
 

 
 Het havenblad van de Jachthaven ZZV 

West-Knollendam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
e
 jaargang No. 27 

29 maart  2014 



 

2 

 
 
 
 

 
Jachthaven ZZV 
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e-mail: j.borsboom@zzv-watersport.nl 

 
Haven-/Ledenadministratie: 
D. Rohof 
Tel. 06-33712366 
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Webadres: www.zzv-watersport.nl  

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

 

 

  
 

 
 

 

 
Beste allemaal, 
 
Het winterseizoen is ondertussen weer voorbij en velen hebben hun boot al weer 
klaar gemaakt om over een paar dagen weer heerlijk te gaan varen. Om goed 
voorbereid op weg te gaan zijn een aantal mensen een paar weken geleden gestart 
met de cursus Vaarbewijs en/of Marifonie. Ik wens iedereen nog veel plezier met de 
cursus en veel succes met leren en het afleggen van het examen! 
Daarnaast zijn er ook aanmeldingen binnen gekomen voor Vaarbewijs 2. Deze willen 
we in het najaar van start laten gaan. Ook is de bedoeling om volgend jaar (indien 
voldoende animo) opnieuw de cursussen te laten plaatsvinden. Dus mocht je 
interesse hebben, meld je dan vast aan! 
 
Ook willen we in het najaar nog een cursusavond EAD aanbieden. Wie interesse 
heeft kan zich aanmelden op onderstaand mailadres. 
 
Voor het schoonhouden van de ramen van de kantine zijn wij op zoek naar een 
glazenwasser. Het wordt voor de vrijwilligers steeds zwaarder om dit bij te houden. 
Ben je een glazenwasser of ken je iemand die dit zou willen doen dan horen wij het 
graag. 
 
Het algemeen bestuur ik op zoek naar een secretaris. Lijkt dit je wat dan kun je een 
mail sturen naar de voorzitter. 
 
Als laatste wil ik jullie mededelen dat de jaarstickers weer beschikbaar zijn. Deze kan 
u afhalen bij de havenmeester of in de kantine. 
 
In deze editie kunt u verder nog informatie lezen of het Nautischfonds en de Agenda 
voor de voorjaarsvergadering. Ik hoop u allen te zien op 8 april om 20.00 uur in ’t 
Oppertje. 
 
Met vriendelijke groet, 
Lisette de Graaf 

 

 
 
  

http://www.zzv-watersport.nl/
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Halfjaarlijks kom ik met een lijstje van openstaande facturen en voor de betreffende 
leden aanmaningen. 
Nu een positief bericht na het verzenden van de facturen voor de zomerstallingen: 
 

 Na 1 week zijn al 40 facturen zomerstalling betaald 
 Er werden 4 reacties ontvangen voor gespreide betaling 

 Hieronder de snelste betalers waaronder de eerste 6 zelfs op de eerste dag 
A. Oort 
W. Tigelaar 
B. Lens 
J. Wissink 
L. Neuteboom 
J. Duijnmaijer 
H. Bouma 
O. Brouwer 
W. Ottink 
C. Koch 

 
Hier ziet u het nut van het bij de vereniging bekend zijn van een correct e-mail adres 
en natuurlijk leden met hart voor de vereniging. 
 

ALLE LEDEN BEDANKT VOOR DE SNELLE REACTIE 
 
 

9 maart 2014 
Jan Borsboom   

Penningmeester ZZV 
 
 

  



 

 

 
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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Kunnen wij bij de ZZV een Haventeam opzetten …  
 

U zult wel denken; een Haventeam bij ZZV?  
 
De Stichting Nautischfonds Kankerpatiënten Nederland (NKN) is in september 2012 opgericht 
door Lieke Idsinga en Robert Rust. Bij Lieke werd borstkanker geconstateerd en het gezin, 
familie en vrienden kwamen een langere periode in een soort “ziekenhuiscarrousel” terecht. 
Een periode van onderzoeken, operaties, chemokuren ging samen met het verlies van alle 
zekerheden en vanzelfsprekendheden in het leven. Kankerpatiënten gaan continue gebukt 
onder onzekerheden en spanningen omtrent de toekomst. 
  
De noodzaak om de ziekte te bestrijden wordt onderschreven, maar de patiënt gunnen zij 
ook kleine belevenissen en pleziertjes die deze zware periode enigszins kunnen verlichten. 
Met de passie voor watersport hebben zij besloten om dit te organiseren. Onder het motto 
“Varen voor elkaar” is opgericht; Nautischfonds Kankerpatiënten Nederland.  
 
Het Nautischfonds (NKN) biedt de patiënt en enkele dierbaren aan, om een paar uurtjes, tot 
een hele dag, mee te varen op een zeilschip, of motorboot. Ook andere nautische wensen 
proberen zij te vervullen.  
 
Zo’n dag krijgt een gouden randje. Voor ons is varen misschien heel gewoon, maar dat het 
voor anderen zoveel betekent, heb ik me niet gerealiseerd. (Schipper)  
 
Het Nautischfonds wordt georganiseerd vanuit de havens, resp. havengebieden. Daar waar 
het Nautischfonds een NKN team heeft, kan de cliënt van de service gebruik maken. Het 
doel is een landelijke organisatie. Per haven/havengebied worden NKN teams gevormd. In 
anderhalf jaar tijd hebben zij al 13 haventeams opgezet. In 2013 hebben Robert en Lieke 
zo’n 300 kankerpatiënten een onvergetelijke dag weten aan te bieden; voor 2014 is hun 
streven 700-800.  
 
Boven het Noordzeekanaal is nog geen NKN Haventeam. Zou het nu niet mooi zijn om in de 
regio Zaandam een zg Haventeam op te zetten? De ZZV heeft een unieke ligging gelegen 
aan een viersprong van vaarwegen. Met een 20 minuten zit je op het Uitgeester-, c.q. 
Alkmaardermeer; binnen 5 minuten zit je midden tussen de weilanden; een oase van rust en 
het mooiste is natuurlijk om over de Zaan langs Wormerveer en de Zaanse Schans naar 
Zaandam te varen.  
 
Het Bestuur van de ZZV ondersteunt het initiatief om te proberen bij de ZZV een Haventeam 
op te zetten. Wat is hiervoor nodig; allereerst een aantal schippers die het leuk vinden om 
een paar keer per jaar met gasten van het Nautischfonds te gaan varen (voor catering wordt 
door het NKN gezorgd); gastvrouwen die het leuk vinden om zo’n familie te begeleiden, 
maar vooral ook iemand die tussen het NKN en de ZZV als coördinator wil optreden.  
 
Zelf hebben Martina en ik ons als schipper bij het NKN aangemeld. Sinds wij afgelopen 
augustus een Intercruiser29 varen zijn wij lid van de Stichting Cruiservaarders; een 
vereniging met zo’n 35 eigenaren van Intercruisers. Ik ben hard bezig om één/twee keer per 
jaar met een fors aantal leden van de Cruiservaarders een grote dagtocht voor het NKN te 
organiseren. Ik heb op dit moment zoveel vrijwilligerswerk (o.a. ook bij het heropenen van 
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de Groote Sluis in Zaandam) dat ik te weinig tijd heb om de rol van coördinator tussen ZZV 
en het Nautischfonds op mij te nemen.  
 
Wilt u zich als schipper, gastvrouw of coördinator aanmelden of wenst u meer informatie; 
neem dan contact op met de initiatiefnemer van het Nautischfonds, t.w. Robert Rust via 
info@nautischfonds.nl of tel: 06 2433 2443.  
 
Namens het NKN; alvast bedankt,  
 
Jan Gijs Koppe  
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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 
 

 
Gaat 
helaas 
niet door 
ivm te 
weinig 
aanmel-
dingen. 

 
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 

 
Gaat 
helaas 
niet door 
ivm te 
weinig 
aanmel-
dingen. 

 

 

 

 

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 
 

 
Gaat 
helaas 
niet door 
ivm te 
weinig 
aanmel-
dingen. 

 

…. 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 

 

KLUSSEN IN 2014
 
Wilt u uw handen uit de mouwen steken en een aantal klussen op de haven 
verrichten? U kunt u zich voor één of meerder klussen inschrijven op het formulier 
dat bij het havenkantoor hangt. 
 
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 
  

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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Plaats: Jachthaven ZZV te West-Knollendam, kantine ‘t Oppertje  
Aanvang: 20.00 uur  
 

Agenda  
 

1. Opening / mededelingen  

2. Notulen vorige vergadering   
De notulen van de najaarsvergadering kunt u vinden in de Afgemeerd van november 2013 via 

de link http://bit.ly/1pkd3bn 

3. Ingekomen stukken 
4. Havenadministratie 

5. Financiën  
6. Pauze  

7. Technische (haven) zaken 

8. Kantine/ activiteiten 
9. Rondvraag  

10. Sluiting (ca 22.30)  

 

 

 

 
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  

http://bit.ly/1pkd3bn
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De Wilhelminasluis wordt samen met de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug dit 
jaar vernieuwd. Deze ingrijpende operatie is nodig omdat de huidige sluis verouderd is qua 
afmeting en toe is aan groot onderhoud. De scheepvaart dient in verband met 
werkzaamheden aan de Wilhelminasluis vanaf maandag 14 april 2014 rekening te houden 
met verminderde beschikbaarheid van de Wilhelminasluis en oponthoud. Voor alle 
scheepvaart is de Wilhelminasluis later dit jaar twee maanden geheel gestremd.  
 
Het is niet zo dat gedurende deze 2 maanden er helemaal geen mogelijkheid is om via 
Zaandam richting Noordzeekanaal (v.v.) te varen. De Gemeente Zaandam en het 
Hoogheemraadschap zijn de afgelopen maanden hard bezig geweest om de historische 
Groote Sluis die naast de Wilhelminasluis ligt te renoveren. De Groote Sluis - wat feitelijk de 
kleinste sluis is - wordt vanaf medio april weer in dienst genomen voor uitsluitend de 
pleziervaart. De doorgangshoogte is beperkt tot 3,00 meter! Tot medio juli kunnen schepen 
in principe nog via de Wilhelminasluis schutten. Tussen medio juli en medio september is 
alleen de Groote Sluis beschikbaar! De exacte data zijn nog niet bekend (men loopt nu al 
achter op de planning). Deze zullen t.z.t. bekend worden gemaakt. In die periode zal de 
pleziervaart hoger dan 3,00 meter moeten omvaren via de Nauernasche Vaart.  
 
De bediening van de Groote Sluis wordt 
gedaan door vrijwilligers. Om straks 7 
dagen per week een openingstijd van 
09:00 – 18:00 te kunnen aanbieden zijn 
zo’n 70 vrijwilligers nodig. Helaas hebben 
wij er op dit moment slechts zo’n 40. 
Afgelopen donderdag hebben wij dan ook 
in overleg met de Gemeente moeten 
beslissen volgende openingstijden aan te 
houden:  
 
Van medio april tot medio juni 
uitsluitend:  
Zaterdag en zondag van 09:00 tot 18:00  
 
In de vakantieperiode zullen wij op basis 
van het hopelijk groeiend aantal vrijwilligers beoordelen of 7 dagen per week van 09:00 tot 
18:00 tot de mogelijkheden kan behoren. Tijdens de stremming van de Wilhelminasluis zal 
de Groote Sluis definitief 7 dagen per week van 09:00 tot 18:00 geopend zijn.  
 
Wilt u ons meehelpen om straks 7 dagen per week de Groote Sluis open te laten zijn van 
09:00 tot 18:00 (in 2 shifts)? Voor aanmelding en/of meer informatie, neem even met mij 
contact op.  
 
Jan Gijs Koppe  
Mail: jgkoppe@gmail.com  
Tel.: 0653-165567 
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GELUK 
Grote vakantie 2013, holadiee lekker naar Zeeland en wel binnendoor. 
Er zijn mensen die tegen zuidwestenwind in evengoed buitenom naar Stellendam 
varen, maar wij passen wat eerder. 
Niet leuk hoor al die bruggen die voor je open moeten en dan ook nog hopen dat ze 
het allemaal blijven doen. Zoals bijvoorbeeld de Alblasserdammerbrug is werkelijk 
heel erg oud, roestig en moe, gaat beperkt open en dan ook nog tergend langzaam. 
Als ik er naar kijk, heb ik het idee dat hij elk moment de geest kan geven. 
Vernieuwing laat nog jaren op zich wachten, want er is geen geld. 
De reis verliep zonder noemenswaardige problemen, maar als je hondenbezitter 
bent, vraag ik me af waar je onderweg het beestje ergens uit kan laten. Over het 
hele traject vanaf  Haarlem tot Dordrecht is dat knap lastig. 
In het verleden kon je bij de spoorbrug van Gouda, overigens een enorm knelpunt, 
van de boot op het vaste land komen, maar die mogelijkheid is ons bootjesmensen 
ontnomen. 
De aanlegmogelijkheden zijn vernieuwd maar wel zodat je niet van je boot af kunt. 
Kijk je naar een mooi natuur- en recreatiegebied waar je geen gebruik meer van mag 
maken. 
Wij hebben een hond, dus letten we altijd op een uitlaatmogelijkheid. 
Ons geluk is dat ze niet mee is op vakantie. Nou wat de reis naar Zeeland betreft, 
komt dat prima uit. Verder zijn we d`r helemaal niet blij mee, want juist tijdens 
vakanties vinden we het extra gezellig om onze hond mee aan boord te hebben. 
 
Op de Grevelingen voelden we ons alweer snel uit en toch thuis. Een geweldig 
gebied waarbij ik liggend aan een eiland, bij goed weer een Middellandse zeegevoel 
krijg. 
Onze jongste dochter Daphne belde ons dat ze het komend weekend met haar man 
Frank en zoontje Jonathen bij ons aan boord zouden komen. De weersberichten 
waren veelbelovend, dus gezellig. Afgesproken de zaterdagmorgen om 11.00 uur aan 
de kade vlak voor de ingang (open sluis) naar Brouwershaven. Dan kunnen we heel 
gemakkelijk in- en uitladen zonder het stadje in te moeten varen. 
Zaterdagochtend wakker geworden met een goed gevoel, leuk om de familie weer te 
zien en te spreken. De touwen los en hop richting Brouwershaven op de motor, 
zodat de accu`s hun honger naar stroom kunnen stillen. 
 
Onze hond is van het merk Border Terrier en die zijn wat apart. Onze Loes kan met 
wat langere afstanden niet wennen aan de boot, laat staan dat er gezeild kan 
worden. Ook slapen aan boord is samen met Loesje een bijzondere gebeurtenis, ze 
hoort allerlei geluidjes en begint onmiddellijk door de kajuit heen te stressen, springt 
bij ons op bed en dat gaat zo de hele nacht door. 
Gelukkig zijn we in contact gekomen met bijzonder aardige mensen, woonachtig in 
Weesp die graag tijdens onze vakantieperiodes Loes in huis nemen. 
Blijft over: de weekenden op het Alkmaardermeer, dat is nog eens gezellig samen 
met onze Loes. 
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Tja en daar moet je natuurlijk ook slapen, zeker na een stevige barbecue moet je er 
niet aan denken om nog naar huis terug te gaan. Ook daar hebben we een oplossing 
voor gevonden.  Loes en ik gaan samen op de wal knus in een tentje slapen en Lidy 
in de boot. Uit dankbaarheid, dat onze trouwe viervoeter niet in de boot hoeft te 
slapen, krijg ik ‘s morgens een grote lik over mijn wang en zeg ik ‘goeiemorgen 
lekker dier’. 
 
De Grevelingen lag voor ons en in de verte zagen we Frank, Daphne en Jonathan al 
naar ons zwaaien, alles volgens afspraak op de kade van Brouwershaven en keurig 
om elf uur.  
Richting dit stadje met een gezellig plein, omgeven door mooie geveltjes, ongeveer 
100 meter voor de open sluis is er een splitsing in het vaarwater. Het is erg goed 
opletten daar, neem de boeien aan de goeie kant, anders loop je vast. Maar och wij 
komen er al zo lang, dus weten we het wel. 
Zoals u al begrepen had, was Lidy ook aan boord, samen met m`n schoonzuster Ina 
want de dames moesten nog even enige inkopen doen. Ons gesprek op dat moment 
staat me nog helder voor de geest, we hadden het over diepzeeduiken, en dat 
snorkelen op de Grevelingen haast net zo leuk is. Helemaal hartstikke onverwachts 
was het ineens geen ...zzzompppp..., maar...BOINK...oh dat wordt even Apeldoorn 
bellen. 
Door niet goed op te letten stuurde ik tussen de buitenste boei en de dijk, dat kan 
zelfs niet met een diepgang van 1.30m. We lagen ongelooflijk keihard vast op een 
zandbank. Op eigen kracht verplaatsten we de boot voor geen centimeter en Daphne 
met gezinnetje maar zwaaien. 
Ik ging de boot  uit om te kijken hoe de situatie onder de boot in het ondiepe was, 
maar dat gaf bepaald geen vrolijkheid. Voorzien van een vleugelkiel die zich al een 
aantal centimeters in het zand had gegraven, kreeg ik al gauw de gedachte dat we 
hier met kerstmis nog zouden liggen. Een grote zware speedboot kwam uit het 
stadje gevaren, begreep wat er gaande was en kwam ons te hulp. Ik gooide een lijn 
naar de schipper van de speedboot, hij maakte vast aan de rechterkant van z`n 
schip, maar daardoor trok hij zichzelf gevaarlijk dicht naar de kant van de dijk. Hij 
maakte nog net op tijd los en ging er als een hazewindhond vandoor. 
De volgende boot gevuld met goede wil was een kajuitzeiler uit Heemskerk. Alle 
handelingen perfect  uitgevoerd, alleen onze boot de CONBRIO bleef op exact 
dezelfde plek liggen. “Ik geef het op”,  brulde de schipper uit Heemskerk, waar hij 
gelijk in had. 
Aan de overkant van het vaarwater, betrekkelijk dicht tegen een dijkje aan, lag 
achter z`n anker een stevige viskotter. De kapitein had op afstand al dat gedoe eens 
bekeken en had ook natuurlijk de familie op de kade zien staan, dus kwam hij in 
actie. Hij haalde het anker op en kwam rustig vooruit in onze richting, dat gaf al een 
prettig gevoel. Zijn kapiteinse stond voorop en riep naar ons: “niet zo handig hè, 
maar het komt hier meer voor”. Ze wierp een zware lijn naar me toe die ik belegde 
op de twee voorste klampen. De schipper van de kotter begon weer in alle rust, 
maar nu in zijn achteruit te slaan en nam ons mee de zandbank af. 
Voor mijn gevoel duurde dit alles slechts een paar seconden en we waren bevrijd. 
Geluk dat onze Loes er niet bij was. 
 
De Tros…. geef ik door aan Arie en Els de Boer 
Hans Best 
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Lentecouscous met geitenkaas 
 

 

Ingrediënten (voor 4 personen)  

 300 g couscous (pak 500 g) 
 2 tl zout 
 1 tl gemalen komijn (djinten) 
 2 tl gemalen geelwortel (kurkuma) 
 2 zakken verse doperwtjes (a 200 g) 
 1/2 zak abrikozen zonder pit (a 500 g) 
 1 bakje munt (15 g), blaadjes fijngesneden 
 1 limoen, uitgeperst 
 5 el olijfolie 
 150 g zachte geitenkaas 

 

Bereidingswijze 

1. Doe de couscous in een ruime schaal en meng er het zout, de komijn en 

geelwortel door. Schenk er 250 ml kokend water bij en laat 10 min. staan. Roer los 

met een vork. 

2. Kook ondertussen de doperwtjes in 4 min. beetgaar. Giet af en voeg toe aan de 

couscous. Snijd de abrikozen in kleine stukjes en voeg samen met de munt toe. 

3. Voeg het limoensap en de olie toe en schep om. Breng op smaak met peper en 

zout. Verkruimel de geitenkaas over de couscous en serveer. 

 

Lekker smullen! 
 

 
 


