
  

 

 

 

 
Het havenblad van de Jachthaven ZZV 

West-Knollendam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e jaargang No. 24 

14 september 2013 

  



 

2 

 
 
 
 

 
Jachthaven ZZV 
Piet Kuiperlaan 53 
1525 PK West-Knollendam 
Tel. 075-6287934 / 06-19452005 
e-mail: info@zzv-watersport.nl 
webadres: www.zzv-watersport.nl 
Havenmeester: W. Blom 
e-mail: w.blom@zzv-watersport.nl  

 
Redactie Afgemeerd: 
L. de Graaf-Zoet 
Tel. 06-51828910 
e-mail: l.degraaf-zoet@zzv-watersport.nl 

 
 
Bestuur Jachthaven  
West-Knollendam: 
Voozitter: 
T. Fekkes 
Tel. 0229 -242715 
e-mail: t.fekkes@zzv-watersport.nl 

 
Secretaris: 
H. den Hartog 
Tel. 020-6176766 
e-mail: h.denhartog@zzv-watersport.nl 

 
Penningmeester: 
J. Borsboom 
Tel. 075-6166185 
e-mail: j.borsboom@zzv-watersport.nl 

 
Haven-/Ledenadministratie: 
A. de Kruif 
Tel. 075-7503516 
e-mail: a.dekruif@zzv-watersport.nl 

 
Bestuurslid communicatie: 
L. de Graaf-Zoet 
Tel. 06-51828910 
e-mail: l.degraaf-zoet@zzv-watersport.nl  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuurslid Vrijwilligers: 
J. Neuteboom 
Tel. 075-6153644 
e-mail: j.neuteboom@zzv-watersport.nl 

 
Algemene bestuursleden: 
G. Mieldijk 
Tel. 06-50558083 
e-mail: g.mieldijk@zzv-watersport.nl 
 
 
M. Schultz 
Tel. 06-81873847 
e-mail: m.schultz@zzv-watersport.nl  

 

 
Inhoud: 

3. Van de redactie 
4. Bestuurspraat 
5. Jaaragenda 2013 
6. Klusagenda 
8. Winterreglement 
10. Veiligheid 
11. Criteria onderhoud 

schepen  
11. De tros van … 
13. Scheepsrecept 
 
 

mailto:info@zzv-watersport.nl
http://www.zzv-watersport.nl/
mailto:w.blom@zzv-watersport.nll
mailto:l.degraaf-zoet@zzv-watersport.nl
mailto:t.fekkes@zzv-watersport.nl
mailto:h.denhartog@zzv-watersport.nl
mailto:j.borsboom@zzv-watersport.nl
mailto:a.dekruif@zzv-watersport.nl
mailto:l.degraaf-zoet@zzv-watersport.nll
mailto:j.neuteboom@zzv-watersport.nll
mailto:g.mieldijk@zzv-watersport.nll
mailto:m.schultz@zzv-watersport.nll


 

3 

 
Webadres: www.zzv-watersport.nl  

 
De volgende ‘Afgemeerd’  kunt u  
verwachten omstreeks                    
eind november 2013. 
 
Copy inleveren voor 8 november 2013 !  

 

 
 

 

Het lijkt net gisteren, maar ondertussen zijn we al weer ruim 3 maanden verder en is 
het tijd voor het nieuwe havenblad. De zomer is voorbij en helaas hebben de warme 
temperaturen ons weer verlaten. Maar we mogen niet klagen, want we hebben een 
prachtzomer gehad! 
 
Hoe was uw vakantie? Hopelijk heeft u ook net zo’n mooie vakantie mogen beleven 
als wij. Wij hebben 4 weken lang mogen genieten van de mooie plassen in Zuid-
Holland, waar het heerlijk vertoeven was met die warme temperaturen!! Mocht u uw 
belevenissen met ons willen delen dan kan u een mailtje met uw verhaal te sturen 
naar mijn adres. De volgende keer komt hij dan in deze Afgemeerd. 
 
Ondertussen heeft iedereen al weer zijn plek in de haven ingenomen. De een gaat 
nog lekker varen, de ander is zijn boot al weer winterklaar aan het maken….. en zo is 
het dan al weer bijna zover dat er gestart wordt met de hijsperiode en de 
klusperiode voor velen weer gaat beginnen. Een ieder alvast veel succes gewenst! 
 
Op de haven zijn weer verschillende klussen gerealiseerd, zoals een nieuw dak op 
het milieuhok en de bestrating voor de loods is al voor een groot gedeelte weer 
opgehoogd. Ook hebben vele leden gereageerd op de klus agenda. Deze klus agenda 
loopt nog en tijdje dus wil u iets doen voor de vereniging meld u aan. 
 
31 augustus jl. hebben we op het eiland van de ZZV een vrijwilligersdag gevierd. Het 
weer was nog super. Er is een prachtige party tent aangeschaft, (uiteraard voor 
meer activiteiten)  het spel “Jongens tegen de meisjes” is gespeeld en uiteraard 
gewonnen door het sterkste geslacht; De vrouwen dus. De BBQ werd verzorgd door 
Jan en Jan en alles werd muzikaal bijgestaan door het super mannenkoor de Zaanse 
Parelvissers. Ondertussen worden de foto’s uitgezocht en zodra deze klaar zijn, kunt 
u deze vinden op onze website. 
 
Rest mij alleen nog u weer veel leesplezier te wensen met deze editie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Lisette de Graaf 

 

 
 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/
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Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op. Zo ook voor het bestuur. Tijd om 
weer aan de slag te gaan, want er zijn weer veranderingen op komst. 
 
Afscheid 
In dit najaar nemen Adri de Kruif en Henk den Hartog afscheid van het bestuur. 
Beiden bedanken we heel erg voor de bewezen diensten.  
Voor Adri is dit een afsluiting van een periode van 22 jaar als bestuurslid.  
Dit noem ik een prestatie van formaat!!! 
 
Gezocht 
Met het afscheid van Adri doemt meteen een probleem op. Adri doet de gehele 
ledenadministratie, de liggersadministratie, de facturering naar de leden en met 
Willem de organisatie van de winter- en voorjaarsstalling. Zonder deze administratie 
kan onze vereniging praktisch niet bestaan. Het is dus heel belangrijk dat we op 
korte termijn een vrijwilliger vinden die deze taak binnen het bestuur op zich wil 
nemen.  
Aanmelden kunt u zich bij Lisette de Graaf of Henk den Hartog. 

Winter- en voorjaarsreglement 
In het winterreglement zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Dit na opmerkingen 
vanuit de leden en de havenmeester. Deze gelden ook voor het voorjaarsreglement. 
De bedoeling van een reglement is dat er regels gesteld worden om ongewenste 
situaties te voorkomen. Wat we echter nooit in een reglement kunnen vatten zijn 
fatsoensregels en regels van respect.  
 
Wanneer u op de wal overwintert met uw schip moeten eventuele gasflessen van 
boord. Zonder de garantie aan de brandweer dat dit voorschrift op de haven geldt, 
wordt er bij brand niet op korte afstand door de brandweer geblust. Een brochure 
over gasveiligheid aan boord wordt bij deze Afgemeerd gevoegd. 

 

Vanaf 1 maart 2014 is het niet meer mogelijk te schuren. Iedereen krijgt dan de 
gelegenheid ongehinderd zijn schip te schilderen. Verder is het natuurlijk logisch dat 
we binnen de “schuurmaanden” ook rekening met elkaar houden. Als mijn buurman 
zijn schip net heeft geschilderd, ga ik niet een uur later schuren, ondanks dat dat 
volgens het reglement mag. 
 
In het voorjaar zijn er bij het bestuur een aantal klachten binnengekomen van liggers 
die last hadden andere liggers die zich niet aan deze omgangsnormen hielden. Wij 
gaan hier daarom extra de hand aan houden. 
 
Verder het verzoek van de hijsploeg om, wanneer u een nieuw zeil voor onder uw 
schip gaat aanschaffen, de maximale afmeting van 4x6 meter aan te houden.  
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Criteria onderhoud schepen. 
In het vorige najaar hebben een aantal mensen, al dan niet terecht, een brief gehad 
over de staat waarin hun schip verkeerde. De criteria waaraan een schip moet 
voldoen is echter nergens vastgelegd. In de voorjaarsvergadering is aan de 
aanwezigen gevraagd zelf aan te geven welke criteria dat moeten zijn. Een aantal 
mensen heeft gereageerd. Dat heeft geleid tot het opstellen van deze criteria. U kunt 
ze elders in deze Afgemeerd vinden. 
 
Website 
Zoals iedereen waarschijnlijk weet is er voor de hele vereniging één nieuwe website 
gebouwd door Adri. Alle activiteiten van de hele vereniging zijn hierop te vinden. 
Voor degenen die dit adres nog niet kennen:  
 

http://www.zzv-watersport.nl/ 

Verder hoop ik jullie te zien op de najaarsvergadering!!!! 

 
Tom Fekkes 

 
 
 
 

 
 

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 voorbehoude

  

http://www.zzv-watersport.nl/
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KLUSSEN IN 2013 EN 2014
 
In de afgelopen voorjaarsliggersvergadering is er gesproken over verschillende 
klussen op de haven. Er is toen geopperd om dit in de vorm van klusdagen te gieten. 
Ik ben op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met klussen op en rond de haven. 
Voor de schoonmaak van de sanitaire ruimte ben ik o.a. 1x per maand op zoek naar 
een aantal dames die mij kunnen assisteren voor een grondige poetsbeurt. 
Daarnaast zijn er nog andere werkzaamheden, zoals snoeien, schilderen, straten etc. 
 
U kunt zich voor één of meerder klussen inschrijven op het formulier dat bij het 
havenkantoor hangt. 
 
Hieronder volgt de lijst met data. 
 

2013 
 
September 
21-9: Meerdere klussen op één dag 

 
Snoeien van de bomen aan de zuid-kant van het terrein (6 pers.) 
 
 
 
Schilderen van de houten garagedeuren en witte panelen van de loods 
(2 pers.) 
 
 
Sloot schouwen (2-3 pers.) 

 
 

 
Schilderen van de tekening op garagedeuren van de optimisten. 
 
 

 
Oktober 
7-10: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening 

(4 pers.) 
 
November 
9-11: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. vloer en sanitaire 

voorziening (6 pers.) 
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December 
 
7-12: “Het Oppertje” aankleden met kerstversiering. (6 pers.) 

 
9-12: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening  

(4 pers.) 
 

2014 
 
Januari 
11-1: Opruimen kerstaankleding  

Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. vloer en sanitaire 
voorziening (6 pers.)  

 
Februari 
10-2: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening  

(4 pers.) 
 
Maart 
10-3: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening 

(4 pers.) 
?-3: Steigers afspuiten (1 pers.)  
 

April 
19-4: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. vloer en sanitaire 

voorziening (6 pers.) 
 
Mei 
12-5: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening 

(4 pers.) 
 
Graag zie ik jullie op 1 van de bovengenoemde data. 
Met vriendelijke groet, 
Willem Blom 
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In het water 
 
Alle schepen die in het water overwinteren, dienen een plaats in te nemen in overleg 
met de havenmeester en voor 15 maart van het volgende jaar hun eigen box / 
ligplaats elders, in te nemen. 
  

Hijswerkzaamheden 
  
• Tijdens het gebruik van de kraan en het rijden en manoeuvreren met de heftruck 

en transportbotenwagen dient iedereen, behalve de hijsploeg, op veilige afstand 

te blijven. 

• De schipper of eigenaar dient zorg te dragen voor minimaal 2 personen, die 

het onderwater schip zo snel mogelijk reinigen met de door de jachthaven 

beschikbaar gestelde hogedrukspuiten. 

• Tijdens de werkzaamheden dienen alle aanwijzingen van de havenmeester en de 

hijsploeg onverwijld te worden opgevolgd. 

• Voordat de bok met het schip op het terrein wordt neergezet, dient er een stevig 

schoon of een schoongemaakt kunststof zeil van maximaal 4 x 6 meter op de 

grond te worden gelegd. Werkzaamheden en het milieu Volgens de eisen van 

onze milieuvergunning is iedere schipper/eigenaar verplicht om de volgende 

maatregelen te nemen: 

• Bij werkzaamheden waarbij schuur, schraap, stof - of verfresten vrijkomen, dient 

de bodem te worden afgedekt met een beschermend zeil van voldoende 

afmetingen en sterkte. Iedere dag dienen afvalstoffen op het grondzeil te 

worden opgeruimd in de daarvoor bestemde containers. 

• Oude accu's, verfresten, afgewerkte olie, bilgewater e.d. dienen gesorteerd in de 

daartoe aanwezige voorzieningen te worden gedeponeerd. 

• Bij het aanbrengen van conserveringsmaterialen zoals antifouling of andere verf 

producten van met name het onderwaterschip dient de grond afdoende te 

worden afgedekt. 

• De wasbak bij de kraan mag niet gebruikt worden voor het reinigen van 

kwasten, het spoelen van emmers met schuurstof e.d. daar dit loost op het 

oppervlakte water. U dient hiervoor de roosters bij de afspuitplaats te gebruiken. 

• Het reinigen van het onderwaterschip met een roterende borstel/straler zoals 

Perago e.d. is niet toegestaan. 

  

  

http://www.zzv-watersport.nl/havenreglement/winterregelement/46-winterreglement.html
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Werkzaamheden, veiligheid en overlast 
  
• Las en slijpwerkzaamheden t.b.v. verbeteringen of reparatie, zoals bijv. ( 

aanbrengen boegschroef, stootlijst, reling, rompreparatie, etc.) zijn toegestaan, 

mits de voorgenomen werkzaamheden vermeld zijn op de aanvraag voor de 

winterstalling aan de wal. Er kan dan met de plaatsing van de schepen rekening 

gehouden worden . U kunt pas met de werkzaamheden starten na schriftelijk 

toestemming van de havenmeester, dit na de behandeling van de ingediende 

voorgenomen werkzaamheden door het havenbestuur. Naast afdoende 

afschermende maatregelen en onder handbereik van beschikbare 

brandblusmiddelen kunnen door de havenmeester verdere eisen worden gesteld 

om schade aan schepen te voorkomen. Laswerkzaamheden die de constructie of 

aanzien van het schip in grote mate wijzigen worden niet toegestaan. 

• Schuren aan de schepen, zowel op de wal als in het water is tot 1 Maart 

toegestaan. 

 

Tijdens de winterstalling periode is het verboden: 
 

• Gebruik te maken van elektrische verwarmingsapparaten aan boord van het 

schip. 

• Acculaders en andere stroom verbruikende apparaten in de nacht aangesloten te 

laten op het elektriciteitsnet. 

• Steunen en wiggen onder de schepen weg te nemen of te verplaatsen. 

• Motoren te laten draaien, anders dan voor een korte proefperiode. 

• Werkzaamheden uit te voeren, welke overlast / schade aan de omstaande 

schepen kunnen veroorzaken. 

• Gasflessen aan boord te laten staan, dit op de schepen die op de kant staan, 

wegens brand / explosiegevaar. 

  

Algemeen 
  
In de zaken waarin dit winterstalling reglement niet voorziet, beslist het 
havenbestuur. Voor een vaartuig waarmee een lig- of staanplaats is ingenomen, 
dient minimaal een WA verzekering te zijn afgesloten. De polis van deze verzekering 
dient op verzoek van het havenbestuur te kunnen worden getoond. Zie ook het 
havenreglement. 
  
Het bestuur van de jachthaven West Knollendam. 
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Veiligheid op het water en op de wal. 
 
Misschien is het een idee om elkaar te helpen een veilige installatie aan boord te 
realiseren, in plaats van altijd maar commentaar op elkaar te hebben. Te denken aan 
uw gas en elektra installatie.  
 
Voor auto’s en caravans zijn strenge regels van uit de overheid van kracht. Helaas 
voor alles wat recreatief vaart niet. 
 
Wat thuis heel gewoon is, geldt op het water net zo goed! 
Niet alleen voor uw eigen veiligheid maar vooral ook voor u naaste. 
 
Wellicht zijn er mensen die ons kunnen helpen meedenken en of organiseren van 
inspectiedagen, of zijn er leden die gecertificeerd zijn om keuringen uit te voeren. 
 
U zult zich afvragen waar komt ie nu weer mee aan. Al dat gedoe over veiligheid 
daar zit bijna niemand op te wachten, het is tenslotte veel leuker om straks op de 
wal lekker te gaan klussen. Toch? 
Alleen kunt u niet ontkennen dat het in een veilige omgeving  (Winterstallling) 
aangenamer klussen is. 
 
De aanleiding hiervoor  was een artikel in het nieuws (12juni 2013) van de 
Hiswagroep "Nieuwe brandveiligheidswet voor havens en stalling". 
Sinds 2011 werkt het Ministerie van Justitie samen met Brandweer Nederland aan 
een nieuwe algemene maatregel van bestuur Brandveiligheid gebruik op de 
winterstalling voor jachthavens, deze zullen vanaf 2014 met deze regels te maken 
krijgen. 
 
Vooruitlopend hierop heeft  het Bestuur op 28 augustus 2013 unaniem besloten geen 
gasflessen meer aan boord toe te staan gedurende de winterstalling op de kant. 
 
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u weten of u gasinstallatie veilig is klik dan op 
de volgende link: 
www.watersportverbond.nl/data/documents/Motorboot/Veiligheid/Boekje%20Gasveili
g.pdf 
 
Ondanks alle veiligheidsregels wens ik u veel en een veilig klus seizoen toe de 
komende winterperiode. 
 
Positieve reacties en of oplossingen kunt u aan mij mailen. 
Jan Neuteboom 
  

http://www.watersportverbond.nl/data/documents/Motorboot/Veiligheid/Boekje%20Gasveilig.pdf
http://www.watersportverbond.nl/data/documents/Motorboot/Veiligheid/Boekje%20Gasveilig.pdf
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Hieronder vind u de criteria, waarover Tom in zijn bestuurspraat heeft gesproken. 
 
1) Geen roestplekken op de boot die schadelijk zijn voor omliggende schepen. 
2) de buitenkant mag niet verfloos zijn. 
3) geen losse zeilen of tenten over de boot vanaf 15 april. 
4) geen roestige gastanks aan de buitenkant van het schip. 
5) gasslangen dienen van het juiste jaartal te zijn (de ouderen om de 3 jaar 

vervangen en de nieuwste types om de 5 jaar) 
6) boot dient niet onder de groene aanslag/algen van het weer te zitten. 
7) goed werkende landvasten (dus heel en geen knikken erin) Minimaal 12 mm 

voorzien van splits met stalen kous of enkelzijdig afgeknoopt. 
 
Graag uw aandacht hiervoor zodat onze haven er niet verwaarloosd uit komt te zien. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Jachthaven ZZV  
 

 

 

 

 
 

 
 
Hallo lieve watersport vrienden. 
 
Er zijn in je leven van die dingen die je nooit meer vergeet; De geboorte van de 
kinderen, Marco van Basten 1988  en............. de dag dat wij een boot kochten in 
het mooie plaatsje Westknollendam. Dat was op 15 08 2010. Een mooie zomerse 
dag, weinig wind, het ideale weer. 
Toen op die dag  ging onze droom in vervulling; de boot was van ons. We hebben in 
een vroeg verleden ook een boot gehad, maar door het vele werken van ons hebben 
we toen niet veel kunnen varen. 
 
Wacht eens, ik heb me nog niet voorgesteld, mijn naam is Inge van der Grinten en 
Jan Bakker en onze grote steun op de boot is onze hond Beau. Ons originele 
woonplaats is Hoenderloo op de Veluwe. Daar is weinig water, volgens Jan stuift het 
er nogal, maar we kennen Hoenderloo van het Kruller Muller museum. Hoenderloo is 
overigens 2 x zo groot als Westknollendam. Dus …...... een wereld stad. Daar is onze 
dochter Kim het niet mee eens. Met haar 23 jaar trekt zij graag naar Apeldoorn. 
 
Maar goed, 3 jaar geleden werden wij lid van ZZV. Dat is logisch. De boot was eerst 
van de fam. Koerts en had de naam ‘Simone’, nu is hij van de fam. Bakker en heet hij 
‘Gewoon Jan’. Jan ???? nee, ‘Gewoon Jan’. En de huidige ‘Gewoon Jan’ lag al in de 
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haven. En daar is het toch gezellig: Jan, weet er alles van; Koffie op het leugen 
bankje en ‘s avonds in de rij voor de douche. Je kan toevallig ‘s ochtends ook koffie 
drinken in de kantine, ook gezellig. 
 
Als je nu praat over toeval. Weet je dat Jan Bakker vroeger kok was. Geweldig 
lekkere gerechten kan die man klaarmaken. Zijn favoriete gerecht is biefstuk, T-Bone  
Lekker, lekker, niet te geloven zo lekker. 
En zijn koude buffetten, ook geweldig. 
Dat Jan zo graag in de keuken staat komt mij weer goed uit, ik ben namelijk 
receptioniste bij Brugman Keukens. Als ik iets klaarmaak maak ik graag Bami-soep, 
het recept staat onderop. Makkelijk, leuk en gezellig eten. 
 
Zo genoeg over ons, nu over het varen. Laatst zijn we bij redelijk slecht weer het 
IJsselmeer overgestoken. Een hele ervaring, slecht weer, golven en onze kleine, 
gezellige ‘Gewoon Jan’ hield zich kranig. Je moet alles een keer meegemaakt hebben. 
De mooiste route vinden wij het Alkmaarse meer, daar bij dat kleine eilandje kan je 
lekker uitgebreid aanleggen. Als we daar liggen dan is het volop genieten.  Een goed 
alternatief is de Woude, daar is de sfeer perfect. Als we willen fietsen varen we graag 
naar Hargen en dan  de Schoorlseduinen in.   
Op de kalender hebben we aangegeven dat we ook graag Noord-Holland en Zuid-
Holland  willen ontdekken. Volgens mij is Amsterdam een gezellig plaatsje, met het 
pontje over de stad in. Gaan we Rembrandt ontdekken. 
We zijn nog lang niet uit gevaren. Gasten nemen we graag mee op een rondje de 
Zaan, molens kieken en langs de Meisjes van Verkade. 
 
Wil je onze vaar verhalen verder weten, dan zijn jullie van harte welkom aan het 
begin van de steiger 1, daar ligt ‘Gewoon Jan’ op plaats nummer 2. Jan is meestal 
aanwezig en altijd bereidt tot een gezellig praatje. 
 
Het volgende praatje dragen we over aan  Rob en Linda. Ik ben zeer benieuwd naar 
hun verhalen over hun nieuwe boot. Rest mij nog even Rob en Marieke te bedanken 
dat ik dit mocht doen. Altijd leuk zulke vrienden. 
Lieve water vrienden bedankt voor jullie aandacht, 
         
 
Inge en Jan (en Beau) 
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Bamisoep 

 

Ingrediënten (voor 6 personen)  

 150 gr Bami of Mie 
 2 Kippenpoten of 3 ons kipfilet 
 1,5 a 2 kippenbouillontabletten in 5 dl water 

 2 eieren gekookt of als omelet 
 3 ons bami groenten of wok thais of Indisch groenten 

 Of prei, of bosuitjes, taugé, sugar snaps, witte of groene kool 
 Je kunt de groenten zo gevarieerd maken als je zelf maar wilt 

 

Bereidingswijze 

Kippenpoten of filet in de bouillon koken 
Kip of filet klein snijden en in een schaaltje doen. 
Bami of mie koken niet te gaar in een schaaltje doen 
Eieren koken of een omelet bakken die klein snijden apart serveren 
Groenten in de bouillon koken 3 a 5 minuten. 
 
Dit alles apart serveren behalve de groenten die laat ik in de bouillon staan. 
Zo kan iedereen alles zelf in een diep bord doen.  
 

Apart serveren 
Sambal en ketjap en peper zelf naar smaak toevoegen 
kroepoek 
gefrituurde uitjes  (potje) 
 
 
Je tafel gezellig vol en smakelijk ook nog. 
 
Dit vinden wij gezellig eten op de boot. (Jan & Inge) 
 
 

Lekker smullen! 
 


