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Webadres: www.zzv-watersport.nl  

 
De volgende ‘Afgemeerd’  kunt u  
verwachten omstreeks                    
eind januari 2014. 
 
Copy inleveren voor 8 januari 2014 !  

 

 
 

 

 
Wow! Wat  is er weer veel gebeurd de afgelopen paar maanden: 
Zo zijn alle boten weer allemaal veilig op de kant gekomen en wordt er door velen al 
weer flink geklust op- aan- in- en onder de boot. 
Ook heeft de kantine een flinke opfrisbeurt gekregen, waar al vele mooie reacties op 
zijn gekomen! Nu kunnen we heerlijk knus bij de “openhaard” zitten met een kop 
warme chocolademelk. Kom allen gerust eens een kijkje nemen! 
 
Tegenwoordig zijn we ook op  Social Media te vinden en wel in een besloten groep 
op Facebook. Hierin wordt onderling informatie (wat dus alleen zichtbaar is voor de 
mensen die lid zijn van die groep) uitgewisseld en zijn er al leuke foto’s geplaatst. Als 
u hier ook eens een kijkje wilt nemen dan kunt u zich aanmelden dat u lid wilt 
worden van de groep ‘ZZV watersport’. (u dient dat al wel een eigen 
facebookaccount te hebben). Heeft u deze nog niet, maar wilt u daar wel informatie 
over hebben dan kunt u mij altijd een keer bellen of aanschieten op de haven. 
 
Voor het aankomende jaar hebben we weer een aantal activiteiten in de planning 
zitten. Deze kunt u verderop in het blad lezen. Ik ben daarnaast nog bezig om te 
kijken of er een cursus marifoon en/of vaarbewijs bij ons gegeven kan worden (evt. 
in samenwerking met de ZO te Zaandam), maar degene die vroeger de cursussen 
gaf doet dit helaas niet meer. Mocht u iemand kennen die dit kan verzorgen dan 
hoor ik dit graag! 
 
Ondertussen ben ik al weer toe om de laatste letters op papier te zetten van deze 
laatste editie van 2013. Het jaar is weer omgevlogen!  
Ik wens u allen nog een fijne laatste maand toe! Geniet van alle mooie dingen en 
van elkaar en hopelijk tot ziens op de nieuwjaarsreceptie die gehouden wordt op 4 
januari vanaf 15 uur! 
 
Met vriendelijke groet, 
Lisette de Graaf 

 

 

http://www.zzv-watersport.nl/
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Januari 
4 Nieuwjaarsreceptie 

15.00-18.00 uur in ‘t Oppertje 
15 Bestuursvergadering 
 
Februari 
9 Klaverjasmiddag in ’t Oppertje 
12 Bestuursvergadering 
 
Maart 
19 Bestuursvergadering 
 
April 
±1 Start inhijsen  
8 Voorjaarsvergadering  

20.00 uur in ’t Oppertje,  
W.- Knollendam 

18 Goede vrijdag 
19 Opening Vaarseizoen 

Kofferbakverkoop + slippers 
pimpen + BBQ 

20+21 Pasen 
23 Bestuursvergadering 
26 Koningsdag 
 
Mei 
21 Bestuursvergadering 
29 Hemelvaart 
 
Juni 
6-9 Pinksterweekend in …… 
18 Bestuursvergadering 

 
Juli 
5 Start schoolvakantie B.O. 
 
Augustus 
17 Einde schoolvakantie B.O. 
 
September 
10 Bestuursvergadering 
20 Einde Vaarseizoen op eiland 

‘De Nes’ 
 
Oktober 
1 Start uithijsen 
15 Bestuursvergadering 
19 Schilderworkshop in ‘t Oppertje 
 
November 
11 Havenvergadering  

20.00 uur ’t Oppertje  
W.-Knollendam 

30 Sinterklaasfeest 
 
December 
10 Bestuursvergadering 
13 Vrijwilligersfeest 
25+26 Kerst 
 
 
Wijzigingen voorbehouden 
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Activiteitenprogramma 2014 

 

Datum Activiteit Omschrijving Prijs 
p.p. 

 
Zondag 
9 februari 

 

 
 

 
Klaverjassen 
Zondagmiddag vanaf 13.30 uur willen we 
een klaverjasmiddag organiseren. Voor 
een hapje wordt gezorgd.  
Minimaal 12 inschrijvingen. 
 
Sluitingsdatum aanmelden: 9-1-2014 
 

 
 
€ 3,00  

 
Zaterdag 
19 april 
 

 
 

 
 
 

 
Opening Vaarseizoen 
Van 10.00-14.00 uur kofferbakverkoop 
Iedereen die spullen op zolder of in de 
schuur heeft staan en kwijt wil kan deze 
komen verkopen.  Dus verzamelen en 
opsparen tot 19 april. In verband met het 
opzetten van de partytent willen wij graag 
weten of u deelneemt aan de 
kofferbakverkoop. 
 
Sluitingsdatum aanmelden: 1-3-2014 
 

 

 
Zaterdag 
19 april 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Opening Vaarseizoen 
Tussen  10.00-14.00 uur  
Slippers pimpen. 
Onder leiding van Wendy Jordens tovert 
u simpele teenslippers om tot gouden 
muiltjes. 
U moet zelf zorgen voor slippers. Kijk op 
google hoe leuk eenvoudige teenslippers 
kunnen worden. Wendy zal zorgen dat u 
met een paar prachtige slippers naar huis 
gaat. 
Minimaal 10 inschrijvingen. 
 
Sluitingsdatum aanmelden: 1-3-2014 

 
€ 17,50 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xs_2JXwQkpLfaM&tbnid=uda2yoBJ1CBadM:&ved=0CAUQjRw&url=http://oerein.sfdt.nl/agenda/Januari&ei=zvNrUpevLYOqtAaQpYDACA&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNEQSbr0I2XBJBqm-WpoaerlGHb9EQ&ust=1382892865162761
http://www.google.nl/imgres?sa=X&hl=nl&qscrl=1&biw=1920&bih=910&tbm=isch&tbnid=x4Kad6lVBfnwWM:&imgrefurl=http://www.arvdegrift.nl/index.php/arv-de-grift/bestuur-en-commissies/sponsor-en-pr-commissie/247-start-kofferbakverkoop-zaterdag-2-juli&docid=rim5sOcK1tcnRM&imgurl=http://www.arvdegrift.nl/UserFiles/Image/Kofferbak_63.JPG&w=640&h=480&ei=o_RrUoamC-K14AThqAE&zoom=1&ved=1t:3588,r:25,s:0,i:166&iact=rc&page=1&tbnh=183&tbnw=259&start=0&ndsp=29&tx=137&ty=101
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Zaterdag 
19 april 

 

 

 
Opening Vaarseizoen 
BBQ op de haven vanaf 18.00 uur. 
Ieder zorgt voor zijn eigen vlees. Wij 
zorgen voor de BBQ’s, de salade, 
satésaus, kruidenboter en niet te vergeten 
het stokbrood. 
Voor de muzikale noot wordt gezorgd. 
Wel willen wij weten of u komt. 
Minimaal 50 inschrijvingen. 
 
Sluitingsdatum aanmelden: 1-3-2014 
 

 
€ 5,00 

 

…. mei 

 
 
 
 

 

 
Toppers in concert 2014 
Op een vrijdagmiddag draaide in de 
kantine de cd van de Toppers en toen is 
dit idee geboren. Het lijkt ons leuk om 
(ieder die het leuk vindt) naar de 
Toppers te gaan. Dit zullen hoofdzakelijk 
de ZZV vrouwen leuk vinden maar 
mannen zijn uiteraard ook van harte 
welkom. Kaart verkoop en data’s zijn nog 
niet bekend. Maar als u zich aanmeld, dan 
houden wij u op de hoogte en laten wij u 
z.sm. weten wanneer de Arena weer 
omgetoverd wordt tot een groot feest. 
 
Sluitingsdatum aanmelden: 15-1-2014 
 

 
€ 

 
Vrijdag  
6 t/m 9 juni 

 
 
 

 

 
Pinksterweekend 
Van 6 t/m 9 juni zullen we weer 
gezamenlijk de haven verlaten. De 
bestemming is nog niet bekend, maar 
misschien wilt u zich wel laten verrassen. 
Noteer dan deze datum alvast in uw 
agenda en meld u zich aan. Wilt u eerst 
weten waar en wat we gaan doen, wacht 
u dan tot de volgende Afgemeerd. 
 
Sluitingsdatum aanmelden: 1-3-2014 
 

 
€ 100,00 

  

http://www.google.nl/imgres?hl=nl&qscrl=1&biw=1920&bih=910&tbm=isch&tbnid=qgoTlZ7x62rNBM:&imgrefurl=http://www.dispuutwatermanagement.nl/events/all-events/article/42-end-of-the-year-bbq&docid=fTdyMzzX9n3ErM&imgurl=http://www.dispuutwatermanagement.nl/userfiles/Afbeeldingen/Artikelen/End%20of%20the%20year%20BBQ%20Thumb_2.jpg&w=3508&h=3285&ei=zPVrUrGfO4Xf4QT30IGoDg&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=195&tbnw=208&start=24&ndsp=37&ved=1t:429,r:31,s:0&tx=113&ty=93
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=lVPFfJp6w1AIBM&tbnid=1w7AGuR-HhHseM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://5minuten.tv/toppers-in-concert-2013&ei=xPZrUtnLI8qC4gStuICoBw&psig=AFQjCNGTYhwapshi1jWxT2S24RqqpCLNcQ&ust=1382893636633035
http://www.google.nl/imgres?sa=X&hl=nl&qscrl=1&rlz=1T4MXGB_nlNL533NL538&biw=1920&bih=910&tbm=isch&tbnid=c408VTIGREM4nM:&imgrefurl=http://www.ehphotels.com/nl/thema/pinksteren.html&docid=MTor3lV5F1tZxM&imgurl=http://www.ehphotels.com/packages-images/pinksteren_2.jpg&w=950&h=430&ei=V_drUsGUEcqC4gStuICoBw&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=151&tbnw=320&start=38&ndsp=45&ved=1t:429,r:46,s:0&tx=83&ty=102
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Zaterdag 
20 september 

 
 
 
 

 

 
Einde vaarseizoen 
Dit wordt dit jaar gevierd op het eiland. 
BBQ vanaf 17.00 uur bent u van harte 
welkom. Ieder zorgt voor zijn eigen 
vlees, wij zorgen voor de BBQ’s, de 
salade, satésaus, kruidenboter en niet te 
vergeten het stokbrood. 
Dit keer zorgt u zelf voor uw biertje of 
wijntje. 
Minimaal 50 inschrijvingen. 
 
Sluitingsdatum aanmelden: 15-5-2014 
 

 
€ 5,00  

 
Zondag 
19 oktober 

 
 
 
 
 

 

 
Schilderworkshop vanaf 13.30 uur . U 
schildert in een middag uw eigen schilderij 
met een afmeting van 40x40. Een 
pronkstuk voor op de boot of in uw huis. 
Deze workshop wordt gegeven door Joke 
Nuijens. Joke heeft een eigen stijl, 
schildert al vanaf haar 11 jaar. Joke is met 
haar schilderskunst een bekende in Noord 
Holland. Wilt u weten wat Joke allemaal 
schildert kijk dan op google, dan kunt u 
zich vast inbeelden wat er straks bij u 
thuis of op de boot komt te hangen. Joke 
zal ervoor zorgen dat iedereen een mooi 
eindresultaat op doek heeft geschilderd. 
Minimaal 10 inschrijvingen. 
 
Sluitingsdatum aanmelden: 1-7-2014 
 

 
€ 37,50 

 
Zondag 
30 november 

 

 
Sinterklaasfeest 
Zondagmiddag vanaf 14.00 uur voor 
de kleine ZZV´ers. 
Sint en Piet zullen per schip aankomen in 
de haven en hebben voor ieder kleine 
ZZV´er een cadeautje. Uiteraard zijn de 
papa´s en de mama´s  ook van hart 
welkom. 
Minimaal 20 inschrijvingen. 
 
Sluitingsdatum aanmelden: 30-9-2014 

 
€ 10,00 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=7TWB7k0mjDOszM&tbnid=KUzaT9uZFR08hM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.waarismaris.nl/eiland.html&ei=CPhrUsa0FOLL4AT1wYDwBA&psig=AFQjCNGGQq2i823odpEDFG706cX7MO4DAg&ust=1382893960376441
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=iC-aSZVsgMoGwM&tbnid=vMXwooVMb--nxM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.antoinetteberns.nl/sintplaatjes/sintenpiet.htm&ei=Ev5rUt9lh9bjBIibgagC&psig=AFQjCNHHa1Q2cjVHyXkLz4l6UCOgmK2ulQ&ust=1382895506053693
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Zaterdag 
13 december 
 

 

 
 

 
Vrijwilligersfeest 2014. 
Net als afgelopen jaar wordt er voor alle 
vrijwilligers een gezellige middag/avond 
georganiseerd. Alle vrijwilligers zullen 
hiervoor uitgenodigd worden. Noteer 
alvast de datum in uw agenda. 
Verdere informatie volgt per mail. 
 
Sluitingsdatum aanmelden: 1-10-2014 
 

 

 

In verband met de organisatie rondom een activiteit, vragen wij u om zich z.s.m. aan 
te melden. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar l.degraaf-zoet@zzv-
watersport.nl . Zodra wij weten of hier belangstelling voor is kunnen wij verder met 
de organisatie ervan. Voor alle activiteiten moet een minimum ( en voor sommige 
activiteiten is een maximum) aantal deelnemers zijn. 
Dus mail ons, ook al is het voor een activiteit halverwege het jaar. 
 
Daarnaast zijn we nog met een aantal activiteiten bezig, welke we in de volgende 
Afgemeerd zullen toevoegen. 
 
Groeten Lisette en Loes 

 
 
Oproep voor organiseren van activiteiten 2014! 
 
Lisette, Gusta en Loes zijn diegene die het afgelopen jaar en het komende jaar weer 
de organisatie van de activiteiten voor onze rekening nemen. Dit doen wij overigens 
met veel plezier, maar we zoeken hulp voor de geplande activiteiten voor 2014. Hulp 
voor in de keuken voor het bereiden van een maaltijd, het maken van hapjes, het 
opzetten van de Partytent, de inrichting en aankleding, hulp achter de bar, opruimen 
etc etc. 
 
Wie wil ons helpen? Meld je aan wij rekenen op jullie! 
 
Lisette, Gusta en Loes. 

 

  

mailto:l.degraaf-zoet@zzv-watersport.nl
mailto:l.degraaf-zoet@zzv-watersport.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=_-yiS2HGYtpfuM&tbnid=ve6y8427UTvSnM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.sailboa.nl/feestboot_amsterdam_feest.php&ei=xQJsUquAMamF4ATzlYD4CQ&psig=AFQjCNEs5hw5lCgCav_nOzVhUgEWWouurQ&ust=1382896709941459
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Een kort verhaal en wat vragen aan de leden bij 
ons op de haven. 

 
Al een aantal jaren praten we met elkaar over de inrichting van onze kantine.  
Weinig sfeer en een beetje uit de tijd en het is hard aan een verfbeurt toe. 
 
Maar het bleef bij praten tot een aantal weken geleden. Marc Skotarczak, onze 
nieuwe vrijwilliger, had kantinedienst samen met Loes en vond dat de kantine 
ongezellig was maar ja, wat doe je op zondag, waar haal je beits en verf en verdere 
benodigdheden vandaan. Nou daar wist Loes wel raad mee. Ze toverde beits te 
voorschijn, kwasten etc. Dus misschien iets te enthousiast zijn we met elkaar 
begonnen. Aan het eind van de dag had de bar en een deel van de wanden al een 
nieuw kleurtje gekregen. De weken daarna is dit met hulp van Meindert de Jong , Jo 
en Lou de Graaf , Lisette de Graaf  en Loes Neuteboom de kantine al een stuk 
gezelliger geworden al zijn we er nog niet. Zelf heb ik ook nog aan de kwast 
gehangen. Het volgende wat onderhanden genomen gaat worden, is de verlichting 
en de muziek/geluidsinstallatie.  
 
Nu is mijn eerste vraag: Zijn er leden bij ons die dit kunnen en willen 
aansluiten? Gezelligheid gaat tenslotte samen met muziek. 
 
Mijn tweede vraag is dan meteen: Zijn er leden die voor wat gezellige CD’s  
kunnen zorgen. Muziek van deze tijd is in plaats van de cd’s  die er nu zijn. 
 
Ja, jullie lezen het goed op papier durf ik een hoop te vragen, maar ik ben er nog 
niet. Al meerdere keren is er in de Afgemeerd een oproep gedaan voor vrijwilligers 
die het kantineteam willen komen versterken. Tot op heden is daar niet of nauwelijks 
een reactie opgekomen. Maar een kantine openhouden tijdens de weekenden en de 
weekenden tijdens de vakantieperiodes kan niet zonder jullie hulp. Als je je aanmeld 
bepaal je zelf wat de frequentie is. Dit kan zijn 1 keer per twee weken, 1 keer per 
maand dat vult u zelf in.  
Dus hier mijn derde vraag: Wie komen het kantineteam versterken? 
 
Lisette en Loes hebben bijna de activiteitenkalender klaar voor 2014. Er zullen leuke 
activiteiten worden georganiseerd, maar zoals jullie kunnen lezen worden hier ook 
vrijwilligers voor gevraagd. 
 

Dus beste mensen, ik hoop dat ik jullie met mijn verhaal heb kunnen overhalen om 
je aan te melden als vrijwilliger.  Als we meer vrijwilligers hebben, kunnen we ook 
meer dingen organiseren en realiseren. 
Ik hoor graag van jullie. 
 
Jan Neuteboom 
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KLUSSEN IN 2013 EN 2014
 
In de voorjaars- en najaarsvergadering is een oproep gedaan aan de liggers om 
klussen te doen op de haven. Wilt u een handje meehelpen, dan kunt u zich voor 
één of meerder klussen inschrijven op het formulier dat bij het havenkantoor hangt. 
 

2013 
 
December 
 
6-12: “Het Oppertje” aankleden met kerstversiering.  

Aanvang 10.00 uur (6 pers.) 
 
9-12: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening  

Aanvang 13.00 uur (4 pers.) 
 

2014 
 
Januari 
11-1: Opruimen kerstaankleding  

Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. vloer en sanitaire 
voorziening  
Aanvang 9.00 uur (6 pers.) 

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

Aanvang 13.00 uur (4 pers.) 
 
Maart 
10-3: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening 

Aanvang 13.00 uur (4 pers.) 
?-3: Steigers afspuiten (3 pers.)  
 

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

voorziening  
Aanvang 9.00 uur (6 pers.) 

 
Mei 
12-5: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening 

Aanvang 13.00 uur (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 slijpschijf, roterende (staal-) 

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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Dolle Dwaze Dagen.  
 
Dit keer niet bij De Bijenkorf maar in de metaalbak bij de ZZV. De foto is 
het bewijs dat er druk gegraaid wordt als er weer iets in de bak gedeponeerd 
wordt. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto gemaakt 
door Edwin 
Smulders 

  



 

14 

 

 
Aanwezig volgens presentielijst: 44 leden. 
 
1. Opening / mededelingen  

 de volgende leden hebben zich afgemeld; 
F. Segaar, L. en J. de Graaf, L. de Graaf-Zoet, M .Schultz, G. Mieldijk 

 Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om in het zomer seizoen op de haven 
Campers toe te laten. 

 Loes en Lisette hebben de activiteiten kalender voor 2014  opgesteld. Daar 
worden nog vrijwilligers gezocht om te helpen organiseren. 

 Het bestuur heeft besloten om in 2015 te stoppen met de voorjaarstalling. 

 De ZZV heeft een nieuwe website, www.zzv-watersport.nl  
 De kantine is opgeknapt met wat kleurtjes. De verbouwing van de bar staat ook 

op de planning. 

 De wifi van de ZZV is nu nog beperkt, maar wij verwachten dat dit met het 
nieuwe zomerseizoen is opgelost. 

 De ZZV heeft vrijwilligers nodig. Meld u aan! 
 Het eiland De Nes is altijd beheerd door het hoofdbestuur/zeilmotorafdeling. In 

overleg met het hoofdbestuur is afgesproken dat het beheer in het vervolg van 
de haven wordt gecoördineerd. Daar het eiland voor alle leden is, wordt dit 
beheer gefinancierd van uit het hoofdbestuur. 

 Minuut stilte voor overleden leden dit jaar. 
 

2. Notulen vorige vergadering  

 De notulen van de voorjaarsvergadering 9-4-2013 worden vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken  

 Geen 
 

4. Havenadministratie  

 Wij hebben 335 zomerplaatsen en hadden voor de zomer een bezetting van 
99%. 

 De aanmeldingen die de laatste tijd binnenkomen zijn voornamelijk kleinere 
boten. 

 We hebben 181 boten op de wal. 6 minder dan vorig jaar. De winterstalling in 
het water is ook iets minder bezet als vorig jaar. 

 

5. Financiën  

 De voorlopige financiële verantwoording wordt verstrekt en besproken. De 
penningmeester neemt de posten een voor een door en vermeld de afwijkingen. 

 Hr. Korver vraagt naar de balans. De balans wordt opgemaakt en verstrekt bij de 
algemene ledenvergadering van de ZZV. Deze zal in het voorjaar van 2014 
worden gehouden. 

http://www.zzv-watersport.nl/
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 Tevens brengt J. Borsboom een aantal sterke verhalen die de ronde doen op de 
haven. Deze zijn ongegrond en ongewenst. Elke investering wordt door het 
bestuur besproken en daarna vastgesteld. Leden die daar anders overdenken 
kunnen zich melden bij het bestuur voor een gesprek. Het bestuur staat open 
voor goede en nuttige opmerkingen die in het belang zijn van de jachthaven. 

 

6. Technische (haven) zaken 

 Ook deze herfst is er weer gehesen zonder schade. Proficiat hijsploeg. 
Het hijsen is goed gegaan behoudens de laatste 2 dagen. Daar kwamen de leden 
te laat om op tijd uit te hijsen. 

 De hijsploeg is weer voorzien van nieuwe regenkleding 

 Willem bedankt namens alle leden de hijsploeg en de kantineploeg voor hun 
bijdrage. 

 Er zijn 20 bokken gestraald en gecoat. De komende jaren steeds weer 20 stuks. 

 Willlem bedankt de plaatsvervangende havenmeesters, L.Bron, W. Robben en B. 
Beutick. 

 Op het noord-terrein zijn flink wat bomen gesnoeid, zodat de leden minder last 
hebben van bladeren etc. 

 We zijn nu bezig met het straatwerk achter de loods. Daar zoek we nog wat hulp 
bij. 

 Het milieuhok is opgeknapt. Houd het schoon en sorteer het afval goed. 

 Willem bedankt de vrijwilligers die 1 keer per maand de toiletten geheel doen. 
 Van de winter zal de toegang tot het terrein een week gesperd zijn ivm 

graafwerkzaamheden voor o.a. het netwerk. 

 De nieuwe pasjes voor het hek blijken slecht tegen de zon te kunnen. Hou ze uit 
de zon dan doe je er langer mee. 

 De fietsenstalling moet 1 december leeg zijn.  
Zorg dat je fiets weg haalt, daar de achter blijvers worden afgevoerd! 

 

7. Kantine  

 De kantine zoekt nog vrijwilligers. Meld je aan!!! 
 Ook voor incidentele werkzaamheden kun je je aanmelden. Zie daarvoor 

kluskalender op de site. Meld je even van te voren aan bij Loes. 
 Er is een nieuwe activiteitenkalender samen gesteld en verwachten een hoge 

opkomst en een flinke bijdrage van vrijwilligers. Meld je aan!!! 
 
Pauze 
 

8. Bestuursmutaties  

 Gestopt algemeen bestuurslid en vertegenwoordiger van de hijsploeg: M. 
Schultz. Het bestuur zoekt een vervanger. Wie meldt zich aan? 

 Aftredend secretaris H. den Hartog; stelt zich niet herkiesbaar.  
Als opvolger stelt het bestuur Lisette de Graaf-Zoet  voor.  
De penningmeester bedankt namens de leden de heer den Hartog voor zijn inzet 
sinds 2001. Hij heeft altijd gezorgd dat de zeilers niet over het hoofd werden 
gezien in de vergaderingen.  
Hr. Den Hartog bedankt het bestuur voor de attentie. Hij memoreert nog dat de 
zeilers ondervertegenwoordigd zijn in het bestuur en bij de vrijwilligers. Wil je als 
zeiler gehoord worden meld je dan aan als vrijwilliger. 
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 Aftredend haven- en leden-administrateur A. de Kruif: stelt zich niet herkiesbaar. 
Als vervanger stelt het bestuur Diane Rohoff voor.  
De penningmeester bedankt Adri voor zijn, met een kleine onderbreking,  
22-jarige inzet voor de vereniging! Hij heeft het hele ICT-programma en de web- 
site opgezet, de liggersadministratie en ledenadministratie gedaan.  
Tom Fekkes deelt mede dat het hoofdbestuur heeft besloten Adri lid van 
verdienste te maken. Adri bedankt het bestuur voor de attentie en zal zijn werk 
geleidelijk overdragen aan Diane Rohoff. 

  

10. Rondvraag  
T. Rohoff: kunnen de mastenbokken iets breder worden gezet? Het is nu veel te vol.  
Willem geeft aan daar volgend jaar beter op te letten. 
 
Andre:  Hoe zit het als er onvoldoende winterplaatsen op de kant zijn?  
Indien zich dat voordoet zal het bestuur met een oplossing komen. 
 
E. Nieuwpoort: Worden de elektrakasten gekeurd?  
Nee, deze worden niet gekeurd. Deze worden goed onderhouden. Wat stuk is wordt 
direct gerepareerd. Indien nodig melden bij de havenmeester. 
 
L. Neuteboom: Wordt er iets gedaan aan het veren van steiger 6?  
Deze werkzaamheden worden in het voorjaar opgepakt. 
 
Piet: Kan er iets worden gedaan aan de grote plassen op het terrein? 
Ivm het gesteldheid van het terrein is hier niets aan te doen. Even geduld tot het 
weggezakt is. 
 
11. Sluiting 21.30 uur 
 
 

 
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  
  



 

17 

 
 

 
Hallo mede ZZV-ers, 
 
Jan en Inge bedankt dat wij iets mogen schrijven over onze ervaringen met onze 
nieuwe boot. 
 
Wij zijn Rob en Linda Smit. Woonachtig in Assendelft alwaar ik (Linda), als dochter 
van een schipper van pont Buitenhuizen, ben geboren. Rob is een Kroosduiker uit 
Westzaan. Al met al redelijk vroeg al iets met water…. 
 
Toch heeft het een hele tijd geduurd voordat wij onze eerste boot kochten. Eigenlijk 
pas toen de kinderen niet meer meegingen met vakantie. 
 
Onze eerste boot was de “Liber. Prima om mee te beginnen en voor 2 personen een 
prima boot. Toch bleef er wat kriebelen. Iets meer comfort zou toch wel lekker zijn. 
Juni jl. was het zover. Onze nieuwe aanwinst was een feit. Wat een luxe en ruimte!!! 
En lekker buiten kunnen sturen, wat een grote wens was van Rob. We hebben de 
boot “Geertje” gedoopt. Vernoemd naar mijn, helaas overleden, lieve moeder.  
 
Wat hebben we genoten van onze zomervakantie 2013. Prachtig weer en de boot 
bevalt wel heel erg goed. Eerst even uitproberen  met een rondje Noord Holland. 
Daarna, op de dag van de Gay-pride, over het IJ richting Nieuwendam. Veel te zien 
op het IJ. 
Via Weesp de Vecht op. Prachtig! Heel leuk vonden wij het om dwars door Utrecht te 
varen. De smalle gracht en onder de boogbruggen door. We zijn zelfs onder “de 
Geertjebrug” door gevaren.  
  
 

 
De Geertje brug                    Onder een brug in Utrecht         Door de “gracht” 
 
Verder over de Vecht richting de Hollandse IJssel. Ook heel mooi. Soms nog smaller 
dan “de Delft” in Assendelft. Heel veel mooie Zuid Hollandse steden bezocht. Wat is 
ons landje toch mooi. Vooral vanaf het water. In Alphen a/d Rijn nog wat spektakel 
beleefd. We zaten op een terras aan het water bij de Alphense brug. Veel boten en 
de brugwachter had het druk. Komt er op een gegeven moment een boot met een 
noodvaart op de brug af varen. Rob zegt nog; “denkt hij nou echt dat hij er onder 
door kan of zo”? Nou dat dacht hij inderdaad. Hij knalt zo tegen de brug aan en 
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vaart keihard onder de brug door. Wat een mafkees. Bovenkant van de boot knalt 
tegen elke balk onder de brug. Enorme herrie en paniek bij de omstanders. 
Onbegrijpelijk voor ons bootliefhebbers toch?! 
Als afsluiting van de vakantie kwamen de kinderen nog even een stukje meevaren 
ter gelegenheid van mijn 50e verjaardag. Nou dat heb ik geweten. Over de Zaan met 
een versierde boot. Aanmeren onder de Julianabrug alwaar een heel aantal vrienden 
van ons stonden te wachten. Wat een verassing!!! 
 

 
 
Al met al een hele geslaagde vakantie.  
 Zon/water/wind/een fijne boot en veel gezien en beleefd.  
 
Wij nodigen onze buurtjes uit Assendelft Gatha en Wim Zant uit om het volgende 
verhaaltje te schrijven. 
 
Groetjes, 
Rob en Linda Smit, trotse eigenaars van Geertje.   
Vanaf april 2014 weer steiger 1, box14. 
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Spruitjesstamppot met kerrie en rookworst 

 

Ingrediënten (voor 4 personen)  

 1 voordeelzak kookaardappelen kruimig (800 g) 

 125 g magere spekreepjes (duobakje 250 g) 
 2 uien, gesnipperd + 
 1 el kerriepoeder 
 1 net spruitjes (500 g), in vieren 
 1 rode paprika, gesnipperd 

 1 Gelderse rookworst (250 g), in plakjes 
 1 pakje kokosmelk (200 ml) 

 

Bereidingswijze 

1. Kook de kookaardappelen gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Bak in 
een wok de reepjes spek zonder olie of boter op halfhoog vuur uit in ca. 5 min. 
Voeg de ui en het kerriepoeder toe en roerbak 3 min. Schep de spruitjes en de 
paprika erbij en roerbak 3 min. Roer de plakjes rookworst en de kokosmelk 
erdoor en stoof de spruitjes afgedekt nog 5 min. Breng op smaak met wat peper.  

2. Giet de aardappelen af en stamp ze met de pureestamper tot een grove puree. 
Schep de spruitjes met rookworst erdoor. Serveer meteen. 

 

 
 

Lekker smullen! 
 


