (!!!!!) en gelukkig 2013 toewensen. We zijn de 

laatste tijd weer geconfronteerd met berichten dat een aantal onder ons ziek 

geworden zijn. Veel sterkte en waar dat nog mogelijk is, veel beterschap!!! 

Op 5 januari hebben we de nieuwjaarsreceptie gehouden. Ik ben daar door 

omstandigheden zelf niet bij aanwezig geweest. Hier kan u dus helaas geen verslag 

van doen. 

Vrijwilligersavond 
In december zijn er een aantal activiteiten geweest door en voor vrijwilligers. De 

hijsmedewerkers hebben een avond gevierd met een maaltijd. Voor alle vrijwilligers 

is een avond georganiseerd door Loes Neuteboom, Lisette de Graaf en last but not 

least Willem Blom. Willem bleek op die avond onvermoede kwaliteiten te hebben. 

Met zijn “kapiteinskoor” hebben we o.a. de klokken van Arnemuiden horen luiden. En 

dat nog wel in ultra-strakke langlaufbroek!!!  

Op deze avond heeft Leen Kluft gemeld dat hij de marathon van Barcelona gaat 

lopen. Hij laat zich sponsoren voor het goede doel: het ALS-onderzoek. Op de 

vrijwilligersavond heeft hij al een goed bedrag ingezameld, maar elke donatie van u 

is welkom. Neem even contact op met Leen als u hem wilt sponsoren. Zijn e-

mailadres is uptimist50@hotmail.com. 

Op 31 augustus 2013 zal er weer een vrijwilligersdag georganiseerd worden. 

Oproep kandidaten bestuur 
Het bestuur vindt het wenselijk dat er ook twee leden vanuit de vrijwilligers aan het 

bestuur deelnemen. Dus kantinemedewerkers, vrijwilligers uit de hijsploeg en andere 

vrijwilligers, meldt u aan! Door uw deelname en inbreng is een evenwichtigere 

besluitvorming mogelijk, waarbij rekening gehouden kan worden met de specifieke 

wensen en voorkeuren van alle leden. 

Winterreglement 
Een groot aantal leden kunnen slecht omgaan met het winterreglement. En terecht. 

In de tijd dat dit reglement geschreven is, waren er nog mondjesmaat 

schuurgereedschappen met afdoende afzuigmogelijkheden. Schuren (behalve dan 

waterproof schuren) leverde per definitie stof op. In deze tiid hoeft dat niet meer. 

Het reglement wordt dan ook aangepast aan de mogelijkheden van deze tijd. Hierbij 

blijft natuurlijk de hoofdregel dat we elkaar geen overlast bezorgen. 

Verder zijn er leden die moeilijkheden hebben met het verbod om elektrische 

apparatuur , zoals kachels en ontvochtigingsapparatuur, te laten draaien bij hun 
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afwezigheid. Dit verbod blijft bestaan. Zolang deze apparatuur brandrisico's oplevert, 

blijft het gebruik hiervan bij uw afwezigheid te riskant. 

Verder wijzen we u erop dat gasflessen op de boot in de winter altijd afgesloten 

moeten zijn. 

Wifi 
In en rond de kantine kan iedereen nu gebruik maken van Wifi (draadloos internet). 

De planning is dat de dekking dit seizoen uitgebreid wordt tot de hele haven. Ik houd 

u op de hoogte. 

Verenigingssite 
Onze vereniging bestaat uit een drietal onderverdelingen. De jachthaven, motor- en 

zeilboten en de roeivereniging. Elk onderdeel heeft een eigen site. Dit is natuurlijk 

vreemd, een vereniging met drie aparte sites. Snapt u het nog? Daarom is besloten 

om voor de ZZV één site te ontwikkelen waar elk onderdeel haar eigen plaats heeft. 

Adri de Kruif is heel hard op weg om deze site gestalte te geven. In de volgende 

Afgemeerd kunt u hier meer over lezen. 

Fietsenstalling 
Het is vervelend om te melden, maar een aantal mensen houden zich nog steeds niet 

aan de regels rond het gebruik van de fietsenstalling. Dit tot ergernis aan de leden 

die dat wel doen. Ik ga ervan uit dat in de volgende winterperiode deze ergernis 

opgelost is, als de “illegale” gebruikers mij nu begrijpen. 

Kraan 
Zoals u misschien weet waren de takels van de kraan bij de periodieke keuring 

afgekeurd. Inmiddels zijn deze door Meindert de Jong en Willem vervangen door 

brandnieuwe. We kunnen nu weer een aantal decennia vooruit. De reden waarom de 

afkeuring van de takels zomaar uit de lucht kwam vallen, wordt onderzocht. 

Voorjaarsvergadering 
Noteer in uw agenda: op 9 april wordt de voorjaarsvergadering gehouden. Dan 

worden de nieuwe kandidaten voor het bestuur voorgedragen aan de leden en 

gestemd over hun aanstelling. Verder kunt u dan uw opmerkingen, kritiek, 

waardering, ergernissen en andere prangende zaken op tafel leggen. 

Succes in de resterende periode met uw boot. 

 

Tom Fekkes 

voorzitter 
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Februari 
12 Lezing van Klaas Wiersma. 
 20.00 uur in het Komboffie 

te Zaandam  
14 Bestuursvergadering 
 
Maart 
5 Lezing van Kirsten van de Kolk. 

20.00 uur in het Komboffie te 
Zaandam 

21 Bestuursvergadering 
31 Pasen 
 
April 
1 Pasen 
2 Start inhijsen 
9 Voorjaarsvergadering  

20.00 uur in ’t Oppertje,  
W.- Knollendam 

25 Bestuursvergadering 
27 Opening vaarseizoen met 

Kofferbakverkoop + BBQ 
30 Koninginnedag 
 
Mei 
9 Hemelvaart 
17-20 ZZV Pinksterweekend in Schagen 
30 Bestuursvergadering 
 
Juni 
 

Juli 
4 Bestuursvergadering 
6 Start schoolvakantie B.O. 
 
Augustus 
18 Einde schoolvakantie B.O. 
31 ZZV vrijwilligersdag op eiland 

“De Nes” 
 
September 
5 Bestuursvergadering 
 
Oktober 
1 Start uithijsen 
2 Bestuursvergadering 
 
November 
6 Bestuursvergadering 
12 Havenvergadering 20.00 
 ’t Oppertje W.-Knollendam 
 
December 
11 Bestuursvergadering 
21 Vrijwilligersavond:  

“Afsluiting 2013” 
25+26 Kerst 
 
 
Wijzigingen voorbehouden 
 
 

 
Beurzen 2013 
19-27 januari Boot Dusseldorf 
8-13  februari Boot Holland in Leeuwarden 
2-4 +8-10 februari Belgian Boot Show 
17-19 februari Belgian Boot Show 
6-10 maart  Hiswa RAI Amsterdam 
3-8 september Hiswa te water Amsterdam 
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…… En toen was het dan zover. Op 29 december om 16 uur 
verzamelden de vrijwilligers zich om de 
kampvuren heen met een glas Glühwein in 

hun hand om zich 
wat op te 
warmen. Wat 
was het toch 
koud die dag!..... 

 

Ook konden we genieten van muzikaal 
optreden van het shantykoor “De 
Parelvissers” uit Wormerveer.  
Nadat we genoten hebben van een aantal 
nummers zijn de vrijwilligers in groepen 

verdeeld om aan 
de slag te gaan met een aantal spelen: 

spijkerslaan, 
boomstamzagen 
en het 
oudhollandse  
spel sjoelen.  



 

8 

 
 
…..Tussen de spelen door kon men 
genieten van een heerlijke soep en een 
broodje bockworst met zuurkool…… 
 
 
 
 
 
 

Tussendoor speelde het koor weer 
een paar goede meezingers! 
Willem bedankt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als toetje hadden we nog wat 
lekkers op het menu staan, maar 
helaas heeft u als vrijwilliger wat 
moeten missen 
 …… Dit was nl het resultaat in de keuken…… 
 

 
Hopelijk heeft het toetje er niet minder om 
gesmaakt. 
 
 
Wij vonden het een zeer geslaagde 
middag/avond! 
Groeten Loes en Lisette 
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Oproep voor schoonmaken van 

de kantine 

Voor vele vrijwilligers wordt het te zwaar om naast het draaien van een kantinedienst 
om ook nog eens schoon te maken. En dan met name de vloer.  
Nu is mij gevraagd om een oproep te doen in deze editie van De Afgemeerd. 
Wie o wie wil komen helpen? 
 
Het schoonmaken van de vloer staat gepland op: 
Zaterdag 23 februari , zaterdag 20 april en vrijdag 13 september aanvang 
09.30 uur. 
 
Ik zal zorgen dat er een intekenlijst in de kantine komt te hangen. Maar je kan je ook 
aanmelden via de email. Mijn email is j.neuteboom@jachthavenzzv.nl  
Ik denk dat 6 schoonmakers per keer voldoende is. 
 
Alvast bedankt voor jullie hulp. 

 
Jan Neuteboom 

 
 
 
 

Havenstraat 70a te Zaandam. 
 

1. Dinsdag 12 februari om 20:00 uur de eerste winterlezing gehouden worden. 
Klaas Wiersma is bij ons te gast waar hij zijn lezing zal houden over fotograferen op 
het water. Deze lezing is voor ons allemaal interessant.  
Kijk voor meer info op www.klaaswiersma.nl 

 
2. Dinsdag 5 maart om 20:00 uur zal de tweede winterlezing gehouden worden. 

Kristen van der Kolk is bij ons te gast waar zij ons mee zal nemen naar het 
Olympische Goud wat zij won. 
Kijk voor meer info op www.kirstenvanderkolk.nl 

mailto:j.neuteboom@jachthavenzzv.nl
http://www.klaaswiersma.nl/
http://www.kirstenvanderkolk.nl/
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In de vorige Afgemeerd heeft u kunnen lezen dat we met de 
Pinksteren een vaarweekend naar Amsterdam zouden gaan 
organiseren. Helaas is het voor de zeilers onder ons niet 
mogelijk om op de betreffende locatie te komen. Vandaar dat 
we hebben besloten om naar Schagen te gaan. 
Het globale programma ziet er als volgt uit:  
 
Programma 
Vrijdag 17 mei 
10.00 uur Vertrek jachthaven ZZV  
14.00 uur Aankomst  recreatiehaven Schagen 
17.00 uur Welkomst-borrel 
19.00 uur Gezamenlijk diner (iedereen maakt wat) 

 
Zaterdag 18 mei 
11.00 uur "Bloid dat je nei Skagen kommen ben!" (incl. lunch) 
13.30 uur Middag vrij te besteden 
19.00 uur BBQ 
 
Zondag 19 mei 
11.00 uur Fietsen in de omgeving (fietsen zijn evt. te huur)  
19.00 uur Diner in leuk restaurant in Schagen 
 
Maandag 20 mei 
11.00 uur Vertrek naar jachthaven 
15.00 uur Afsluitborrel in de kantine 
 
Aangezien er in de haven plek is voor ongeveer 15 boten is het zaak om zo snel 
mogelijk aan te melden, doch uiterlijk 1 maart. 
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! 
De kosten komen ongeveer op € 100,- pp incl. liggeld en activiteiten (excl. eten op 
vrijdag). 
 
Heeft u nog vragen dan horen we deze graag. 
U kunt zich aanmelden door de bijlage in te vullen en te sturen naar  
l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl. 
 
 
Groeten,  
Gusta, Lisette en Loes 
  

ZZV Pinksterweekend 
2013 in Schagen 

mailto:l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl
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Wilhelminasluis 
Provincie Noord-Holland gaat de 

Wilhelminasluis vernieuwen en 

heeft vijf geselecteerde 

aannemers gevraagd om een 

offerte uit te brengen voor de 

werkzaamheden. De sluis dateert 

uit 1903 en is niet groot genoeg 

voor de binnenvaartschepen van 

de toekomst. Het werk moet half 

2013 beginnen en is in 2015 klaar. 

 

Toen de sluis in 1903 in gebruik werd 

genomen had het, behalve voor het 

doorlaten van de scheepvaart, ook een 

belangrijke functie in het waterbeheer. 

Vanaf de jaren ’60 werd daarvoor het 

naastgelegen Zaangemaal gebruikt. 

Daarmee kwam de waterbeheerfunctie 

van de Wilhelminasluis grotendeels te 

vervallen. Wel maakt de sluis nog deel 

uit van de primaire waterkering en 

vormt het een belangrijke schakel in 

de bescherming van het land tegen het 

water. De Wilhelminasluis was van het 

hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier. Sinds 2010 is de sluis 

in eigendom en beheer bij de provincie 

Noord-Holland.  

 

Naar een moderne schutsluis 

De huidige sluis heeft bij de 

Wilhelminabrug en de Beatrixbrug een 

maximale doorvaartbreedte van 12 

meter en de lengte van de kolk is nu 

120 meter. Voor de 

binnenvaartschepen van de toekomst 

is dit niet voldoende. De sluis moet ook 

dieper worden, zodat zwaarder 

beladen schepen kunnen passeren. 

Verder is de vorm van de sluiskolk, het 

is een komsluis, niet meer van deze 

tijd. 

Kortom, na meer dan een eeuw dienst 

te hebben gedaan is de Wilhelminasluis 

aan vervanging toe. De provincie 

Noord-Holland gaat de sluis vervangen 

door een volledig nieuwe schutsluis 

met een doorvaartbreedte van 14 

meter, een kolklengte van circa 156 

meter en een drempeldiepte van 4,7 

meter. Het wordt een lange rechte 

sluis, dat is voor de combinatie van 

beroepsvaart en recreatievaart veiliger. 

De recreatievaart ligt straks bij het 

passeren van de sluis achter de 

beroepsvaart. Door de moderne rechte 

vorm zal het schutproces in de 

toekomst ook efficiënter verlopen. 

Naast het moderniseren van de sluis 

worden ook beide bruggen vernieuwd. 

 

Ingrijpende bouwwerkzaamheden 

Het vernieuwen van de sluis is een 

langdurig en ingrijpend proces 

gebeurtenis. De provincie houdt 

rekening met een totale bouwtijd van 

circa twee jaar. Bewoners en bedrijven 

in de omgeving van de sluis zullen het 

zeker merken Samen met de 

gemeente, bedrijven langs de Zaan en 

andere gebruikers heeft de provincie 

gekeken naar mogelijke 

omleidingroutes voor verkeer over de 

weg, omleidingroutes voor de 

scheepvaart en andere maatregelen 

die de hinder beperken. Ook 

gebruikers van de vaarweg krijgen te 

maken met de gevolgen van de bouw. 

Helaas is het onmogelijk de 

Wilhelminasluis te vernieuwen zonder 

stremming voor de scheepvaart. Wel 

wordt er alles aan gedaan om dit tot 

een minimum te beperken. 

In januari 2013, als de selectie van de 

aannemer rond is, kan de provincie 

meer vertellen over de definitieve 

stemmingsperiode, de bouwoverlast en 

afsluiting van de bruggen.  
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Planning vernieuwen 

Wilhelminasluis en bruggen 

Voorbereidingen 2010-2012 

Aanbesteding vanaf juli 2012 

Uitvoering 2013-2014 

 

 

Meer informatie over de 

werkzaamheden aan de 

Wilhelminasluis is te vinden op de 

website van de provincie Noord-

Holland: : www.noord-

holland.nl/wilhelminasluis 

Scheepvaartstremmingen 

Tijdens de werkzaamheden aan de 
Wilhelminasluis blijft de vaarweg zo 
veel mogelijk beschikbaar voor de 
beroepsvaart (tot en met 
scheepvaartklasse IV). Het is helaas 
onmogelijk de Wilhelminasluis te 
vernieuwen zonder stremmingen. Op 
basis van gesprekken met de bedrijven 
langs de Zaan is afgesproken dat de 
Wilhelminasluis maximaal 16 weken 
aaneengesloten mag worden gestremd 
voor het vaarwegverkeer. Deze periode 
kan onderverdeeld worden in tweeën, 
bijvoorbeeld twee maal acht weken. 
De aanbiedingen van de aannemers 
worden onder meer beoordeeld op de 
duur van de scheepvaartstremming. 
Hoe korter de stremming, des te hoger 
de waardering op dit onderdeel. 

Alternatieve routes beroepsvaart 
Gedurende de scheepvaartstremming 
zijn er alternatieve vaarroutes over het 
Noord-Hollandskanaal beschikbaar via 
Purmerend (tot en met 
scheepvaartklasse III) en via Den 
Helder (tot en met scheepvaartklasse 
IV). In samenspraak met de gebruikers 
wordt gekeken welke maatregelen op 
deze routes noodzakelijk zijn om de 
beschikbaarheid maximaal te 
garanderen. 

Recreatievaart via Nauernasche 
Vaart 
Om lange wachttijden te voorkomen 
en het werk aan de sluis zo efficiënt 
mogelijk uit te voeren, wordt de 
recreatievaart tijdens de gehele 
uitvoeringsperiode omgeleid via de 
Nauernasche Vaart. Dit is een 
alternatieve staande mastroute met 
een hoogtebeperking van 18 meter. De 
provincie probeert in overleg met 
diverse partijen de bedieningstijden 
van sluizen en bruggen op deze route 
te verruimen. 

Omvaarroutes in beeld 
De omvaarroutes voor de verschillende 
soorten scheepvaart zijn als download 
beschikbaar. 

 

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Vaarwegwerkzaamheden/Wilhelminasluis.htm
http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Vaarwegwerkzaamheden/Wilhelminasluis.htm
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Jaaroverzicht 2012 regioteam Noord-Holland 
 
Januari 2013 

 
 
De leden van het regioteam Noord-Holland hebben er ook in 2012 weer hard aan 
gewerkt om het vaarwater in de regio bevaarbaar en aantrekkelijk te houden en te 
maken. Er is veel overlegd met gemeenten, de provincie, projectleiders en 
aannemers. Er zijn diverse bezwaren ingediend, maar ook kansen onderzocht.  
 
Natuur 
Op de Saskerleidam, die het Alkmaardermeer van het Noord-Hollands Kanaal 
scheidt, is een baggerdepot ingericht. Ondanks de vele protesten, waaronder ook 
van het Watersportverbond, wordt de dam toch opgehoogd met bagger uit de Zaan. 
Inmiddels heeft het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer een 
omgevingsvergunning verkregen van de gemeente Castricum voor het ontwikkelen 
van een natuurgebied. Er zal vijf hectare water verondiept worden rond het 
schiereiland Saskerlei. We hebben hier bezwaar tegen aangetekend, omdat dit een 
verkleining van het vaarwateroppervlak betekent. Het regioteam heeft bij het 
opstellen van het bezwaarschrift hulp gehad van het College van Deskundigen van 
het Watersportverbond.  
De verdere afhandeling van de beheerplannen Natura 2000 in Noord-Holland lijkt wat 
te stagneren. In april werd een inloopavond gehouden rond het beheerplan van de 
polder Zeevang. Daar bleek dat de kanttekeningen die het Watersportverbond eerder 
plaatste niet opgenomen waren in de reactienota. Dit is alsnog gebeurd. De overige 
ontwerpbeheersplannen (polder Westzaan, Wormer- en Jisperveld, Ilperveld en 
Eilandspolder) zijn nog niet ter inzage gelegd. 
 
Vaarroutes 
De provincie Noord-Holland wil de vaarweggebruikers acceptabele vaartijden bieden 
op de grote vaarwegen in Noord-Holland. Daartoe is gestart met een routeoverleg, 
een onderzoek naar mogelijkheden van een zogenaamde blauwe golf op de 
vaarwegen en de ontwikkeling van een theoretisch toetsingskader voor deze 
activiteiten. Alle vaarwegbeheerders, bedieners van kunstwerken en gebruikers van 
de vaarwegen bespreken periodiek de mogelijkheden dit te optimaliseren, onder 
andere door het afstemmen van bedieningsregimes. Het Watersportverbond 
adviseert hierbij.  
Er loopt een verzoek vanuit het regioteam bij het hoogheeemraadschap om de 
Ringvaart om het Twiske te baggeren. Verder worden de vaarroutes voor de kleine 
pleziervaart (kano’s, sloepen en dergelijke) bij het Ilperveld uitgebreid richting 
Varkensland en Oostzanerveld. Ook de bewegwijzering voor de grotere boten op de 
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route door het Ilperveld van het Noord-Hollands Kanaal naar Den Ilp en Landsmeer 
wordt verbeterd.  
 
Bruggen en sluizen  
De renovatie van de Wilhelminasluis in Zaandam gaat in 2013 van start. De 
resultaten van de aanbesteding van dit werk zijn nog niet bekend. We hadden in het 
voorjaar van 2012 bij Prorail gevraagd om uitbreiding van de bedieningstijden van de 
spoorbrug in de Nauernasche Vaart (alternatief voor het varen over de Zaan). Prorail 
heeft hier gehoor aan gegeven en de bedieningstijden zijn voor het komende 
zomerseizoen uitgebreid. De projectleider van de renovatie van de sluis is er van 
overtuigd dat de provincie, gemeente Zaanstad en Hoogheemraadschap zullen 
volgen. Vanuit het regioteam onderhouden Truida Bakker en Frans Heurter de 
contacten met de projectleider. 
In Alkmaar wordt naast de spoorburg een nieuwe brug gebouwd voor langzaam 
verkeer. Frans Heurter houdt de ontwikkelingen namens het regioteam in de gaten. 
De brug krijgt dezelfde hoogte als de naastgelegen spoorbrug. Begin 2013 is er een 
overleg over de planning van de bouw. Op deze manier kunnen we direct onze 
wensen op tafel leggen om de hinder voor de scheepvaart zo beperkt mogelijk te 
houden.  
In augustus is de hoogtebeperking op de Rolpaalbrug opgeheven. De doorvaart van 
deze brug zou tijdens de renovatie volledig gestremd worden. Door tijdig ingrijpen 
van regioteamleden Willem Kerkhoven en Frans Lansink is er in goed overleg met de 
aannemer alleen een hoogtebeperking gekomen. Het overgrote deel van de 
pleziervaart kon zo gewoon doorvaren.  
 
Amsterdam 
In Amsterdam zit Luc de Haan bij het overleg van vaarwegbeheerder Waternet. Zo 
blijven we op de hoogte van de waternota, vaarvignetten, snelheidscontrole en 
dergelijke zaken. Indien nodig worden ook de verenigingen betrokken.  
 
Verenigingsondersteuning 
Uit de regiovergadering kwam naar voren dat verschillende verenigingen problemen 
hebben met asbest. Hoe gevaarlijk is het nu precies en hoe kom je er op een nette 
manier vanaf? Dit probleem speelt niet alleen in de regio Noord-Holland. We hebben 
een asbestdeskundige gevonden die voor ons een informatiebrochure heeft 
geschreven over asbest. Deze brochure is te downloaden via 
www.watersportverbond.nl/voorverenigingen  
Daarnaast zijn er verenigingen ondersteund bij onder andere vragen over nieuwbouw 
of opknappen van loodsen, afsluiten van nieuwe huurcontracten en het opstellen van 
een beleidsplan. 
 
Informatie 
Om de leden op de hoogte te houden wordt de website 
www.watersportverbond.nl/noord-holland bijgehouden. Diverse nieuwsberichten zijn 
hierop geplaatst. Verder vindt u hier het hele jaar door de stand van zaken van de 
diverse projecten waar het regioteam mee bezig is.  
 
Hedwich Kuipers 
Districtsconsulent 
 
 
 

http://www.watersportverbond.nl/voorverenigingen
http://www.watersportverbond.nl/noord-holland
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Westzaan, januari 2012 

 
Oud en nieuw ligt alweer een week achter ons, kerst nog weer een week eerder 
gevierd. De tijd vliegt. Het wordt nu echt tijd om weer uit te zien naar het voorjaar, 
maar niet voordat we ons verhaal hebben gedaan over onze boot en een speciale 
vaartocht van afgelopen seizoen. 
Wonende op een woonark kan je wel zeggen dat we iets hebben met water. We zijn 
dan ook doorlopend in het bezit geweest van een vaartuig. Doorgegroeid van een 
roeiboot via een motorboot en een sloep naar hetgeen waar we nu onze vaartochten 
mee maken, een “van der Zee vlet”. 
Een boot met de afmeting 9,30 x 3,20 meter. 
We hebben 1 jaar gespendeerd aan het zoeken naar een stoere boot waar we samen 
met onze viervoeter lekkere vaartochten mee kunnen maken door ons waterrijk 
landje. Ons eisen pakket was vrij simpel, niet langer dan 10 meter en een stoer 
uiterlijk, en als het even kan ook nog binnen ons budget. Rob heeft als 
vrachtwagenchauffeur Nederland al vele malen doorkruist. Op een van zijn reizen 
reed hij langs de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Ter hoogte van 
Zwanenburg lag een stoere vlet afgemeerd met een piepklein kartonnetje in het 
raam met daarop “te koop” en een telefoonnummer. Bij de eerste aanblik meteen 
getroffen door het uiterlijk. Gestopt en foto's gemaakt, maten een beetje uitgestapt 
en weer terug aan het werk. In de daarop volgende weken meerdere malen 
omgereden om langs de boot te komen en hij werd steeds enthousiaster en 
nieuwsgieriger. Uiteindelijk toch maar eens gebeld om te horen hoe de prijsstelling 
was, en ja hoor, te hoog............. Toch konden wij dit schip niet uit ons hoofd zetten 
en we bleven terug komen naar de plek waar het lag. Uiteindelijk toch maar een 
afspraak gemaakt voor een bezichtiging. De toenmalige eigenaar wou wel weten of 
we zeker waren van deze bezichtiging daar het buiten vroor dat het kraakte en hij 
geen kachel aan boord had. “Natuurlijk komen we zaterdag kijken”. 
 
 
De eigenaar bleek een stel te zijn 
waarvan de man 80 jaar oud was en zijn 
vrouw net iets jonger. Hij was geboren op 
een schip en had zijn hele leven gevaren, 
maar ja “we worden ouder en het gaat 
allemaal niet zo makkelijk meer”. Moeder 
wilde eigenlijk allang stoppen met varen, 
maar vader nog steeds niet, het ging in 
tegen zijn natuurlijke drang. Vandaar dat 
kleine bordje in het raam. Na deze eerste 
bezichtiging wisten we het al meteen, 
deze boot wordt van ons. De lijn van het 
schip is schitterend, onderhoudsstaat is 
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goed en qua techniek alles nog ouderwetse degelijkheid waar niet veel aan stuk kan 
gaan. Maar als grootste voordeel geldt toch wel, Rob kan staan in de 
kajuit................en dat met 1,97 meter lengte. Bij de meeste schepen die we gezien 
hadden was 1,85 meter stahoogte gewoon en 1,90 meter uitzonderlijk hoog. Maar bij 
deze dus rechtop staan en nog steeds niet het plafond raken, gewoon pure luxe. Na 
nog enige tijd van onderhandelen is een verkoopsprijs afgesproken en op Rob zijn 
verjaardag (7 april) mochten we hem komen ophalen. Voor het ene stel een triest 
afscheid en voor het andere stel een spannend begin, hun eerste vaartocht met de 
“nieuwe vlet”. Via de nieuwe Meer en de Kostverlorenvaart naar het IJ en daarna via 
een stukje Noordzeekanaal de Zaan op naar West-Knollendam, een hele dag varen, 
geweldig........... De kop was eraf. Onze vlet wordt vernoemd naar onze trouwe 
viervoeter, hij wordt gedoopt tot “Bokxer”, stoer en met een stompe neus, klopt 
precies dus. 
 
 
Na deze kennismakingsvaart volgen nog meerdere vaartochtjes en vaartochten door 
Noord-Holland. Op een van deze meerdaagse tochten hadden we besloten om de 
Vecht op en neer te gaan varen. Zo gezegd zo gedaan. Op een mooie augustus dag 
voeren we de Grote Zeesluis te Muiden in, hierachter ligt voor ons het begin van de 
Vecht. Rond de sluis was het een drukte van belang, het was het jaarlijkse 
spieringfestival, een muziek evenement in de open lucht. Met zoveel toeschouwers 
en gezellige mensen om je heen en onder muzikale begeleiding de sluis doorvaren 
geeft je een geweldig goed en trots gevoel, de Vecht kan voor ons nu al niet meer 
stuk. Omdat aanmeren door alle drukte echt niet mogelijk is varen we maar door, 
toch jammer, een koel drankje had in deze gezelligheid wel een aangename 
versnapering geweest. De eerste avond meren we aan bij de VVV te Weesp, mooie 
 rustige plek om de avond door te brengen en te overnachten.  De volgende morgen 
gaan we niet al te vroeg en na een uitgebreid ontbijt weer op weg. Met een gangetje 
van 6 km per uur, het daar geldende maximum, genieten we van de omgeving en 
van andere watersporters. Net voor de brug in de provinciale weg van Vinkeveen 
naar Hilversum, was er aan stuurboord een bijzonder mooi plekje om aan te meren, 
dat kwam goed uit want het was tenslotte tijd om Dexter, onze boxer, uit te laten. 
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Al lopend door het dorp en de omgeving kwamen we op een gegeven moment 
achter een grote heg diverse volkstuintjes tegen. Omdat wij thuis ook een kleine 
moestuin hebben zijn wij altijd wel nieuwsgierig naar wat en vooral hoe goed iets 
ergens anders groeit. Tot Mariekes verbijstering staan er in een van die tuintjes 
zwarte bonen aan de stok. Deze had zij nog nooit gezien. Eigenlijk moesten we er 
een paar zien te bemachtigen om zelf ook te kunnen kweken. Een man welke in deze 
moestuin aan het werk was geweest hoorde ons praten en mengde zich in het 
gesprek. Het waren toverbonen, zwart aan de stam maar als je ze ging koken 
werden ze gewoon groen, wij lachen........... 
 
(ongeloof) 
Wij vertelde dat we met onze boot hier 
aangemeerd lagen en eigenlijk wel een 
maaltje bonen van hem wilde kopen om 
als avondmaal te bereiden, dan kunnen 
we mooi Chili con Carne maken. Zijn 
antwoord was: dan heb je ook paprika, 
tomaten en pepers nodig en die 
verbouw ik in mijn kas. Met een plastic 
tas vol gratis groente en een “laat nog 
eens horen of ze lekker waren” gingen 
we opzoek naar een slagerij om gehakt 
te kopen. Deze avond hebben we dus 
verse Chili con Carne gegeten en het 
smaakte lekkerder dan alle con Carnes 
die we daarvoor ooit hadden gegeten. 
 
 

De volgende morgen voeren we 
onder de brug door en zagen de 
tuinder weer bezig op zijn 
volkstuin. We hebben hem 
verteld hoe lekker zijn groente 
was en nogmaals vriendelijk 
bedankt. Na deze gebeurtenis 
hebben we er nog 2 dagen over 
gedaan om tot Maarssen te 
komen en weer retour te varen 
naar Muiden. Voor ons een 
geweldig geslaagde vaartocht 
waar we met veel plezier aan 
terug denken. 

 
Wij geven De tros ……. door aan Jan en Inge Bakker. 
 
Hieronder volgt nog het recept van onze Chili con Carne: 
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Chili con Carne met verse boontjes voor 2 personen 
 
 
 ± 300 gram verse sperzieboontjes (groen of zwart) 
 wassen en in stukjes breken, ±10 minuten koken 

 
 2 grote tomaten 
 1 grote paprika (rood of groen) 
 1 pepertje 
 schoonmaken, pitjes eruit, in stukjes ±10 minuten roerbakken 

 
 ± 350 gram gehakt 
 rul bakken 

 
 1 zakje chili con carne kruiden 
 1 blik tomatenblokjes 
 even mee bakken zodat het warm wordt 
 
 sperzieboontjes en het tomatenprutje bij het gehakt voegen en het 

geheel nog even doorwarmen 
 

Heerlijk met grof bruin brood of een kadetje erbij 
 
                           
 
 EET SMAKELIJK.!!!!!!!!!! 
  
 
 


