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Webadres: www.zzv-watersport.nl  

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

 

   

 
 

 

 
Beste allemaal, 
 
Het vaarseizoen is al weer in volle gang. Er zijn al vele liggers aan het ‘weekenden’ 
en genieten van deze heerlijke hobby. 
 
Zoals ik in de vorige editie heb geschreven hebben ongeveer 15 leden meegedaan 
aan een cursus Vaarbewijs en/of Marifonie. Een aantal cursisten hebben meteen 
examen gedaan en zijn met vlag en wimpel geslaagd! Gefeliciteerd allemaal!! 
Deze cursussen zijn zeer goed bevallen, zelf zo goed dat we in het najaar gaan 
starten met de cursus Vaarbewijs 2. Mocht u hier aan mee willen doen dan kunt u 
zich bij mij opgeven. 
 
Ook heeft u in het vorige blad kunnen lezen over het Nautischfonds. 
Er hebben zich ondertussen 3 boten van de ZZV aangemeld! Het zou natuurlijk mooi 
zijn als er nog een paar bij konden komen, maar voordat wij de status van 
Haventeam krijgen ontbreekt het belangrijkste; dit is een persoon die contactpersoon 
wil worden voor het haventeam en er zijn eigenlijk nog een paar gastvrouwen nodig. 
Verderop in dit blad kunt u meer over de inhoud lezen. 
 
Verder zijn de notulen van de voorjaarsvergadering opgenomen en de resterende 
activiteiten voor dit jaar. Als u mee wilt doen, geeft u zich dan zsm op!  
 
Verder rest mij om u allen alvast een zeer fijne vakantie toe te wensen en heel veel 
vaarplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
Lisette de Graaf 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.zzv-watersport.nl/
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Juni 
6-9 Pinksterweekend … 
18 Bestuursvergadering 
 
Juli 
5 Start schoolvakantie B.O. 
 
Augustus 
17 Einde schoolvakantie B.O. 
 
September 
10 Bestuursvergadering 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
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 

 
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 

 
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 
 

 

 

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
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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Goed nieuws! Voor het hele vaarseizoen 2014 zal de 
Wilhelminasluis open blijven! 

Wel is het zo dat het schutten via de Wilhelminasluis wat langer kan duren.    
 
De planning, veiligheid en het belang van de 
openstelling van de grootte sluys is nader 
beschouwd: De Grootte Sluys zal van 9 juni 
t/m 7 juli volledig gesloten zijn. 
 
Jan Gijs Koppe  
Mail: jgkoppe@gmail.com  
Tel.: 0653-165567 
 
 
 
 

 
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  
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                     NKN-organisatie met schippers  
 
Doelstelling: 
Het doel van het Nautischfonds is het bieden van een nautische belevenis aan mensen die 
leven met kanker; net gehoord, verder, of aan het eind van het behandelingsproces. 
 
Wat biedt de organisatie:  
NKN biedt deze mensen een belevenis door met één of enkele dierbaren een paar uur op 
een motorboot, of op een zeilschip mee te varen; voor andere Nautische wensen staat het 
NKN ook open. 
De mensen hebben steun aan elkaar, maar we willen vooral dat ze genieten en afleiding 
hebben van wat er tijdens het varen te zien en te beleven is. 
Genieten, kijken, e.d. zonder zelf “bekeken” te worden. 
 
Het Nautischfonds heeft contacten met schippers die comfortabel uitgeruste schepen 
hebben en waarop de deelnemers meegenomen kunnen worden. 
Schippers en bemanning zijn bekwaam en sociaal ingesteld en kunnen met enige  regelmaat 
een cliënt met naasten (deelnemers) meenemen en een plezierige nautische belevenis 
bieden. 
 
NKN- Organisatie: 
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. 
De NKN-teamleden kennen het betreffende vaar- en woongebied. 
 
Het Nautischfonds maakt een onderscheid in een A Klasse en een B Klasse team. 
 
 
A Klasse team: 
De A klasse teams zijn “full service” naar het Nautischfonds en ontvangen een  
“full support”van het Nautischfonds. 
 
De teamleden richten zich op het werven van deelnemers, t.w. mensen die leven met 
kanker; het verkrijgen van gelden en het werven en in stand houden van een 
schippersbestand. 
De spil in het NKN-team is de contactpersoon. 
 
NKN-Contactpersoon: 
De NKN-contactpersoon is de schakel tussen het NKN-bestuur en het deelnemende  
NKN-team in een haven(gebied). De NKN-contactpersoon heeft contacten met de 
havenmeester, watersportverenging, de gastvrouw, e.a. 
De NKN-contactpersoon brengt de belangstellende schippers en gastvrouwen in contact  
met het NKN-bestuur, waarna deze als deelnemers worden ingeschreven. 
De contactpersoon ontvangt de bevestiging en onderhoudt verdere contacten met de 
 schippers en gastvrouwen. 
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De NKN contactpersoon heeft de volgende aandachtgebieden, t.w.: 
Naar havenmeester: 

 Verspreiden van flyers 

 Website NKN linken aan de website van de Jachthaven 
Naar de WSV: 

 Website NKN linken aan website W.S.V. 

 Informatie op ledenvergaderingen; flyers; informatie NKN,fondswerving,  e.d. 

 Geld werven door opgeld (evt. vrijwillig) bij contributie, wedstrijdinschrijvingen, e.d. 
Naar /door gastvrouw: 

 Werven van gastvrouwen 

 activiteiten om NKN in de regio bekend te maken; 

 fondswerving middenstand, winkeliers 

 (Zie de nota over de gastvrouw) 
Naar NKN-bestuur: 
De NKN-contactpersoon onderhoudt contacten en informeert het bestuur. 
Wordt de regio groot, dan verloopt het contact via een NKN-coördinator. 
Als team worden mogelijkheden tot fondswerving, donaties en giften ontwikkeld. 
Ideeën tot fondswerving  en sponsoring wordt met het NKN-bestuur afgestemd. 
Het NKN heeft een sponsorplan dat we graag met geïnteresseerden bespreken. 
( zie sponsorplan) 
 
Het NKN-team: 
Het NKN-team is een beperkte groep vrijwilligers. De omvang kan per haven, gebied of 
havenplaats verschillen. Als uitgangspunt denken we  per haven/gebied aan: 

 één NKN-contactpersoon  

 drie a vier gastvrouwen  

 tien tot vijftien schippers en schepen; variatie in type schepen 

 een bijzondere/ speciale nautische mogelijkheid 
                                                                                                                          
De contactpersoon, de gastvrouwen en de schippers, kunnen zich (gezamenlijk) inzetten om 
mensen en bedrijven te informeren over het Nautischfonds. 
 
De schippers hebben een “status aparte” met het NKN-team. 
De schippers mogen zelf aangeven of en in hoeverre zij aan de teamactiviteiten deelnemen. 
 
Het NKN zal de regionale ideeën en initiatieven steunen, participeren, desgewenst  
overnemen. 
 
Schepen: 
In het algemeen heeft het Nautischfonds graag degelijke, toegankelijke schepen,t.w.: 

 Van enig formaat; bv vanaf 10mtr 

 Goede stabiliteit 

 Ruim ingericht 

 Buitendek; voorkeur met mogelijkheid tot overdekking 

 Beloopbare gangboorden 
 
Naast deze degelijke schepen zetten we ons ook in om meer speciale en misschien zelfs 
spectaculaire nautische wensen in vervulling te laten gaan. 
Dit kunnen bv catamarans, open wedstrijdscheepjes, speed- en raceboten e.d. zijn. 
 
 
Schippers: 
Na een intake, kennismakingsgesprek met de NKN-contactpersoon, ontvangt de schipper 
een schippers-inschrijvingsformulier, waarin contactgegevens en informatie voor de 
deelnemers staat. Dit formulier gaat naar het NKN waarna de inschrijving als schipper  
wordt bevestigd. 
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De contactpersoon, gastvrouwen en de schippers oriënteren zich op de bijzonderheden en 
aantrekkelijke plekjes in het vaargebied en brengen dit op een informatieve wijze in kaart. 
We noemen dit het vaarplan, waarin ook informatie over en voor alle opvarenden staat. 
 
De gastvrouw/man: 
De gastvrouw onderhoudt de contacten tussen de schipper en de cliënten. 
Dit voor, tijdens en na de vaartocht. 
Indien gewenst vaart er een gastvrouw mee. 
 
 
B klasse team: 
Een B Klasse team heeft een minder actieve samenwerking, resp. band met het NKN. 
Deze is meer een steunpunt voor het NKN 
Er is een contactpersoon en misschien enkele vrijwilligers, maar deze staan pas ten dienste 
als er een beroep op hen wordt gedaan. 
De contactpersoon van een B klasse team is minder een coördinator, maar meer een 
netwerker. 
 
De contactpersoon houdt zich op de hoogte van meevaar mogelijkheden en communiceert 
hierover met het NKN-bestuur. De  contactpersoon helpt bij het vinden van een 
contactpersoon die een A Klasse team wil vormen.  
Het B Klasse team heeft niet de “full support” van het NKN- bestuur; men heeft geen 
regionale website.  
                       
De contactpersoon neemt wel initiatieven tot het verkrijgen van donaties en sponsoring. 
Al dan niet in samenwerking met het NKN- bestuur worden initiatieven genomen. 
Als zich een regionale sponsor aandient, wordt deze op een regionale sponsorpagina 
vermeld. 
 
Donaties, giften en sponsoring: 
Het Nautischfonds is m.n. een vrijwilligersorganisatie. 
Voor de deelnemers, het NKN, het organiseren van de vaartochten, de activiteiten en de 
NKN-ZomerVaardagen worden kosten gemaakt.  
Het NKN zal haar kapitaal halen uit donaties, giften en sponsorcontracten. 
Zowel regionaal als landelijk worden initiatieven genomen. 
 
Nabije toekomst; 
Het bestuur is gevestigd in Huizen (Noord Holland) en initieert en faciliteert de  
NKN-vrijwilligersorganisatie. Het bestuur neemt deel aan de regionale ontwikkelingen en 
stemt de regionale ontwikkelingen en activiteiten op landelijk niveau af.  
 
Met de kleinschalige NKN-teams, die samen een netwerkorganisatie vormen, is het 
Nautischfonds vooral gericht op de regio en de ontwikkeling daarvan. 
Zo krijgt het Nautischfonds een landelijke dekking om mensen die met kanker leven een 
nautische belevenis te bezorgen. 
Door de landelijke dekking kunnen cliënten/deelnemers ook buiten zijn of haar woongebied 
met een schip meevaren. 
 
We hopen dat er zich rond het havengebied waar u e.a. initieert en coördineert een gezellig 
en hecht NKN-Team ontstaat en dat dit team zich tot een goed georganiseerde 
dienstverlener ontwikkelt. 
Primair doel is dat de deelnemers een onvergetelijke nautische belevenis hebben. 
Wij gaan er voor!. 
Vriendelijke groet van Robert Rust 
                                                                                                    
   Westkade 447,1273 RP Huizen, gsm 06 2433 2443, info@nautischfonds.nl,    www.nautischfonds.nl 

mailto:info@nautischfonds.nl
http://www.nautischfonds.nl/
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Aanwezig: 24 leden 
Afwezig met afbericht: W. Blom, M. de Jong en J. Willemse 
 
1. Opening / mededelingen 
Jan B. heet allen welkom. Tom F. probeert nog te komen. Heeft een spoedklus van 
zijn werk gekregen, waarvoor hij van zijn baas moest blijven. 
Dhr. A. de Boer heeft hier flink commentaar op en vraagt of het dan niet nuttiger zou 
zijn om met zijn allen op te stappen? Hij gaf als reden aan dat hij er regelmatig niet 
is en hij verwacht dat een voorzitter aanwezig is na het hijsen om te vertellen dat het 
allemaal goed is gegaan en er geen ongelukken zijn gebeurd. 
Na mededelingen van de andere afmeldingen komt geen reactie. 
 
2. Notulen vorige vergadering  
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de vorige notulen. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Havenadministratie 
Diane doet tegenwoordig de administratie en vraagt een ieder om de juiste 
adresgegevens door te geven indien deze veranderen.  
 
5. Financiën 
Jan B. doet verslag van de financiële cijfers. 
Zomerstalling is voor 85% binnen. Lidmaatschapsgeld is binnen.  
Er zijn nog een paar winterstallers die moeten betalen. 
 
De volgende vraag komt uit de zaal: 
- Dhr. H. den Hartog.: Ik merk op dat een aantal kosten zijn verhoogd. 
personeelskosten: Willem had een flink aantal uren staan die zijn afgekocht. Dit jaar 
zullen de kosten weer naar beneden gaan. 
Erfpacht: er zijn kosten geweest qua huur/pacht water en verschil in afrekening. Ene 
jaar in december, andere jaar in april. Dit afgelopen jaar dubbele kosten. 
Energie: er wordt meer stroom verbruikt op de haven. 
Telefoon: investering in het het Wifi. 
 
Jan B. vraagt als laatste wat men van het idee vind om de administratieve lasten van 
€ 10,00 te verhogen naar € 35,00 bij eventuele aanmaningen?  
- Dhr. A. de Boer doet het idee om dan de boot van diegene op de kant te laten 

staan. 
- Mevr. de Graaf vraagt of het een idee om deze nummers in het krantje te 

plaatsen. 
- Dhr. Koppe oppert om de boot aan de ketting leggen?  
 
Niemand is tegen de verhoging van de kosten voor aanmanen. Bij deze dus 
aangenomen. 
De andere ideeën worden meegenomen in de bestuursvergadering. 
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6. Technische (haven) zaken 
Meindert is verhinderd, dus Jan B. doet het woord. 
 
- Kraan is gekeurd en is weer volledig inzetbaar. 
- Steigers zijn afgespoten. 
- We zijn bezig met plannen voor aanpassingen douche- / toiletgebeuren en 

kantine + keuken. 
Dhr. Beernink vraagt of dit plan in de liggersvergadering oid kan komen zodat de 
liggers hierover mee kunnen stemmen. Ze geven aan dat ze de mededeling 
hadden gekregen dat er door het bestuur was besloten dat het plan min of meer 
al rond was.  
Jan B. heeft uitgelegd hoe de stand van zaken op dit moment is en dat er een 
commissie bezig is om plannen te maken en dat deze plannen voorgelegd worden 
aan het bestuur ter beoordeling.  
Dhr. H. vd Bos geeft aan dat het bestuur een grote rol speelt in het maken van 
de plannen. Dit wordt ontkrachtigd aangezien dit niet waar is. 

- Donderdag 10-4-2014 worden de nieuwe geisers aangesloten en kan er weer 
volop gedoucht worden. Op dit moment is alleen de damesdouche beschikbaar. 
Dhr. A. de Boer geeft aan dat hij het schandalig vindt dat dit nu pas gebeurd, 
omdat nu de start is van het seizoen en hij graag gebruik wil maken van de 
douche.  
Jan B. geeft aan dat dit ongeveer 5 weken geleden bekend werd en er meteen 
actie is ondernomen. 

- Hijsen is allemaal goed verlopen. 
- Sturing van de poort is vernieuwd. Dit was noodzakelijk onderhoudt. 
- Steiger 6 wordt verstevigd met een extra balk eronder. 
- Opknappen van de bokken is gestart. Er zullen elk jaar een aantal bokken 

gestraald worden. 
 
Technische vragen vanuit de liggers: 
- Dhr. H. vd Bos: is er een alternatief voor de pasjes van de poort?  

Er staat een vraag uit bij de leverancier? Er is nog geen offerte binnen voor 
druppels oid. Andere vraag is of het bestuur een hoesje voor het pasje erbij kan 
doen? 
Hier denken we over na. We wachten eerst op de offerte van de druppels.  

- Dhr. A. De Boer: wat wordt er met de afgekeurde bokken gedaan? 
Er zijn geen afgekeurde bokken. Indien er slechte onderdelen van een bok zijn 
dan worden deze vervangen. 

 
8. Kantine/ activiteiten 
Loes doet het woord over de activiteiten. Er is helaas nog geen 1 activiteit door 
kunnen gaan vanwege te weinig aanmeldingen.  
Hierover komt een discussie opgang hoe we eventueel meer aanmeldingen zouden 
kunnen genereren. Het komen geen concrete oplossingen voor. 
 
22 april wordt er een herhalingscursus EHBO gehouden. 
 
Vaarbewijs- en marifooncursus loopt goed. In het najaar start de cursus Vaarbewijs 2 
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9. Rondvraag 
Dhr. M. Schol: Deelt mede dat dhr. R. Kuiper is overleden en hij deelt mede dat hij 
geen info heeft gekregen van de lezingen die geweest zijn. 
Wij condoleren de familie met dit verlies. 
De info van een vd lezingen heeft in de Afgemeerd gestaan. De andere kwam te laat 
voor plaatsing in het havenblad. De aankondigingen waren wel op de website te 
lezen. 
 
- Dhr. A. de Boer: hoeveel vrijwilligers hebben zich in het verleden aangemeld voor 
klussen en wie coördineert de klussen die gedaan moeten worden? 
Er is een lijst samengesteld en deze is in het bezit van W. Blom. Hij is de coördinator 
van de klussen. Er is in samenspraak met hem een klussenkalender gemaakt. Dit 
loopt niet altijd vlekkeloos omdat data en/of tijden soms gewijzigd worden. 
 
- Dhr. A. de Boer: Hoe staat het met de vlaggen? 
Deze zijn in bestelling en verwachten dat ze binnenkort binnen zijn. 
Dhr. A. de Boer geeft aan dat hij vind dat deze allang binnen hadden moeten zijn nu 
het vaarseizoen weer gaat beginnen. Jan B. legt uit hoe de bestelprocedure gaat en 
dat hij ze een binnenkort verwacht binnen te hebben. 
- Dhr. J. Pletting: Hoe gaat het met het eiland en hoe gaat het met het beheer 
hiervan? 
Eiland valt nu nog onder het AB. Er wordt gekeken of dit overgenomen kan worden 
door de jachthaven. Er wordt nog steeds gezocht naar vrijwilligers die de taken van 
die huidige mensen over kunnen nemen. 
Over de mankementen aan de golfbreker en stukje grond is overleg met de 
provincie. Dit is nl niet van ons. We hopen dat hierover binnenkort meer duidelijkheid 
komt. 
 
Laatste mededelingen van Jan Borsboom:  
- 15-4-2014 ALV in Zaandam 
- Stickers voor 2014 zijn bij Willem en in de kantine verkrijgbaar. 
 
 
10. Sluiting  
Om 21.14 uur wordt de vergadering gesloten. 
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De pinksteren op stap met 4 zeilboten; we gaan richting Den Helder, het wad op 
naar de verenigingshaven “Oude Schild”,  want daar was het gezellig. Na het 
afmeren gingen we richting portacabine, waar een groot leren bankstel stond.  
We betaalden  bij de havenmeester (“ Ome Sjaak" bijnaam). Bij het afrekenen wees 
hij richting een fles met een zwart gekleurd goedje erin; daar lusten jullie wel een 
glaasje van, want dat is gegist en gebotteld via het recept gevonden op een 
aangespoeld lijk op texel van een Russise zeeman. Bij elke betaling nam ome sjaak 
er één. Wij bleven ook niet achter en namen ook nog een glaasje. Iedereen zal 
begrijpen dat het steeds gezelliger werd en dat het op een bruiloft begon te lijken. 
De verhalen werden steeds sterker, maar overal komt een eind aan.  
Wat een mooi eiland is Texel waar je prachtig kan fietsen via het schelpen pad enz. 
Na een paar fijne dagen zetten we koers over de bollen van den Oever naar Urk; op 
naar restaurant “De Kaap". Daar  bestelden we een vismenu braks (de minister van 
het visqoutum), maar dat gold niet voor ons want als je vis wilde eten dan kon je 
daar je hart ophalen.  
Als je een pinksterweek op stap bent dan worden de verhalen steeds sterker en zo 
wordt je ook gewezen op je zeilfouten: ‘Arie je moet dit of dat doen met je grootzeil 
of je fok’, zei vriend Henk de wedstrijdzeiler onder ons. Dan zei ik altijd: ‘dat heb ik 
nooit geleerd, want ik ben een oorlogskindje’.  
Enkele weken later las ik het volgende stukje in een watersportblad: …  
zie volgende pagina. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Arie de Boer 
 
Ps. Ik geef De Tros …. door aan Immie Floris 
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Dessertsinaasappel BBQ 
Lekker dessert heel toepasselijk bij een BBQ 

Weliswaar bereid met alcohol maar die vervliegt als je het goed verwarmt en hou je 
wel de heerlijke rumsmaak over. 

 

Ingrediënten (voor 4 personen)  

 4 sinaasappels 
 4 el bruine suiker 
 4 borrelglazen bruine rum 
 1 spuitbus slagroom 
 4 stukken aluminiumfolie (30x30 cm) 

Bereidingswijze 

Snijd de sinaasappels schoon. 
Eerst de boven en onderkant met een scherp mes verwijderen en dan de zijkanten 
van boven naar beneden schillen, zodat de blote sinaasappel zonder velletjes 
overblijft. 
Snijdt de sinaasappel in plakjes van een halve tot een centimeter dik, vorm er weer 
een sinaasappel van en stop hem in een zakje gemaakt van een stuk aluminiumfolie. 
Schep bruine suiker er op, borrelglas rum erover, luchtig dichtknijpen en op een 
getemperde BBQ ongeveer 15 minuten verwarmen. 

Serveertips 

Opdienen in het van boven open gemaakte aluminium zakje, waarin een forse dot 
slagroom is gespoten. 
Ietsje kaneel er bovenop staat leuk. 
 
 

Lekker smullen! 
 

 
 


