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Havenmeester: W. Blom 
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Redactie Afgemeerd: 
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L. de Graaf-Zoet 

Tel. 06-51828910 
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Penningmeester: 
J. Borsboom 

Tel. 075-6166185 
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D. Rohof 

Tel. 06-33712366 

e-mail: d.rohof@zzv-watersport.nl 

 
Bestuurslid Vrijwilligers: 
J. Neuteboom 
Tel. 075-6153644 

e-mail: j.neuteboom@zzv-watersport.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene bestuursleden: 
G. Mieldijk 

Tel. 06-50558083 
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Webadres: www.zzv-watersport.nl  

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

 

 

  
 

 
 

 

 
Beste allemaal, 
 
Jubileum! 
Dit jaar hebben we wat te vieren; De Afgemeerd bestaat 5 jaar!! 
En daar wil ik iedereen voor bedanken die hieraan heeft meegewerkt, want zonder 
jullie had ik het niet alleen gekund!  
Ook dit keer zijn er ontzettend veel leuke inzendingen binnen gekomen. Zelfs na de 
sluitingsdata werden er nog mailtjes gestuurd of er nog wat geplaats kon worden. 
Nou vooruit dan maar, dit keer maken we gewoon een uitzondering! 
 
Ondertussen zijn er ook al een paar aanmeldingen voor activiteiten binnen gekomen. 
Wij hopen dat er nog meer mensen bijkomen!  
 
Oproep! 
In de vorige editie heb ik aangegeven dat we nog bezig waren met een aantal 
activiteiten. Een hiervan is cursussen voor Vaarbewijs 1, 2 en/of Marifonie te 
organiseren. Ik heb hier ondertussen iemand voor gevonden die de cursus bij ons op 
de haven wil verzorgen. Dit gaat dan plaats vinden op 6 vrijdagavonden in 
maart/april. Hierna kan je dan examen doen bij Vamex. Graag zou ik van jullie, vóór 
15 februari, willen weten wie voor welke cursus belangstelling heeft, zodat ik de data 
in kan gaan plannen. Er moeten minimaal 8 cursisten zijn wil deze door gaan! 
Graag hoor ik dus zo snel mogelijk van jullie! 
 
Verder wens ik jullie weer veel leesplezier met deze extra dikke editie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Lisette de Graaf 

 

 
 
  

http://www.zzv-watersport.nl/
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Het nieuwe jaar is weer begonnen met ongekend hoge temperaturen. Goed weer om aan de 
boot te werken. Er is voor 2014 weer van alles in gang gezet. Een aantal dames hebben voor 
2014 een aantal activiteiten georganiseerd. De eerstvolgende waarvoor je je kan aanmelden 
staat voor 19 april op de rol. Een kofferbakmarkt, je slippers laten pimpen en afsluitend met 
een heerlijke BBQ.  
Zoals u wel gemerkt zult hebben is de wifi-verbinding erg traag. Inmiddels is er een snelle 
aansluiting besteld zodat iedereen zonder storing gebruik kan maken van wifi. Verder zijn we 
bezig met plannen voor de vervanging/uitbreiding van de natte groep achter de kantine. We 
houden u op de hoogte van wat dat uiteindelijk gaat worden.  
 
Oproep 
Om alle werkzaamheden op de haven te regelen hebben we veel vrijwilligers nodig. We 
hebben er echter nooit te veel maar eerder te weinig. Als u iets voor de vereniging wilt doen 
kunt u zich altijd melden bij Willem Blom, in de kantine en bij het bestuur.  
Rest mij u een fantastisch vaarjaar te wensen in alle gezondheid. 

 
 

 

 

Februari 
9 Klaverjasmiddag in ’t Oppertje 
19 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 … 
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  
Gaat niet 
door, 
geen 
aanmel-
dingen. 
 

 
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 
 

 
€ 
 
Gaat niet 
door ivm 
te weinig 
aanmel-
dingen. 

 
Vrijdag  
6 t/m 9 juni 

 
 

 
 

 
Pinksterweekend 
Van 6 t/m 9 juni zullen we weer 
gezamenlijk de haven verlaten en een 
paar dagen vertoeven op de mooie 
Kagerplassen. 
Zie voor verdere programma elders in dit 
blad. 
 
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 of the year BBQ Thumb_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. 
 
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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Beste leden 
 
Ja dat was het afgelopen jaar erg schrikken toen de uitslag binnen kwam van het 
laatste onderzoek. 
Inmiddels is de operatie achter de rug en ben nu aan het herstellen. 
 
Bij deze wil ik een ieder bedanken voor de warme belangstelling tijdens mijn ziekte. 
Het heeft ons beiden goed gedaan. 
 
Het gaat gelukkig de goed kant op en we hopen weer van de zomer te kunnen 
genieten van de boot. 
Voor allen een goede gezondheid en een mooi vaarseizoen toe gewenst. 
 
Lou en Jo de Graaf 
 
 

KLUSSEN IN 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. 
 

2014 
 
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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Laatst werd ik aangesproken door iemand die nog een programmaboek had van de viering van het 

veertigjarig bestaan van de vereniging in 1922. Bij het doorbladeren gaat er een andere werld voor je 

open. Ik wil jullie een aantal fragmenten van het boekje laten zien in een tweetal artikelen. Dit is de 
eerste. 

Dat in 1922 zeilen en roeien nog een echte sport voor de bovenkant van de maatschappij was blijkt al 
snel. Kijkt u maar eens naar de namen van de leden van het “eere-comité”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het boekje wordt ook teruggeblikt  op de geschiedenis van de vereniging. Dat de tijden echt 
veranderd zijn blijkt uit de positie van vrouwen in die tijd. In het volgende fragment kunt u lezen dat 

dames tijdens het diner toch nog niet gewenst waren. In ieder geval waren er bij een deel van de 

heren bezwaren.  
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Wat helemaal een leuk beeld geeft van die tijd zijn de advertenties.  

Ook in die tijd probeerden ondernemers gaten in de markt te vinden. Verkade is daar een voorbeeld 

van. Ook kun je hieraan zien dat roeien en zeilen in die tijd wat spartaanser was dan nu. Onze 
gevulde koelkasten waren in die tijd nog onbekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de concurrenten lagen op de loer. Vooral de eerste Zaansche electrische koekfabriek van Swart. 
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Ook de horeca speelde in op het grootste evenement getuige de volgende advertentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ziet het: een vlugge en nette bediening en toch nog billijke prijzen. Kom daar tegenwoordig maar 

eens om!!!! 

Ook was dit de tijd dat een P.C.Hooftstraat voor de Zaankanters volledig overbodig was. Voor de 

betere merken hadden wij onze eigen bedrijven. Een voorbeeld ziet u hierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het tweede deel laat ik u meer zien van de wedstrijden, deelnemers en de plattegrond van de Zaan 

en het Alkmaardermeer in die tijd.  
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Op 6 mei hebben wij West-Knollendam, waar onze thuishaven is, verlaten voor onze 
tocht naar Frankrijk. We beginnen onze tocht op de Zaan (langs de Zaanse Schans), 
het Noordzeekanaal en Amsterdam Rijnkanaal richting Weesp. Op het Amsterdam 
Rijnkanaal krijgen we te maken met aardig hoge golven van een mosselkotter uit 
Yerseke. Maar goed dat alles wat om kan vallen in een kratje op de grond staat! 
 
Vanuit Weesp gaan we naar Nederhorst den Berg. Hier is een mooie nieuwe lange 
steiger waar je gratis 2x24 uur mag afmeren. Tussen de buien lopen we ‘s middags 
nog even naar het dorpje. De volgende dag alweer de Vecht verder af naar 
Maarssen. Wat is de Vecht toch prachtig met zijn statige villa’s en mooie tuinen. 
Onze oudste dochter komt met haar gezin langs, zij wonen in Vleuten, om afscheid 
te nemen. Opa en oma gaan namelijk met de boot heel lang en heel ver weg. 
 
Na Maarssen gaan we het Amsterdam Rijnkanaal weer op. Via de sluis bij Vreeswijk, 
de Lek over naar de Merwede. In Vianen stoppen we om onze watervoorraad en de 
boodschappen weer op pijl te brengen. Daarna de Waal stroomopwaarts op. Op naar 
Heusden. Dit blijkt een erg leuk oud stadje. Vanuit dit stadje een klein stukje door 
België naar Maastricht gevaren. We zijn ondertussen al vier weken onderweg. Alles 
gaat goed alleen het weer werkt niet mee: erg veel regen en koud. 
 
Van Maastricht gaan we de Maas af naar Luik. Wij vinden dit een saai stuk om te 
varen; je vaart namelijk door een industriegebied. Bij Huy wordt de omgeving wat 
mooier, maar het weer helaas nog steeds niet. We sturen steeds binnen met de 
kachel aan. Door de hevige regenval staat er vier kilometer stroom tegen.  
 
In Namen aangekomen zien we drijvende steigers, maar wel dwars op de stroom en 
het is hoog water. Kom dan maar zonder schade een box in. Gelukt! De volgende 
dag bezoeken we de Citadel. Het is een hele klim, maar het uitzicht is dan ook 
schitterend. Na twee dagen gaan we weer verder. De box uitvaren met zoveel 
dwarse stroom is weer even een spannend moment, maar met veel gas in zijn 
achteruit en de boegschroef volop aan gaat het goed. Op naar Dinant. De omgeving 
wordt al mooier, zo tussen de bergen door. Dinant is een leuke gezellige stad. We 
nemen de kabelbaan naar boven, de Citadel op. Een aanrader. Je hebt hier een 
prachtig uitzicht. Wat is je boot klein zo vanuit zo’n hoogte. 
 
Van Dinant gaan we richting Givet. We zijn in 
Frankrijk. In de sluis moeten we bij de VNF een 
vaarvignet kopen. Hierbij krijgen we ook een 
kastje waarmee we zelf de sluisjes kunnen 
bedienen. En omdat we het vignet hebben 
kunnen we bij kleine dorpjes, waar de VNF 
pontons neergelegd heeft, gratis afmeren. Vaak 
is er plaats voor ongeveer vijf boten. Het water 
en stroom is hier gratis. Door de hoge 
waterstand en sterke stroom zijn in Givet de 
drijvende steigers weggehaald, we moeten aan 
de kade afmeren. 
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Na Givet beginnen de kleine sluisjes van 38,5 meter lang en 5,5 meter breed. De 
sluisjes zijn erg oud en hebben ons inziens dringend behoefte aan onderhoud. In een 
sluisje past precies een spits, dit is een vrachtbootje dat veelal graan vervoert. Wij 
leren inmiddels dat je in de sluisjes in Frankrijk nogal eens uitstekende delen 
tegenkomt en omdat het zoveel sluisjes zijn, is het beter om de gehele tijd met de 
fenders buitenboord te varen. Dit doet iedereen. 
 
We gaan inmiddels op naar Vireeux Wallerand. We betalen acht euro voor een 
ligplaats, maar krijgen wel gratis water, stroom en een warme douche. We blijven 
twee dagen, het is eindelijk  mooi weer en dus de hoogste tijd voor de was. Vanuit 
Vireeux Wallerand gaan we via Haybes naar Fumay. Ook dit blijkt een leuk stadje, 
maar met steile hellingen. Vers brood halen betekent hier een hele klim en ‘s avonds 
voelen wij dan ook onze kuiten. 
 
Na twee dagen gaan we weer verder naar Revin. Na de sluis varen we door een 
tunneltje van 500 meter lengte. Het tunneltje is voor ons erg smal en donker. We 
vinden het spannend en dus blijven we heel stil zitten. De motor draait stationair en 
de schijnwerper staat aan. We zijn blij als we weer het daglicht zien.  
 
In Revin aangekomen, leggen we aan bij een prachtige tuin. Hier horen we dat twee 
dagen voor onze aankomst voor verderop een vaarverbod van kracht is geweest. Dit 
vanwege het hoge water. De sluisjes konden niet meer bediend worden en er 
stroomde teveel drijfhout mee. Te gevaarlijk en dus een vaarverbod. 
Wij vervolgens onze reis van Revin naar Lafour. Een prachtig plekje tussen de 
bergen. Stokbrood kunnen we halen in het café. Verder is hier niets.  
 
Van Lafour naar Bogny sur meuse. 
Door de vele sluisjes varen we deze 
dagen slechts circa 20 kilometer per 
dag. Maar vier a vijf uur varen 
vinden wij genoeg voor een dag. 
Dan kunnen we nog iets van de 
omgeving zien.  
 
Aangekomen in Charleville de 
Meziere concluderen wij dat het een 
grote, mooi stad is die het 
bezichtigen waard is. We blijven 
twee dagen om op zondag weer 
verder te gaan naar Lumee. Hier liggen we aan een sportveld. Het is even lopen naar 
het dorpje en om brood te halen moeten we vijf kilometer fietsen. En ja, heuveltje 
op, heuveltje af. Inmiddels wordt het weer steeds beter. We kunnen de korte broek 
aan.  
 
Van Lumee richting Mouzon. De laatste sluis voor Mouzon staat op dubbel rood, dus 
wat nu? Hier zijn hier geen afmeermogelijkheden. We proberen toch maar om op de 
kant te komen. Bij de sluis is een intercom, maar we spreken geen Frans. We 
drukken op het knopje en zeggen “de ecluse heeft panne”. Dan begint aan de 
andere kant een mevrouw te ratelen waar we werkelijk niets van begrijpen. 
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Het blijkt erg moeilijk om duidelijk te maken dat de sluis stuk is. Weer terug naar de 
boot en afwachten wat er gaat gebeuren. Dit duurt twee uur.  
Daar komt iemand van de VNF. Hij gaat het sluiswachtershuisje in en drukt op een 
knopje. De sluis werkt weer. We leren een nieuwe kant van Frankrijk kennen: maak 
geen haast! 
  
Van Mouzon gaan we naar Verdun. In Verdun blijven we enkele dagen om de Citadel 
te bezoeken. Dit het grootste fort van Frankrijk. We krijgen een ondergrondse 
rondleiding en leren wat er tijdens de oorlogen zich hier heeft afgespeeld. Erg 
interessant. Verderop in Verdun is een hele grote overdekte markt en veel leuke 
winkeltjes. De gebraden kippetjes zijn wat ons betreft een aanrader. 
 
Van Verdun naar Ambly sur Meuse. Voor de sluis meren we af aan een ponton voor 
één boot. Een prachtige omgeving en heerlijk rustig. De volgende dag door naar 
Commercie. Hier liggen we bij een Aldi dus meteen de boot maar weer even volladen 
met boodschappen.  
 
Van Commercie varen we naar Pagny sur Meuse. Dit is de laatste 
afmeermogelijkheid voor Toul. Morgen wordt een lange dag varen: we krijgen eerst 
een tunnel van één kilometer en daarna een sluizentrap van 17 sluizen. De tocht 
duurt 8 uur. In Toul aangekomen is er ‘s avonds een feest in de haven met muziek 
en allerlei hapjes en drankjes. Erg gezellig.  
 
Na een paar dagen in Toul te hebben gelegen, varen we de Moesel op richting 
Nancy. De haven is vol dus meren we af aan de kade. Dit vinden we niet prettig. De 
temperatuur loopt ondertussen op naar de 30 tot 35 graden. Hoewel Nancy een erg 
mooie stad is met veel bladgoud, zullen wij er weinig van zien. We besluiten door de 
temperatuur en ligplaats de volgende dag maar snel verder te varen naar Einville au 
Yard. Hier liggen we gratis. Muntjes voor stroom kun je halen in de pizzeria. 
 

Verder naar Lagarde. We gaan 
nog steeds circa 2,5 meter per 
sluis omhoog. Waar is het 
hoogste punt? Na een sluis van 
12 meter gaan we de Franse 
Saar op naar Mittersheim. Hier 
blijven we een paar dagen want 
de sluizen draaien niet vanwege 
de Franse Nationale feestdag. 
Alles is dan blijkbaar gesloten. In 
de avond is er een groots 
vuurwerk waar we van genieten. 
Wij hebben inmiddels ook kennis 
gemaakt met nog vier 
Nederlandse boten die dezelfde 

route varen als wij. Dat is erg gezellig. Iedereen gaat zijn eigen weg, maar je komt 
elkaar toch elke keer weer tegen.  
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We gaan de Saar op. De Saar is prachtig om te varen en erg rustig. In Saarbrucken 
blijven we twee dagen want verder op de Duitse Saar wordt gestaakt. We hebben 
een prachtig plekje net buiten de stad met alles wat we nodig hebben binnen 
handbereik. Bij de volgende sluis gaan we Frankrijk uit en moeten we het kastje 
inleveren. De sluizen worden nu ook groter en we gaan weer naar beneden. 
 
In Saarburg stoppen we kort. Dit is een erg leuk stadje met veel toeristen. De 
volgende dag weer verder. Voor de sluis meren we af want we moeten wachten voor 
een vrachtschip. Er komen twee politieagenten op ons af die onze papieren willen 
zien. We krijgen te horen dat we in Saarburg op een verboden plek hebben gelegen 
en krijgen een boete van 35 euro. We mogen gelukkig wel verder varen. Na twee 
sluizen gaan we de Moezel op naar Schweig. De tocht is prachtig met op de hellingen 
veel wijngaarden. Langs Bern Kastel naar Cochem. Een hele mooie stad met smalle 
steegjes, terrasjes en veel toeristen. Na twee dagen varen we al het laatste stuk van 
de Moesel naar Koblenz. De laatste sluis door en we varen weer op de Rijn.  
 
Je weet niet wat je ziet, van heel rustig vaarwater naar erg druk vaarwater. 
Rondvaartboten die zomaar van de kant af gaan en veel vrachtboten. Goed opletten! 
We moeten twee kilometer stroomopwaarts naar de volgende jachthaven. Er staat 
zoveel stroom tegen dat we maar vijf kilometer per uur varen. Dit is niet prettig 
tussen al die grote jongens. We willen snel weg maar kunnen niet harder. We varen 
vol gas.  
 
We leggen aan in een kleine jachthaven. De andere vier Nederlandse boten komen 
ook snel en dus met z’n allen en de havenmeester gebarbecued. Het is nog steeds 
erg warm, ondertussen al zes weken tussen de 30 tot 35 graden. Maar ja, beter als 
regen en erg blij met de douche die Andries in de winter heeft ingebouwd. 
 
Van Koblenz de Rijn stroomafwaarts naar Mondorff. Stroom mee dus we gaan als 
een speer,  20 kilometer per uur half gas. Het is ondertussen erg rustig geworden op 
het water. Wel goed uitkijken voor achterop lopers, ze zijn zo bij je. Van Mondorff  
langs Köln, naar Dusseldorf en dan naar Lobith. Bij Lobith liggen we op een prachtig 
zandmeer. Via het Pannerden kanaal langs Arnhem naar Renkum. Hier is voor de 
sluis bij Driel een steiger waar je 2x24 uur mag afmeren. Voor ons een gelegenheid 
om in de mooie omgeving te gaan fietsen.  
 
Vandaar de Nederrijn af naar Wijk bij Duurstede, vervolgens het Amsterdam 
Rijnkanaal af om bij Maarssen weer de Vecht op te gaan. Het is erg druk vanwege de 
vakanties. In Nederhorst den Berg weer gestopt om de volgende dag het laatste 
stukje te varen langs Amsterdam, daar het Noord Hollands kanaal op weer richting 
de jachthaven te West Knollendam waar ons een warm welkom wordt geheten. 
 
We hebben een prachtige tocht gevaren met afwisselende landschappen zoals 
landbouw, bergen, graanvelden, bossen en erg veel wijnvelden. We hebben 230 uur 
gevaren en 1700 kilometer afgelegd in 4 maanden. 600 Liter diesel verstookt en circa 
350 sluizen gehad. Een hele mooi reis om op terug te zien. 
 
                                  Andries en Lotti de Boer 
                                   M en M kotter  AMIGO 
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In de vorige Afgemeerd hebben jullie kunnen lezen dat wij bezig zijn met de 
organisatie van het Pinksterweekend. Na lang beraad is er gekozen voor de 
Kagerplassen. 
 
Het programma ziet er als volgt uit:  
 

Programma 
Vrijdag 6 juni 
09.00 uur Vertrek jachthaven ZZV  
 

15.00 uur Aankomst eiland de  “Oude Kooi”   
 

 
 

 

 

17.00 uur Welkomst-borrel  
 
19.00 uur Gezamenlijk diner (iedereen maakt wat) 
 

ZZV Pinksterweekend  
6 t/m 9 juni 2014 

 naar de Kagerplassen 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1920&bih=910&tbm=isch&tbnid=Bgs1G7_q17paQM:&imgrefurl=http://borreltijd.blogspot.com/2008/10/21-november-borrel.html&docid=R_VwHh4WzY7lcM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_NKfOorfAub4/SPS9X0K1-ZI/AAAAAAAAEGU/pZwjkTAoC2w/s320/borrel1.gif&w=200&h=250&ei=lvDWUrG1DIeP0AWjyIGgCw&zoom=1&iact=rc&dur=3937&page=3&start=60&ndsp=42&ved=0CIADEIQcMF


 

19 

Zaterdag 7 juni 

  10.00 uur Koffie met ….. 

11.00 uur Met de boot naar Leiden. Middag vrij te besteden.  
 
16.00 uur Gezamenlijke borrel bij “De Volharing” en om 17.30 uur met de boot terug 
naar het eiland de “Oude Kooi”. 

 19.30 uur BBQ 
 
Zondag 8 juni 
10.00 uur Koffie met …………… 

11.00 uur Vaarpuzzeltocht door Leiden met sloepjes 
 
19.00 uur Gezamenlijk kapteinsdiner op het eiland  
 
Maandag 9 juni 
09.00 uur Vertrek naar jachthaven 
 
15.00 uur Afsluitborrel in de kantine 
 
Aangezien we voor maximaal 15 boten hebben gereserveerd is het zaak om je zo 
snel mogelijk aan te melden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
De kosten komen ongeveer op € 100,- p.p. incl. liggeld en activiteiten. (excl. eten op 
vrijdag) 
 
Hebben julllie nog vragen dan horen we deze graag. 
Jullie kunnen je aanmelden door de bijlage in te vullen en voor 1 maart  te mailen 
naar l.degraaf-zoet@zzv-watersport.nl of de aanmelding in te leveren in de kantine. 
 
 
Groeten,  
Gusta, Lisette en Loes 
 

 

  

mailto:l.degraaf-zoet@zzv-watersport.nl
http://www.google.nl/imgres?sa=X&hl=nl&rlz=1T4MXGB_nlNL533NL538&biw=1920&bih=910&tbm=isch&tbnid=3QpxlQ0v7WxN3M:&imgrefurl=http://koffie.startpagina.nl/&docid=X2SnnW10dPzgcM&imgurl=http://www.startpagina.nl/athene/dochters/koffie/images/download_1.jpg&w=800&h=499&ei=4evWUrK4Ne3Y0QWunYGgAw&zoom=1&ved=0CMMBEIQcMBk&iact=rc&dur=3888&page=1&start=0&ndsp=3
http://www.google.nl/imgres?sa=X&hl=nl&qscrl=1&rlz=1T4MXGB_nlNL533NL538&biw=1920&bih=910&tbm=isch&tbnid=jqwfsy439HtKUM:&imgrefurl=http://www.artsolution.nl/schilderij/boten/boot-schilderij&docid=9DS0aLH9-_ILUM&imgurl=http://www.artsolution.nl/img/c/schilderijen/boten/boot-schilderij-800px.jpg&w=800&h=399&ei=QuzWUvuRJqnM0QWFzoD4Cg&zoom=1&ved=0COEBEIQcMCM&iact=rc&dur=1602&page=2&start=31&ndsp=3
http://www.google.nl/imgres?sa=X&hl=nl&rlz=1T4MXGB_nlNL533NL538&biw=1920&bih=910&tbm=isch&tbnid=TX3YhTkXzr9jUM:&imgrefurl=http://loopclinicsstiens2010.blogspot.com/2012/07/bbq-bij-giorgio.html&docid=HETJPZFWjR_IMM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-2v1YOIcb7g0/T_XARqEXqhI/AAAAAAAACOs/mgcSlTOi9ao/s1600/47165c8cf9.png&w=400&h=316&ei=xezWUqrOCcjL0QX89YGACw&zoom=1&ved=0CLoBEIQcMBY&iact=rc&dur=10622&page=1&start=0&ndsp=3
http://www.google.nl/imgres?sa=X&hl=nl&qscrl=1&rlz=1T4MXGB_nlNL533NL538&biw=1920&bih=910&tbm=isch&tbnid=dE7SA10q18ItpM:&imgrefurl=http://www.bootverhuur-loosdrecht.nl/15 sloepen/sloepen.htm&docid=Flk0Stb9VT-g0M&imgurl=http://www.bootverhuur-loosdrecht.nl/(images/sloep knop2.jpg&w=711&h=421&ei=EO3WUsCOPITX0QWzioCQCw&zoom=1&ved=0CLcBEIQcMBU&iact=rc&dur=3407&page=1&start=0&ndsp=2
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Dinsdagavond 11 februari 2014, 20:00  uur 
In het komboffie te Zaandam (Havenstraat 70a, Zaandam) 

 

Een zeer interessante lezing van 

Pieter Kok 
 

Pieter Kok is oud vlagofficier en vlootcommandant van de Koninklijke Marine.  
 
Na zijn pensionering is hij werkzaam voor de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 
(KVNR) met de portefeuille “Piraterij”. Daarnaast werkt hij op dit gebied voor twee grote 
Nederlandse offshore rederijen en maakte inmiddels zeven reizen met bijzonder waardevolle 
en bovenal kwetsbare transporten door het risicogebied in en rond de Indische Oceaan.  
 
Op enkele van die reizen functioneerde hij als Konvooi Commodore en op andere als 
veiligheidsofficier. Hij gaf gedurende een van die reizen leiding aan het pilotproject voor de 
minister van Defensie waarbij voor de eerste keer gewapende mariniers aan boord 
gedetacheerd waren. Naast reizen met beveiliging door Mariniers van de Kon. Marine, voerde 
hij diverse reizen uit met bewapende prive beveiligers in die gevallen dat 
overheidsbescherming niet mogelijk was. 
 
Momenteel bereidt hij zich voor op missies in en rond het offshore gebied voor Nigeria waar 
de laatste maanden piraterij escaleert. 
 
Tijdens deze lezing avond neemt hij ons mee in deze reizen. 
 

 
 

 

U mag deze lezing niet missen! 
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Beperkingen voor de scheepvaart 

De scheepvaart dient in verband met werkzaamheden aan de Wilhelminasluis vanaf 
maandag 24 februari 2014 rekening te houden met verminderde beschikbaarheid van de 
Wilhelminasluis en oponthoud voor de scheepvaart. De vaarwegbeheerder is voornemens de 
maximum toegelaten afmetingen voor de scheepvaart te verlagen tot maximaal 85 meter 
lengte en 9.50 meter breedte. Zie ook het scheepvaartbericht 2012.06401.6  

Voor de beroepsvaart tot en 
met scheepvaartklasse IV is 
de Wilhelminasluis 
gedurende de zomer van 
2014 twee maanden 
gestremd. Deze periode is 
flink korter dan waar tijdens 
de voorbereiding van uit 
werd gegaan. Dit is het 
resultaat van een 
succesvolle aanbesteding 
en voorbereidend overleg 
met bedrijven langs de 
Zaan over de maximale 
duur van de stremming. De 
precieze stremmingsdata 
worden later dit jaar 
bekend, als de uitvoeringsplannen verder zijn uitgewerkt.  

Vanaf 24 februari 2014 kunnen schepen groter dan 85 x 9,50 meter geen gebruik maken van 
de Wilhelminasluis. De pleziervaart wordt tijdens de hele uitvoeringsperiode 
omgeleid. Dit is nodig om het werk aan de sluis zo efficiënt mogelijk uit te voeren en om 
lange wachttijden te voorkomen.  
Onderstaande tabel geeft de verwachte stremming van de Wilhelminasluis weer per 
scheepvaartklasse. 

Verwachte stremmingen scheepvaart 
bij Wilhelminasluis - klik voor 
vergroting 

  

http://www.noord-holland.nl/web/file?uuid=18289894-1a24-47fa-9b1e-697a5bfaf557&owner=aa8633fb-2e62-44b7-9b53-553116ae2566
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Alternatieve routes beroepsvaart 
Gedurende de scheepvaartstremming zijn er alternatieve vaarroutes over het Noord-
Hollandsch Kanaal beschikbaar via Purmerend (tot en met scheepvaartklasse III) en via Den 
Helder (tot en met scheepvaartklasse IV). In samenspraak met de gebruikers wordt in 2013 
verder onderzocht welke maatregelen op deze routes noodzakelijk zijn om de 
beschikbaarheid maximaal te garanderen. 

 
Pleziervaart via Nauernasche Vaart 
De pleziervaart wordt 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: 
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Dankzij de buurtjes zijn wij aan de beurt voor de tros van................. Wij zijn Gatha 
en Wim Zant, al bijna 40 jaar gortezak, maar Gatha oorspronkelijk uit Uitgeest en ik 
ben een geboren en getogen Oost-Knollendammer. Vroeger (en eigenlijk nog) een 
duidelijk verschil met de overkant. Mijn vader had voor de oorlog een grote BM 
gebouwd en was in 1936 lid geworden van de Z.O. Vele wedstrijden heeft hij 
gevaren met als grootste successen het winnen van de Almaardermeerweek (zilveren 
olifant), het hoogste aantal punten van het seizoen bij de 4 verenigingen van het 
Alkmaardermeer (weerzuil) en dus ook van de Z.O. (Dirk Stellingprijs). 
 
Ik heb, met een onderbreking van 3 jaar, altijd gevaren. Die onderbreking was een 
gevolg van de slechte zomervakantie van 1955. Mijn broertje was in april geboren en 
de vakantieweek in Hargen werd met natte luiers aan de binnenkant en de regen 
aan de buitenkant van de dektent door gebracht. Mijn moeder was het zat en de 
volgende 3 jaar zaten we in een huisje in Schoorl. Daarna gingen we weer op 
vakantie met de boot. Het was voornamelijk Noord-Holland (pa had in het begin 
maar 1 week vakantie) en de Loosdrechtse Plassen. Daar had de Z.O. een eiland. 
 
In de winter van 1963 (ik werd dat jaar 11) bouwde pa voor ons tweetjes een Flits. 
Grote wedstrijdvelden in Friesland maar hier hooguit 6 bootjes. Twee jaar later 
bouwde hij een schakel (de ELAN met zeilnummer 634) en er werd met wisselend 
succes gestreden om de prijzen. 
 
In 1972 zat ik in militaire dienst en werd besloten, dat er een tweede schakel bij 
moest komen, zodat wij allebei een boot zouden hebben. Ook deze werd door pa 

gebouwd en hierbij mocht 
ik helpen. Het werd de 
IMPETUOUSNESS met 
zeilnummer 1956. In 
december kruiste Gatha 
mijn pad en in 1973 ging zij 
voor het eerst zeilen en het 
werd meteen een wedstrijd. 
Er stond nl. een rustig 
windje dus bij de Z.Z.V. 
ingeschreven. De wind 
werd echter stilaan iets 
harder en toen toch maar 
de trapeze geprobeerd. Dat 

ging goed, dus er werd gestart. Na een goede start kwam er op een gegeven 
moment een bakboord / stuurboord situatie. Gewend aan ervarener bemanning gaf 
ik een brul en ging overstag. Gatha begreep mij uiteraard niet en was in de trapeze 
blijven staan. Tergend langzaam, met zij in de slappe lach, sloegen we om. Dit was 
me nog niet eerder overkomen. Daarna nog een aantal jaren verscheidene 
wedstrijden samen gevaren. In 1976 besloten we om te kijken of een kajuitzeilboot 
wat zou zijn. Het moest wel een goede zeiler zijn. Eerst dachten we aan een 
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Waarschip halftonner (bouwpakket te duur) of een Pion (romp kopen en af 
timmeren) zoals ome Kees. Op een gegeven moment zeilden we mee met de nieuwe 
Zeester van Hans Arends. We waren meteen verkocht: dit werd het. Maar eerst wilde 
ik nog één seizoen nationaal varen. De meeste vrouwen kunnen dit echter niet fysiek 
aan (vooral met harde wind), maar Willem Kerkhoven werd bereid gevonden om te 
bemannen. Elk weekend 1 of meerdere wedstrijden. Naast de wedstrijden op de 
Meer  grote evenementen als Braassem en Westeinder (12 wedstrijden in 4 
weekenden), Witte Huisweek, Hollandweek I, Haarlem en als klap op de vuurpijl het 
NK. In de A-klasse werden we 7e in een veld van 55 schakels. Zulke grote velden 
vind je tegenwoordig niet meer op de plassen. 
 
In september werden de bouwtekeningen gekocht en het hout aangeschaft. Mijn 
vader verklaarde mij voor gek en gaf meteen aan niet te zullen helpen. Ik begon bij 
mijn ouders achter te bouwen en na ongeveer een half jaar had ik toch een derde 
handje nodig. Met frisse tegenzin en onder druk van mijn moeder ging hij met me 
mee. Toen ik de volgende dag kwam, stond hij al in zijn overall maar verzekerde me 
niet elke avond te zullen helpen. Het liep natuurlijk anders en het waren prachtige 
jaren samen.  
 
Wendy werd in 1979 geboren en de bedoeling was, dat we die zomer met de Zeester 
op vakantie zouden gaan. Een strenge winter gooide echter roet in het eten en we 
zijn daarom die zomer met de VIVAT II van ome Jaap naar Friesland gegaan. In 
1980 was het dan eindelijk zover. De HENRICIA SANGUINOLENTA (Latijn voor 
bloedrode zeester) ging te water en we werden daarna ook lid van de Z.Z.V.                                        
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We kwamen op steiger 6-24 te liggen. 
De rode kleur van de romp kwam niet 
goed uit de verf (het was net of het een 
kort, hoog schip was) en de kleuren 
werden veranderd: rood werd wit en 
donker groen rood. Na een paar jaar de 
definitieve kleurstelling, waardoor we 
overal herkend werden. Op de Meer aan 
het eiland met de kinderen (inmiddels 4 
stuks) vele mooie weekenden gehad. 
Ook met het vieren van de verjaardagen 
van de kinderen,  inclusief slapen in de 
tent, de bekende kampvuren en de 
kindermiddagen onder de enthousiaste 
leiding van ome Willem de Gooijer en 
Tom Verkade. Het eerste jaar zijn we op 
vakantie naar Zeeland geweest. Voor 
het eerst moest de oude Hembrug voor 
ons draaien. Daarna gingen de vakanties 
naar het noorden of het zuiden. 
Friesland, Groningen en de kop van 
Overijssel, het IJsselmeer en randmeren 
(we konden net onder de Hollandse- en Stichtsebrug door en hielden ongeveer 15cm 
over), de Belgische kust tot aan Nieuwpoort, de Nederlandse en Duitse 
Waddeneilanden tot Spiekeroog. Prachtige vakanties met de kinderen. Tot en met 
hun 16e moesten ze mee, maar dat was geen enkel punt. Maar dan gaat de één na 
de ander niet meer mee en ben je uiteindelijk weer met z'n tweetjes. Je neemt dan 
je fietsen mee op vakantie (op de achterpreekstoel met een fietsendrager) om wat 
meer van het achterland te zien, maar op een gegeven moment wil je toch wat 
anders. We wilden wel blijven varen, maar het zeilen werd opgegeven.  
 
In 2008 werd besloten om serieus naar een motorboot te zoeken. Eerst nog gekeken 
voor een casco, maar dit idee werd al snel verlaten. De zaterdag na de Kerst togen 
wij naar Brabant, daar lagen 2 Barkassen. De eerste was er één van Beun de Haas 
en de andere was wel beter, maar de vonk schoot niet over. Dan maar naar 
Friesland voor een Danish Rose. Toen we deze aan de steiger zagen liggen, was 
Gatha meteen enthousiast. En dat werd ze nog meer nadat we in de kajuit waren, 
een compleet schip. Thuis de boel op een rijtje gezet en een week later de knoop 
doorgehakt. We konden vanwege het ijs in de haven niet proef varen en dat hebben 
we dus later gedaan, waarbij we Henk van de firma Shiptech mee hadden genomen 
voor de motorkeuring. Ik heb tenslotte weinig verstand van motoren en we zaten 
daar toch al met het motoronderhoud. De definitieve koop gesloten en in februari 
met schoonzoon Bas de boot naar de Zaan gevaren. 
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We hebben  er nu al weer 5 seizoenen opzitten. Het bevalt ons uitstekend en ook de 
kleinkinderen (9 stuks inmiddels) gaan graag met opa en oma mee varen. De naam 
van de boot hebben we veranderd in VAAM, wat een dieptemaat is met een lengte 
van 6 voet (1,8288m en mijn lengte). En het heeft nog een leuke betekenis, maar 
die mag ik van Gatha hier niet noemen. Elk jaar verander ik wat aan de boot, zodat 
het steeds meer ons optimale schip wordt. Met de vakanties nemen we de fietsen 
mee en komen op allemaal nieuwe plekken waar we met de Zeester niet konden 
komen. De grote rivieren, Drente, Noord-Brabant en Limburg zijn tot op heden 
bezocht. En nu mijn vader afgelopen zomer is overleden gaan we komende vakantie 
ook weer de grens over. Het doel is België, maar we weten nog niet of het West-
Vlaanderen met o.a. Gent en Brugge of een rondje via Antwerpen, Brussel, Namen, 
Maastricht wordt. Voor de toekomst staan er nog veel meer plannen op het lijstje. Ik 
weet niet of dat allemaal verwezenlijkt wordt, maar een mens mag toch dromen? 
 

 
Dit was het vanuit box 6-23 en mede namens Gatha aan iedereen allereerst een heel 
gezond 2014 en daarnaast een uitstekend vaarseizoen toegewenst. 
 
Ik geef de tros graag door aan andere gortzakken nl. Ben en Nel Mulder. 
 
Wim Zant  
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Bijlagen 
 

 

  

 
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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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  
 


