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Webadres: www.zzv-watersport.nl  

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

 

 
 

 

 
Nog 4 dagen en dan gaan de boten weer te water! 
We kunnen het ons met zijn allen niet voorstellen, maar toch schijnt het lente te zijn. 
Iedereen heeft het erover, in de winkel, op straat, op zijn werk en zelf op facebook 
zie je verscheidene berichten verschijnen dat men klaar is met dit winterweer. 
Nou ik kan je één ding vertellen: ik ook! 
Gelukkig zien de voorspellingen er gunstiger uit, dus ik houd goede hoop dat we 
weer zo spoedig mogelijk op de boot kunnen slapen en van onze hobby kunnen gaan 
genieten. 
 
In de lente bloeien er meestal nieuwe dingen op, zo ook met de website van de ZZV. 
Na de vele complimenten die de site van onze jachthaven heeft gekregen, zijn de 
verschillende afdelingen om de tafel gaan zitten en is er een overeenstemming 
gekomen om toch de oude website van de ZZV nieuw leven in te blazen. Het is wel 
een geheel nieuwe site geworden die is onderverdeeld in de verschillende afdelingen. 
De site heet: www.zzv-watersport.nl . 
Nieuwschierig geworden? Neem dan snel een kijkje! 
 
In deze Afgemeerd kunt u weer een stuk lezen vanuit het bestuur. Ik heb een stuk 
informatie gekregen over de historie van de Zaan en de Zaanbrug. 
Daarnaast is de agenda voor de aankomende havenvergadering + notulen van de 
laatste vergadering toegevoegd. De agenda is, door omstandigheden, helaas een 
paar dagen later dan de gebruikelijke 2 weken van te voren. 
 
Ook vind u de uitnodiging voor de Kofferbakmarkt die gehouden wordt op 27 april. 
Er zijn overdag weer allerlei lekkere dingen verkrijgbaar in de kantine en  
’s avonds willen we de dag weer afsluiten met een gezellige BBQ. 
Graag zie ik u daar allen weer! 
 
Met vriendelijke groet, 
Lisette de Graaf 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

http://www.zzv-watersport.nl/
http://www.zzv-watersport.nl/
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Met de zomer in aantocht, haal ik mijn schaatsen weer UIT het vet. Zo koud rond de 
maand april kan ik me niet herinneren. Maar goed, ondanks alles “giet it op 2 april 
oan”. De boten gaan weer te water, de vroegste waarschijnlijk zelfs door een laagje 
ijs. Dit is ook de maand dat het voor mij het moment is om terug te kijken op het 
eerste jaar als voorzitter van de jachthaven.  
 
Voordat ik mij beschikbaar stelde als voorzitter waren ik en mijn vrouw slechts een 
paar jaar ligger op de haven. Te kort om alle goede en slechte relaties tussen 
mensen te kennen. Gelukkig maar, want als ik op het oordeel van anderen was 
afgegaan had ik ten opzichte van een aantal mensen toch wel een verkeerde houding 
gehad. Zoals voor iedereen geldt, heeft elke gek zijn gebrek. Ik heb dit jaar met 
iedereen een prima jaar gehad, waarbij ik heb gemerkt dat de meesten het beste 
voor hebben met elkaar. Ook heb ik gezien dat veel mensen in staat zijn oude 
wonden te bepleisteren en weer fris te starten met elkaar. Hier heb ik veel 
bewondering voor!!! 
Om te illustreren dat de vereniging, en dat bent u allen, ontspannend werkt, vond ik 
een brief van mijn huisarts uit april 2012 met daarin mijn bloeddruk van 160/100. 
Deze week heb ik nog even gemeten en de huidige stand is 120/75. Voor degenen 
die niet op de hoogte zijn van de normale waarden: 120/75 zijn die van een jonge 
god!!! Bedankt allen!!! 
 
Maar nu vooruit.  
We moeten goed nadenken over hoe we nu verder gaan. We staan voor een 
verdergaande vergrijzing van de vereniging. Verder krijgen we te maken met een 
uitgeklede overheid die steeds minder faciliteert. Belastingen zullen verhoogd 
worden. Kortom, tijd voor een verandering in het denken hoe we om moeten gaan 
met ruimte, activiteiten, voorzieningen enzovoorts. Moeten we afwachten wat 
mensen van ons verlangen of moeten we plannen ontwikkelen om dat voor te zijn?  
Dan komen we gelijk op de samenstelling van het bestuur. Om een begin te maken 
met een verandering hebben we besloten om een uitbreiding van het bestuur te 
realiseren met liggers die zich ook als vrijwilligers bezighouden met allerlei zaken. 
Dat zal in ieder geval de lopende zaken binnen het bestuur borgen. Natuurlijk 
houden we ons ook aanbevolen voor “visionairs” en hun ideeën, die mee willen 
denken over de toekomstige veranderingen.  
 
In de voorjaarsvergadering op 9 april draagt het bestuur met trots twee nieuwe 
gegadigden voor het bestuurslidmaatschap voor. Dit zijn Gusta Mieldijk die u 
regelmatig uw koffie en andere versnaperingen in de kantine voorschotelt en 
Maarten Schultz. Wie kent hem niet!!  
 
Ik hoop u allen te zien op de voorjaarsvergadering van 9 april aanstaande en wens u 
een fijne paas. 
 
Tom Fekkes 
Voorzitter 
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Maart 
31 Pasen 
 
April 
1 Pasen 
2 Start inhijsen 
9 Voorjaarsvergadering  

20.00 uur in ’t Oppertje,  
W.- Knollendam 

24 Bestuursvergadering 
27 Opening vaarseizoen met 

Kofferbakverkoop + BBQ 
30 Koninginnedag 
 
Mei 
9 Hemelvaart 
17-20 ZZV Pinksterweekend in Schagen 
29 Bestuursvergadering 
 
Juni 
26 Bestuursvergadering 
 
Juli 
6 Start schoolvakantie B.O. 
 
 
 

Augustus 
18 Einde schoolvakantie B.O. 
28 Bestuursvergadering 
31 ZZV vrijwilligersdag op eiland 

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

“Afsluiting 2013” 
25+26 Kerst 
 
 
Wijzigingen voorbehouden 
 
 

 
Beurzen 2013 
3-8 september Hiswa te water Amsterdam 

   



 

 

27 april 2013 

 
Lokatie: Jachthaven ZZV te West-Knollendam 

 
10.00 uur: Start Kofferbakmarkt 
 
18.00 uur:  Gezamenlijke BBQ 
 

 
 

U verzorgt het vlees, 
Wij verzorgen de rest (excl. drankjes) 

 
 

Graag aanmelden in de kantine of op 
info@jachthavenzzv.nl 
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Plaats: Jachthaven ZZV te West-Knollendam, kantine ‘t Oppertje  
Aanvang: 20.00 uur  
 
 

Agenda  
 

1. Opening / mededelingen  
 
2. Notulen vorige vergadering   
 
3. Bestuursvoordracht 

Het bestuur draagt Gusta Mieldijk en Maarten Schultz. 
 
4. Oproep Kascommissielid tbv Algemeen Bestuur 

 
5. Financiën  

 
Pauze  
 
6. Verslag Activiteiten en Kantine 
 
7. Verslag Havenmeester 

 
8. Rondvraag  
 
9. Sluiting (ca 22.30)  
 

  



 8 

 
Aanwezig volgens de presentielijst: 35 leden  
 
 
1. Opening/medelingen  
 De volgende leden zijn verhinderd;P.v.d Steen,A Terpstra,M.de Bruin. 
 
2.  Verslag 15 november 2011 

punt 6    R.Mast dient Maarten te zijn. 
          Verslag wordt goed gekeurd. 
 
3. Ingekomen stukken 
 
4. Algemeen 
 Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet voor de haven in 2012. 
 
5. Havenadministratie 
 
6.  Financien 

Jab Bosboom verstrekt de voorlopige cijfers van 2012.Naar aanleiding van een 
schriftelijk verzoek zal de balans van het vorige jaar worden verstrekt. De balans van 
2012 wordt verstrekt op de algemene leden vergadering van de ZZV. De vereniging 
staat er financieel gezond voor. 
Een vraag uit de zaal waar de rente staat geeft aan dat deze is opgenomen in de post 
diversen. 
De penningmeester stelt voor om dit jaar geen trend verhoging toe te passen, alleen 
de BTW verhoging door te berekenen. 
De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel. 
 

7. Technische zaken 
De havenmeester W.Blom geeft een overzicht van de activiteiten van het afgelopen 
seizoen. Het uithijsen is vlotjes verlopen. Het enige minpunteje was dat er nog steeds 
bootbezitters alleen komen afspuiten ipv met zijn tweeen. Dit duurt dan erg lang voor 
de hijsploeg. Maak een afspraak met de eigenaar die voor-of achter je eruit gehezen 
wordt. 
Willem geeft aan dat aan de klachten van de bladeren weinig meer gedaan kan 
worden. De bomen worden kortgehouden om het aantal bladeren zo min mogelijk is. 
De laatste 40 bokken zijn van nieuwe poten voorzien. Er zijn plannen om elk jaar een 
tiental bokken te laten stralen en coaten. 
De stroom voorziening van steiger 7 en 8 is verbeterd. Dit betekend niet dat deze 
geschikt is voor grote verbuikers zoals elektrische kachels,wasmachines e.d.. 
Het chemo toilet is in gebruik genomen. Hij verzoekt wel de installatie schoon achter 
te laten. 
De botenkraan is weer opgeknapt zodat deze weer werd goed gekeurd. 
De drinkwater installatie is uitgebreid. IVM legionella bstendige installatie kunt u soms 
water horen spuiten. Dit gebeurt doordat temperatuur kleppen dan open springen om 
water door te spoelen. 
Hij vraagt aandacht voor de milieuhok. Wil een ieder zijn scheepsafval in de juiste 
container gooien en huisvuil niet op de haven weggooien. 
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Willem vraagt hulp van de leden voor de volgende werkzaamheden; Het schouwen 
van de sloot, het bosmaaien tussen de bomen en het herstraten van de tegels bij de 
loods. U kunt zich melden bij de havenmeester. 
Willem bedankt alle vrijwilligers die hem het afgelopen jaar hebben geholpen. 

 
Pauze 
 
8. bestuursmutaties 

De heren Frank Jongerling en Mike de Bruin zijn afgetreden. Het bestuur bedankt 
beide voor de vele werkzaamheden voor de vereniging en bied hun namens de 
vereniging een attentie aan. De hr. M. de Bruin zal dat later ontvangen ivm 
afwezigheid. 
Deze beide functies worden niet ingevuld. 

 
 
9. rondvraag 

- vraag over baggerwerk Zaan. 
Zover het bestuur weet wordt de Zaan dieper gemaakt en breder. Het baggerwerk is 
in de laatste fase. 
 
- Hans: Kan de verenigingssticker weer ingevoerd worden ivm controle op het ZZV 

eiland.  
Jan Borsboom zal dit verzoek over brengen aan het algemeen bestuur. De stikker is 
ooit afgeschaft ivm de kosten. 
 
- Vraag: kan er ook een hal worden gebouwd om ook obverdekt te kunnen 

overwinteren. 
Het bestuur is niet voornemens dit te realiseren. 
 
- vraag: zijn er nog zzv-vlaggen. 
De havenmeester heeft er nog een aantal. Ze zullen worden bij besteld. 
 
- Joop: hoe het zit met de commotie tussen kantine/hijsploeg.  
T.Fekkes zegt toe dat er een verslag zal volgen als dit is besproken. 
 
- Maarten: is er enig zicht of er nieuwe mensen zijn op te leiden om de heftruck te 
besturen. 
We zullen gegadigden vragen. Bij voorkeur 4 tot 6 personen dan kan de opleiding bij 
de zzv gebeuren. 
 
- Vraag: Kunnen er nieuwe regenpakken voor de hijsploeg komen? 
We horen van de havenmeester wel welke uitrusting stukken nodig zijn. 
 
- Jo de Graaf: In het winter reglement staat dat roterende borstels niet gebruikt 
mogen worden zonder beschermende maatregelen.  
Bij overtreding dient de havenmeester te worden ingelicht. Hij zal de ligger aangeven 
wat hij mag doen en onder welke voorwaarden. Het schuur beleid is voor komend 
seizoen tot 1 april alleen ‘s morgens. Bestuur zal volgend seizoen de datum 
heroverwegen.  

 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering 

 



 10 

De aanleg van de Wilhelminasluis in 1900 duurde drie jaar. Sinds 1903 is de sluis in 
eigendom en beheer geweest bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
Destijds had de sluis naast een functie voor het doorlaten van de schepen ook een 
belangrijke functie in het waterbeheer. Via de sluis kon water uitstromen naar het 
Noordzeekanaal. Door de ingebruikname van het Zaangemaal in 1966 is de 
waterbeheerfunctie grotendeels komen te vervallen. De sluis heeft nu hoofdzakelijk 
nog een functie voor de scheepvaart. In januari 2010 is het eigendom en beheer van 
de sluis overgedragen aan de provincie Noord-Holland. De bediening van de sluis en 
de beide bruggen is in handen van de gemeente Zaanstad. 

 

Wilt u meer lezen over de geschiedenis van de Wilhelminasluis in het licht van de 
historische ontwikkeling in Zaanstad? Download dan de catalogus van onze 
eenmalige expositie ‘de Wilhelminasluis als kunstwerk’. In deze catalogus staat – 
verdeeld in drie tijdsperioden – beknopt omschreven wat er in de Zaanstreek 
gebeurde en in het bijzonder rond de Wilhelminasluis.  

Raadsel van de loden koker 
Zaankanters zijn erg begaan met de historie van de stad. Dat bleek maar weer toen 
de provincie uit verschillende hoeken werd benaderd over de loden koker met 
boodschap die bij de bouw van de Wilhelminasluis zou zijn ingemetseld. Uit diverse 
stukken is bekend dat bij de symbolische eerste steenlegging op 31 juli 1902 door de 
toenmalige wethouder P. Latenstein een loden koker werd ingemetseld met daarin 
de tekst: 

Wie mij in mijne enge kluis 
Zal vinden in deez’ groote sluis, 
Die kan aan heel het volk verkonden 
Dat van deez’ sluis, de eerste steen 
Van al die twee miljoen en één 
Gelegd werd in cement, zeer fijn 
Door den heer Pieter Latenstein, 
Wethouder van Zaandam 
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De tekst is opgesteld door de heer Jacobus Gerardus van Niftrik (1833-1910) die 
namens Zaanstad het oppertoezicht voerde op de bouw van de sluis. De exacte 
locatie van de loden koker is niet zeker. De provincie wil deze loden koker graag 
terugvinden en misschien te zijner tijd aanvullen met een nieuw bericht en terug 
plaatsen in de sluis. De vermoedelijke vindplaats is achter de eerste steen, maar dat 
weten we niet zeker. Weet u hier meer van? Laat het ons weten! 

 
Ligt achter deze steen de loden koker?  

 
 

Samenwerken aan ‘Vaart in de Zaan’ 
De Zaan is een belangrijke route voor de beroepsvaart tussen het Noordzeekanaal, 
de Zaanstreek en de Kop van Noord-Holland. Provincie Noord-Holland werkt samen 
met het Rijk, gemeenten Zaanstad en Wormerland, hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Kamer van Koophandel, EVO en KSV Schuttevaer aan het 
programma ‘Vaart in de Zaan!’ Door de uitvoering van het programma wordt de Zaan 
beter bereikbaar gemaakt voor de binnenvaartschepen van de toekomst en verbetert 
de leefbaarheid in de regio door afname van het wegtransport en de verbeterde 
milieusituatie. Momenteel werkt de provincie aan het vernieuwen van de 
Wilhelminasluis te Zaandam en het vernieuwen van de Zaanbrug tussen Wormer en 
Wormerveer. 
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Een bredere Zaanbrug 
De Zaanbrug verbindt Wormer met Wormerveer en is gedeeld eigendom van de 
gemeenten Wormerland en Zaanstad. Door de bochten in de vaarweg en de 
aanlegkades is het ter plaatse lastig manoeuvreren met grote schepen. Vooral de 
combinatie van grote, onbeladen schepen en wind geeft risico’s op aanvaringen en 
leidt tot trage passages van schepen door de brug. De huidige brug is aan 
vervanging toe. Er is behoefte aan een nieuwe brug met een grotere 
doorvaartbreedte.  De huidige doorvaartbreedte is 12 meter, de nieuwe brug wordt 
16,5 meter breed. 

 

 
Stand van zaken 
Het besluit om de Zaanbrug te vernieuwen is op 5 maart 2010 in de ‘Overeenkomst 
Zaanbrug’ vastgelegd door de provincie Noord-Holland en de gemeenten 
Wormerland en Zaanstad. Onderdeel van de bestuursovereenkomst is de uitwerking 
van de keuze voor de definitieve locatie voor de nieuwe brug. Op basis van het in 
2010 uitgevoerde locatieonderzoek hebben gemeente Zaanstad en de provincie 
Noord-Holland eind 2010 het besluit genomen om de nieuwbouw te laten 
plaatsvinden op de bestaande locatie (locatie Nieuweweg). Op verzoek van de 
gemeenteraad van Wormerland is aanvullend locatieonderzoek gedaan. Op grond 
van de resultaten van dit onderzoek heeft in juni 2011 ook de gemeenteraad van 
Wormerland gekozen voor een nieuwe Zaanbrug op de bestaande locatie. De 
provincie verzorgt namens de beide gemeenten het projectmanagement voor de 
vernieuwing van de Zaanbrug. 

Uitvoering 
Nu de locatie van de brug bekend is, zal onder regie van de provincie verder worden 
gewerkt aan het architectonisch ontwerp van de nieuwe brug en de 
verkeersmaatregelen die nodig zijn voor de bouwfase. Ook wordt er gestart met het 
opstellen van een programma van eisen, een vorm & visie document en een 
ontwerp. In 2013 wordt gewerkt aan het ontwerp van de Zaanbrug. De uitvoering 
vindt plaats in 2014 en 2015.  
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Waar ligt de Zaanbrug 
De Zaan is een belangrijke route voor de beroepsvaart tussen het Noordzeekanaal, 
de Zaanstreek en de Kop van Noord-Holland. De Wilhelminasluis en de Zaanbrug zijn 
daarin belangrijke objecten. 

 
 
 

De Zaan is een belangrijke route voor de beroepsvaart tussen het Noordzeekanaal, 
de Zaanstreek en de Kop van Noord-Holland. De Wilhelminasluis en de Zaanbrug zijn 

daarin belangrijke objecten.  

 
Historie van de Zaanbrug 
Fabrikanten in Wormerveer zaten een dikke eeuw geleden in een merkwaardige 
positie. Zelf zetelden ze aan de westkant van de Zaan, hun molens, pakhuizen en 
fabrieken lagen aan de overzijde van het water op het grondgebied van Wormer. 
Alleen per pontje waren hun industriële eigendommen te bereiken. Dat was lastig en 
bovendien gevaarlijk, want ook de brandspuit was aangewezen op de overzetveren. 
Wormerveerder Jan Adriaan Laan (1848-1918) nam het initiatief voor het bouwen 
van de Zaanbrug en in 1889 was de eerste brugverbinding een feit. Het was een 
ijzeren brug met een houten loopdek, op sierlijke pijlerbogen staand en met twee, 
met de hand bedienbare, brugkleppen. Er werd direct intensief gebruik van gemaakt 
van deze nieuwe oeververbinding. Vanaf 1926 kon de Zaanbrug elektrisch bediend 
worden. Er kwam een nieuwe grote klep en de opritten werden geschikt gemaakt 
voor het opkomende gemotoriseerde verkeer. Op de brug werd tot 1942 tol 
geheven. In de jaren 60 werd de brug weer verbouwd. De ijzeren pijlers onder de 
brug werden vervangen door betonnen exemplaren en opnieuw werd een nieuwe 
klep geplaatst. In 1979 volgde nogmaals een aanpassing waarbij aan de westkant 
van de brug een extra gedeelte voor fietsers werd gerealiseerd. In 1993 kwam het 
huidige brugwachtershuisje tot stand van waaruit ook de Beatrixbrug bij 
Westknollendam en de Prins Clausbrug werden bediend. Inmiddels is de brug 
voorzien van centrale bediening vanuit het havenkantoor te Zaandam. 
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Overlast voor het verkeer  
Het is onvermijdelijk dat 
tijdens het slopen en het 
bouwen van de Zaanbrug 
overlast voor de scheepvaart 
en het autoverkeer zal 
ontstaan. De provincie streeft 
er naar de overlast zo veel 
mogelijk te beperken en zal 
belanghebbenden tijdig 
betrekken en informeren. 

 

 

 

Communicatie met betrokkenen 
Bij het vernieuwen van de Zaanbrug zal de provincie aandacht besteden aan de 
communicatie met de omgeving. Er wordt een klankbordgroep opgericht om 
enerzijds belanghebbenden te informeren over het project en anderzijds is de input 
van de omgeving belangrijk voor het stroomlijnen van het project. Het 
bereikbaarheidsplan moet er voor zorgen dat het verkeer op het (vaar)wegennet zo 
goed mogelijk door kan stromen en dat ook de omgeving zo min mogelijk hinder 
ondervindt. Het verkeersplan is een van de onderwerpen die met de klankbordgroep 
besproken zal worden. In de klankbordgroep zullen vertegenwoordigers van de 
omliggende wijken, het bedrijfsleven, de gemeente Zaanstad en de gemeente 
Wormerland en maatschappelijk organisaties zitting nemen. 

Op 4 juni 2011 is tijdens een informatiebijeenkomst, georganiseerd door de 
gemeenten Wormerland en Zaanstad en de provincie Noord-Holland, een toelichting 
gegeven op de onderzoeksresultaten met betrekking tot de locatiekeuze voor de 
nieuwe Zaanbrug. De uitgebreide resultaten van het locatieonderzoek kunt u 
onderaan deze pagina downloaden. 

  

 
Ook voor de pleziervaart is 
de Zaanbrug een belangrijk 

object in de Zaan. 
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Ons werd gevraagd om te schrijven voor: De Tros van……..  

Mijn man is van de binnenvaart afkomstig, wij hebben samen ook nog gevaren, op 
een klippe. Wij voeren met de meest uiteenlopende vrachten, veevoeder, grote 
tandwielen, een jachtje, een grote transformator e.d. binnenlands en buitenlands. 
Wegens de gezondheid van de kinderen, besloten wij aan de wal te gaan. Mijn man 
had wel eerst een uit gebreide studie gedaan, zodat hij in zijn eigen vakgebied kon 
blijven werken: Bij de havendienst te Amsterdam, op de vaartuigen.  Afwisselend als 
schipper, machinist of havenmeester. 
 
Het varen bleef bij mij  toch kriebelen en na het kamperen met tent en later met 
caravan kwam er toch een motorjacht; een waddenkruiser met veel ruimte en lage 
kruiplijn waardoor we veel lage binnendoorroutes konden nemen in Friesland e.d. 
Hier varen wij heel gezellig op. Eerst met de kinderen samen en later met zijn 
tweetjes. Er werd heel wat vernieuwd en opgeknapt. Nieuwe motor en een 
kopschroef e.d. Wij zijn er ook mee naar Frankrijk geweest, via de Zeeuwse route. 
(Daar hebben we vroeger ook veel gevaren met het vrachtschip; losse cement Gent- 
Gouda. Later via de beurs naar vele Belgische en een enkele Franse plaats). 
Nu mochten wij met het jachtje het overdoen, zonder haast en nu met de tijd om de 
plaatsen te bekijken. Heel leuk. 
 
 In juli 2008 vertrokken wij  met ons jachtje naar Frankrijk. Route: Amsterdam, 
Uithoorn,  Dordrecht en Rotterdam (waar we familie en oud-schippers bezochten). 
We kwamen veel plaatsen tegen waar we vroeger gevaren en gelost hadden en zo  
herinneringen ophaalden. 
 Door naar Willemstad: daar gingen wij ook heerlijk uitgebreid de omgeving en 
plaatsjes verkennen op de fiets vanaf de Volkeraksluizen. 
 Daarna naar Dinteloord, daar hingen mooie bloembakken aan de lantaarnpalen. 
Water geven ging via een vrachtwagen met sproeiarm, een heel nieuw fenomeen 
voor ons. 
 Van Dinteloord gingen wij naar Terneuzen, Schelde-Rijnkanaal, Tholen voorbij , en 
dan  sb. het kleine geultje in richting Wemeldinge met zijn nieuwe kanaal monding, 
de oude sluizen zijn nu in gebruik als jachthaven. 
 De Bergschediepsluis daar konden wij vroeger niet door nu wel. Het was er druk 
met jachten en zoals op vele plaatsen werd de juiste volgorde niet aangehouden en 
langszij zoals we met een vrachtschip gewend zijn was er niet bij. Met als gevolg dat 
er maar weinigen in de sluis pasten en het extra lang duurde. 
 Bij Wemeldinge namen we sluis Hansweert naar buiten en over de Westerschelde 
gingen we naar Terneuzen. Denk hierbij om het getij en het weerbericht. In Zeeland 
kun je meer van het weer en het getij op aan, om onder goede condities over te 
varen dan het  IJsselmeer wat veel wisselvalliger is. 
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We kwamen een groot containerschip tegen, mijn man 
kwam hem weleens tegen in de haven van Amsterdam. 
De golven goed genomen en je zit op ruim vaarwater 
dat scheelt aanzienlijk. 
 Bij Terneuzen moesten we weer enig geduld hebben bij 
de sluizen, we zochten een plaatsje in de jachthaven, er 
stond een bordje passanten…, dus hoewel het vol leek, 
gingen we er toch maar heen. 
Ook in Terneuzen gingen we naar een oud-schippers 
gezin op bezoek. Daar hadden wij dames grote hilariteit om ons begin als 
schippersvrouw, voor de mannen was alles vanzelfsprekend maar voor ons niet, wij 
waren groentjes wat dat betreft.  Er was herkenning over en weer en hadden er 
reuze plezier om gehad. In Terneuzen was mijn man zo slim om een fatsoenlijk zadel 
voor op zijn vouwfiets te kopen i.v.m. met de Belgische kasseien. Dat heb ik dus 
geweten. 
 Daarna zijn we van Sas van Gent naar Gent gevaren. Ook dit was weer een bekende 
route voor ons, langs de cementfabriek en de veevoeder fabrieken waar we vroeger 
geweest waren.  

 
 
 
 
Gent, daar kun je dus niet meer doorheen 
varen. 
 
 
 
 
 

 
We gingen in de stad Gent zelf liggen, vlak voor de spoorbrug waar maar één grote 
paal was om vast te maken. Ons  jachtje is heel rond, maar we hadden er net 
nieuwe bolders op laten lassen door Luc en een extra midden-bolder van voren. Dit 
was ideaal, wat hebben we daar deze reis een gemak van gehad. We deden van de 
voorste en de achterste midden-bolder een touw op één paal en liggen maar. 
 Gent is een prachtige stad om te bekijken. Zoveel mooie gebouwen en historie. We 
kwamen ogen te kort om alles te bekijken; Kerken en het Belfort, burger gezag, 
toren gebouwd om kist met besluiten goed te bewaren. 4 echte wachters stonden 
boven, later 1 echt beeld en 3 gipsen beelden gezien. Een heel carillon met grote 
trommel als speeldoos. Uurwerk moet iedere dag met de hand opgewonden 
worden.!!! Als de beiaardier speelt worden de klokken via de klepels bespeeld (een 
heel ander geluid als met het carillon hamertje). Ook lieten ze een filmpje zien hoe 
klokken gemaakt werden. Gent is beslist een aanrader! 
 
 Door naar Brugge, via de sluis van Evergem waar je een vaarvignet moet 
aanschaffen. Wij hadden een nieuwe Belgische kaart, die was herdrukt maar niet 
herzien!! Dat gaf als gevolg dat we weer de brugwachter moesten oproepen om er 
weer terug door heen te moeten om naar de jachthaven te gaan. Verboden om nog 
bij de molen te liggen. 



 

17 

Brugge, een heel gezellige jachthaven “Coupure” midden in  de stad, achter een 
rolbrug.  Een hele leuke brug, maar niet erg praktisch. Goed liggen, gezellig en niet 
te duur. 
 

 
Brugge, een stad met heel veel historie. Allerlei 
historische gebouwen, kerken en van het 
Koninklijk Huis. Je kunt hier wel een aantal dagen 
vertoeven. Er was in het straatje, dichtbij de 
jachthaven, een wasserette. 
Wij boften want er was feest op het plein voor 
onze deur! 
 
  

 
Van Brugge gingen wij door naar Oudenburg. Bij de havenmeester moest je je 
melden hoe laat je weg wilde met het oog op brugdraaien en hij moest het melden  
aan de andere brugwachters. 
Er kwam een groot containerschip aan die echt net in de Dampoortsluis paste. De 
Dammersluisbrug was nu dichtgemaakt, dit was een sluis met nog een zijuitgang. 
Vroeger was dat een heel gezeur, want het schip dat daar heen moest, moest 
zwaaien in de sluis!! Nu lag er een jachtje voor om gewoon rechtdoor te schutten. 
 Later gingen we samen met de El-Roy bb. uit en sluis Plassendale in.  Deze sluis 
was niet meer in gebruik, dat was overduidelijk te zien. Er hingen bloempotten op de 
palen. 
Wel een brug aan de binnenzijde die moest draaien. We konden mooi liggen bij het 
plaatsje Oudenburg bij twee huizen. Echter daar waren ze het e.e.a. aan het 
afbreken. En of dat nou zo proper was??? We hielden ramen en deuren aan de 
walkant maar gesloten. 
Wel konden we fietsen  naar  Oostende.  Een aanrader, voor strandplezier, hoe de 
meeuwen, je patat/visbordje leeg eten als je niet oppast, leuke winkeltjes en 
historische gebouwen. 
 
We zouden samen met de buren naar Nieuwpoort 
gaan maar dat werd nog even uitgesteld, want 
het weer was heel slecht. Zwaar onweer, 
blikseminslagen en harde wind. Ook hadden we 
genoeg moppers gehoord over de marifoon over 
het langzame brug draaien, nou dat was waar, we 
gingen gemiddeld 4km. per uur door al dat 
wachten bij de bruggen. Op een gegeven 
ogenblik kwamen we achter de Rattevallebrug. 
De naam deed zijn eer aan.  
 Nieuwpoort, waar je in de sluis, het is een 
verbinding met buiten, waar je je ingeslagen 
kadasternummer op moet geven aan de sluismeesteresse. 
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Ook een plaats met geschiedenis over de 1e 
Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Als je 
daar interesse voor hebt. Met Kerstavond hadden de 
drie vechtende naties oog voor het individu,  kwamen 
ze vriendschappelijk bij elkaar en later waren ze weer 
elkaars vijanden. 
 
 
 

Onze buurtjes gingen de IJzerlinie af met hun boot en wij gingen door naar Frankrijk. 
 Veurne een heel leuk grensplaatsje. Daar zagen we nog een aanplakvlag hangen 
aan een oud gebouw met een evenementvermelding die verstreken was. Wiecher 
zei: “nou dat is niet handig met die harde wind, straks waait het stuk en maakt het 
schade.” Hij werd op zijn wenken bediend!!! Toen wij terug kwamen was het stuk 
gewaaid, had de stang schade gemaakt aan het gebouw en was de brandweer met 
een hoogwerker bezig het verwijderen. 
 Ook dit plaatsje is een aanrader om te bezichtigen.  Wij hadden het heel leuk daar, 
maar op de steiger voor ons deurtje kregen we een berichtje dat er een oom en een 
tante waren overleden.  
Wij zaten echter achter de Rattenvallebrug dus terug gaan was geen optie en we 
konden daar de boot ook niet onbeheerd achter laten. Onze dochter nam de 
honneurs samen met oma waar. 
 
 Van Veurne gingen we door naar Duinkerken. 
We kwamen ook nog een Frans sluisje tegen. Daar moest je eerst naar voren varen, 
aan een koord trekken, weer achteruit en dan gingen uiteindelijk de deuren open en 
in de sluis op een knop drukken dan ging het proces verder. Ja, je beleefd wat. 
 We  misten het betaalkantoor voor het Franse Vaarwegenvignet en moesten 
derhalve achterwaarts de sluis uit. Daar had Wiecher geen probleem mee. 
De stad Duinkerken: Van de historie was weinig meer overgebleven na de Tweede 
Wereldoorlog, maar er was toch nog wel het  e.e.a. te zien. 
We kregen een kaart mee van het  VNF Voies Navigables de France met ligplaatsen 
voor jachten. Het lijken onooglijke kanaaltjes ingangen, maar de plaatsjes zijn goed. 
Wel heel handig om wat grote karabijnsluitingen mee te nemen om vast te maken. 
Soms zijn de ringen weg maar staan de beugels er nog wel, kun je zo met touw en al 
aanklikken om vast te maken! 
 Het plaatsje Watten, daar kon je een kerk bezichtigen en 
boven op de berg  een molen e.d. was ook mooi om te 
bekijken, maar het was een hele klim per fiets. 
 Van Watten door naar Aire sur la Lys. Onderweg geschut 
in Les Flandres: helaas één paal op de sluis, één paal in de 
sluis en voor ons een vrachtschip wat maar bleef draaien. 
Wiecher gooide een touw omhoog, heel hoog. Hij bleef 
vastzitten. Er werd van bovenaf zo naar gekeken… Wat 
bleek later: we zaten niet aan de paal, maar aan de 
borgbout van de paal vast en daar hadden we die hele 
schutting omhoog aan gehangen!!.  
 Aire sur la Lys. Genoeg te bezichtigen; Oude waterwerken, 
oude historische gebouwen en genoeg dingen om je te 
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verbazen. Fabrieken midden in de stad, kazernes die verbouwd waren tot woningen, 
aparte jongens/meisjes school enz. enz. 
We lagen achterin het haventje achter een fabriek waar nog een vrachtschip gelost 
werd. Een onooglijk klein vaarweggetje leek het, maar dus toch genoeg ruimte. 
 
Bij vele sluizen wordt er  gevraagd naar naam eigenaar en nr. boot. Handig om dat 
eventueel op een plankje te hangen aan je stuurhut! 
 
 
Tot zo ver onze Franse reis. Er zijn nog meer leuke dingen te vertellen maar voor 
één Afgemeerd wel eerst voorlopig voldoende leesvoer. 
Dan gaat het over de Franse/Belgische scheepsliften e.d. 
 
  
Met vriendelijke groeten, 
Wiecher en Tineke Tigelaar, m.j”. Red Rose  “  
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Pittige zuurkoolschotel 
 

Ingrediënten (voor 6 personen) 

 500 gram wijnzuurkool 
 800 gram aardappelschijfjes (2 zakjes van 400 gram) 
 200 gram zuurkoolspek (kleine blokjes) 
 500 gram rundertartaar 
 Ongeveer 3/4 zakje nasikruiden van de Aldi 
 2 theelepels geperste knoflook (potje) 
 3 theelepels sambal oelek 
 1 klein blikje ananas schijven 
 3 eieren 

 2 eetlepels olijfolie 
 Mespuntje zout 
 Ongeveer 1 theelepel vers gemalen zwarte peper 
 200 gram geraspte oude kaas 
 50 gram geraspte oude kaas om de zuurkoolschotel mee te bestrooien 

 

Voorbereiding 

Verwarm de oven met de gril voor op 250 graden. 
 

Bereidingswijze 

Doe de zuurkool in een zeef en spoel ze circa 1 minuut goed af onder de kraan met warm 
water. Doe de zuurkool in een pan, voeg een kopje water toe en breng aan de kook. Laat de 
zuurkool zo 10 minuten zachtjes doorkoken. 
Prik een paar gaatjes in de zakjes met aardappelschijfjes en doe ze afzonderlijk van elkaar in 
de magnetron, 5 minuten op 1000 watt.  
Bak de zuurkoolspekjes in een hete koekenpan, voeg na enkele minuten de rundertartaar toe 
en maak ze goed rul. Als de tartaar goed rul is de nasikruiden, knoflook en sambal 
toevoegen en goed doorroeren. Pan van het vuur nemen. 
Maak de zakjes aardappelschijfjes open en laat ze zo even afkoelen. 
Neem een grote kom waarin je de aardappelschijfjes goed kunt omroeren. 
Doe de eieren, olijfolie, zout en peper in de kom en kluts tot ze mooi luchtig zijn. Voeg dan 
de kaas toe en roer goed door. 
Meng als laatste de aardappelschijfjes door het ei/kaasmengsel. 
Laat de zuurkool goed uitlekken in een vergiet.  
Laat het blikje ananas goed uitlekken en snijd ze in kleine stukjes.  
Doe nu laagjes in de ovenschaal, de helft van de aardappelschijfjes, het gehakt/spek 
mengsel, de zuurkool, de ananas stukjes, de andere helft van de aardappelschijfjes en 
bestrooi de aardappeltjes met de resterende 50 gram geraspte oude kaas.  
Bak de zuurkoolschotel circa 15 minuten in het midden van de oven. Of tot de kaas goed 
bruin geworden is. 
 

EET SMAKELIJK.!!!!!!!!!! 


