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Jachthaven ZZV 
Piet Kuiperlaan 53 
1525 PK West-Knollendam 

Tel. 075-6287934 / 06-19452005 
e-mail: info@zzv-watersport.nl 

webadres: www.zzv-watersport.nl 

Havenmeester: W. Blom 
e-mail: w.blom@zzv-watersport.nl   

 
Redactie Afgemeerd: 
L. de Graaf-Zoet 

Tel. 06-51828910 
e-mail: l.degraaf-zoet@zzv-watersport.nl 

 
 
Bestuur Jachthaven  
West-Knollendam: 
Voozitter: 
T. Fekkes 

Tel. 06-24942867 
e-mail: t.fekkes@zzv-watersport.nl 

 
Secretaris en bestuurslid communicatie: 
L. de Graaf-Zoet 

Tel. 06-51828910 
e-mail: l.degraaf-zoet@zzv-watersport.nl  

 
Penningmeester: 
J. Borsboom 

Tel. 06-11520957 
e-mail: j.borsboom@zzv-watersport.nl 

 
Haven-/Ledenadministratie: 
D. Rohof 

e-mail: d.rohof@zzv-watersport.nl / 
jachthavenzzv@gmail.com 

 
Bestuurslid Vrijwilligers: 
J. Neuteboom 

Tel. 06-22236767 
e-mail: j.neuteboom@zzv-watersport.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene bestuurslid: 
G. Mieldijk 
Tel. 06-50558083 
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e-mail: dameblanche@ziggo.nl  
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Webadres: www.zzv-watersport.nl  

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

 

   

 
 

 

 
Beste allemaal, 
 
Wat hebben we weer een top-zomer gehad! Super mooi weer en heerlijke 
temperaturen. Af en toe een bui maar dat mocht de pret niet drukken. 
Ondertussen zijn er velen al weer bezig om hun boot winterklaar te maken. 
Sommigen gaan lekker hoog en droog op de kant en anderen blijven in het water 
dobberen en genieten nog van de mooie zonnestralen! 
 
In deze editie kunt u weer genieten van een aantal ingezonden stukken. 
De agenda voor de aankomende havenvergadering stuur ik u binnenkort nog apart 
toe. De datum voor deze vergadering is verzet naar 10 november ivm Sintermaarten.  
Daarnaast kunt u vast de datum voor de Nieuwjaarsreceptie in uw agenda schrijven. 
Deze wordt op 3 januari in de middag (precieze tijdstip hoort u nog) gehouden.  
 
Veel leesplezier! 

 
Met vriendelijke groet, 

Lisette de Graaf 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

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


 

 

 
 

 
Werkzaamheden deze winter aan de oplopen van steigers 4/5 en 6 

 

Deze winter worden oplopen van steigers 4/5 en 6 onderhanden genomen zij zijn in 
slechte staat. 

Zij zijn totaal op ( de tand des Tijd ) 
 

De oploop van steiger 6 wordt totaal vernieuwd wat inhoud, nieuwe jukken, balken 
Werkzaamheden deze winter aan de oplopen van steigers 4/5 en 6 

en opdek planken. 
 

De oploopsteiger 4/5 bij de vlaggenmast komt te vervallen er komt een nieuwe 
oploop bij steiger 5. 

 
Tevens gaat het stuk steiger met het bruggetje weg. Dit bevorderd tevens de 

veiligheid bij het doorlopen 
van 4 naar 5 of  5naar 4 tijdens de hijs periodes. 

 
Het werk wordt uitgevoerd door de firma Tijsterman 

 
 
 
 

 
 
Oktober 
1 Start uithijsen 
22 Bestuursvergadering 
 
November 
10 Havenvergadering  

20.00 uur ’t Oppertje  
W.-Knollendam 

 (Let op gewijzigde datum ivm 
sintermaarten) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
December 
10 Bestuursvergadering 
13 Vrijwilligersfeest 
25+26 Kerst 
 
Wijzigingen voorbehouden 
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Pinksterweekend 2014 
 

Blinkende golven op het meer 

Soms doet de zon in mijn ogen zelfs zeer 

 

Ik sluit ze en snuif de geur van water in 

Oh, heerlijk, wat heb ik het naar mijn zin 

 

We varen met 7 boten in convooi 

Door de vaarten van Heerlijk Hollands mooi 

 

Af en toe een grap over kanaal 77 

Maakt de vaartocht lekker levendig 

 

Een lang heerlijk weekend op de Kaag 

Wil ik nog wel naar huis is de vraag 

 

Maar aan alle feestjes komt een end 

Enn ook met mijn “thuis” ben ik verwend 

 

Met nog een prachtige route in ’t verschiet 

Verdwijnt ons kielzog in het riet …… 

 

Geschreven door de matroos van de Bokxer, Marieke 
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Gemeente mag geen kade- en binnenhavengeld heffen 
Wanneer de gemeente geen eigenaar is van een vaarwater en ook niet het 
waterstaatkundig beheer en onderhoud van het vaarwater heeft, 
ontbreekt het belastbare feit voor het heffen van binnenhaven- en 
kadegeld. 
 
De gemeente Zaanstad heeft aan de eigenaar van een zeilboot een gecombineerde 
aanslag kadegeld en binnenhavengeld 2013 opgelegd.  
De eigenaar van de boot heeft een ligplaats aan een kade in Zaanstad die eigendom 
is van de gemeente.  
Daarnaast heeft de gemeente het bevoegd gezag in het kader van de 
Scheepvaartwet over het vaarwater.  
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is echter eigenaar van het vaarwater 
en heeft de vaart in waterstaatkundig beheer en onderhoud. 
Omdat de zeilbooteigenaar het niet eens is met de opgelegde aanslag stapt hij naar 
de rechter.  
Volgens de gemeente Zaanstad is de gemeente door de Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland aangewezen als het bevoegde gezag belast met het beheer en 
onderhoud van het vaarwater. 
De gemeente kan daarom op basis van de Gemeentewet een aanslag 
binnenhavengeld opleggen.  
 
Uit rechtspraak van de Hoge Raad blijkt echter dat geen sprake is van beheer in de 
zin van de Gemeentewet als de gemeente ter plaatse alleen het bevoegd gezag 
uitoefent en nautische aanwijzingen kan geven.  
Daar de vaart geen gemeentewater is en de gemeente Zaanstad niet het 
waterstaatkundig beheer en onderhoud van dit vaarwater als bedoeld in de 
Gemeentewet en de Verordening heeft,  
ontbreekt voor het heffen van het binnenhavengeld het belastbare feit 
voor het opleggen van de aanslag binnenhavengeld. 
 
Hoewel niet ter discussie staat dat de kade eigendom is van de gemeente, acht de 
rechtbank het aannemelijk dat het Hoogheemraadschap eigenaar is van de 
beschoeiing.  
Daar de gemeente geen eigenaar is van de beschoeiing, wordt niet voldaan aan het 
belastbaar feit voor kadegeld zoals bedoeld in de verordening.  
De gecombineerde aanslag wordt vernietigd. (21-08-2014) 
Rb. Noord-Holland 08-08-2014, nr. AWB-14_955 (ECLI:NL:RBNHO:2014:7391) 
Uitspraak van 08-08-2014 door bestuursrechtbank Noord-
Holland   http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2014
:7391 
  
Uiteraard kan de gemeente Zaanstad  tegen deze uitspraak -  binnen zes weken 
na verzending - hoger beroep instellen bij het gerechtshof Amsterdam 
(belastingkamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2014:7391
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2014:7391
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2014:7391
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Deze uitspraak zou misschien ook 'positieve gevolgen' kunnen hebben voor o.a. de 
ZZV leden (met hun vaartuigen in de jachthaven van ZZV te West-Knollendam)? 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Ron. 
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Willem Blom, de schipperszoon 
die havenmeester werd... 
 
De jachthaven van de ZZV in West-Knollendam is een klein paradijs aan de 
Zaan. Als geboren Zaankanter kan ik me geen betere thuishaven wensen. 
Je voelt je hier onmiddellijk welkom. Dat heeft niet alleen te maken met 
de vele faciliteiten die op de haven aanwezig zijn, maar ook met de warme 
persoonlijkheid van havenmeester Willem Blom. Geholpen door 
vrijwilligers van de vereniging, zorgt hij ervoor dat alles hier op rolletjes 
loopt. Als er iets is dat Willem niet kan, is het stilzitten.  
 
Schipperszoon Willem Blom komt uit een gezin met drie kinderen. Zijn vader had een 
bedrijf met vrachtschepen en voer ook zelf met kiezelstenen en zand op onder meer 
IJmuiden en De Steeg bij Arnhem. Als in 1952 zoon Willem wordt geboren gaat 
moeder Blom met de kinderen in Zaandam wonen. Vader blijft de binnenwateren 
bevaren. Maar de kleine Willem mag vanaf zijn vierde jaar en later tijdens 
schoolvakanties met zijn vader mee. Zo raakt hij al vroeg vertrouwd met water en 
met boten.  
Aan het begin van de jaren zeventig doet vader Blom zijn binnenvaartschepen van 
de hand en zet nu een transportbedrijf op met vrachtauto’s. Willem gaat net als zijn 
jongere broer in het familiebedrijf werken en rijdt door heel Nederland. Het beroep 
van vrachtwagenchauffeur is hem op het lijf geschreven: vrijheid, maar ook discipline 
en verantwoordelijkheid. In de jaren negentig besluiten zijn vader en zijn broer 
echter het succesvolle familiebedrijf te verkopen aan een Amerikaanse ondernemer.  
 
Vaardige hand 
Toen Willem Blom hoorde dat de ZZV-jachthaven in West-Knollendam op zoek was 
naar een havenmeester, reageerde hij onmiddellijk. Uit ruim tweehonderd 
sollicitanten werd hij gekozen als opvolger van het geliefde echtpaar Jan en Riek van 
der Laan, die met pensioen gingen. Met vaardige hand verbouwde en moderniseerde 
Willem het interieur van het havenmeesterhuis bij de toegangspoort van het terrein. 
In maart 1996 ging hij er met zijn vrouw Geja en hun twee kinderen wonen.  
Water en boten… Willem voelt zich in z’n element. Ook hier gaan vrijheid, discipline 
en verantwoordelijkheid hand in hand. Dat is aan alles op de jachthaven te zien: 
schoon en ordelijk, tot in het kleinste detail verzorgd. Niets ontsnapt aan zijn 
aandacht. 
 
Elk jaar gaan in oktober, als het zomerseizoen voorbij is, een groot aantal boten op 
de wal. Willem en een ‘hijsgroep’ van vrijwilligers lichten dan binnen enkele weken 
meer dan tweehonderd vaartuigen uit het water. Tonnen aan kostbaar materiaal 
worden daarbij behoedzaam op het droge gehesen en op bokken geplaatst. Daar 
gaat ieder jaar weer gedegen planning en organisatie aan vooraf.  
 
Koffie 
Kantine ‘t Oppertje, bij uitstek de plaats om elkaar te ontmoeten en bij te praten, is 
helaas gedurende een groot deel van het zomerseizoen gesloten. Maar gelukkig zorgt 
Willem er toch voor dat hier elke ochtend om tien uur de koffie klaarstaat. Dan 
komen ‘vaste gasten’ als Johan, André, Henk, Andries, Willie, Bob, Leen, Gerard, 
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Joke, Ellen en Marinus, om het wel wee van de jachthaven door te nemen. Dan 
worden ook de laatste nieuwtjes uitgewisseld. 
 
De positie van een havenmeester is niet altijd even gemakkelijk. In zo’n betrekkelijk 
kleine gemeenschap zijn er altijd wel wrevels en conflicterende belangen. Willem 
gaat daar tactvol mee om. Hij wil het in de eerste plaats iedereen zoveel mogelijk 
naar de zin maken. Zijn devies: ‘Doe normaal, let niet teveel op elkaar en laat een 
ander in zijn waarde.’ 
Zoveel mensen, zoveel meningen. Maar als ik een rondgang maak langs de vele 
schippers op de haven, is men het eens over de kwaliteiten van de havenmeester. 
Samenvattend: Willem is een integer en sociaal mens, die zich gemakkelijk kan 
verplaatsen in de positie van een ander. Wie hem aanspreekt, heeft zijn volle 
aandacht. Hij staat iedereen met raad en daad terzijde en is altijd bereikbaar – zélfs 
op zijn vrije dagen. En hij koestert ‘zijn’ vrijwilligers. 
Over drie jaar wordt havenmeester Blom 65. Het liefst zou hij daarna nog een paar 
jaar doorwerken. Dat is hem wat mij betreft van harte gegund! 
 
Astrid Brand 
 

    
 
Geja en Willem Blom in de tuin achter het havenmeesterhuis 

 
 

 
 

 



 

10 

 
 
 

Dagje vast op een eiland. 
 
Het is woensdag 9 juli 2014. Een legendarische voetbaldag. Vanavond speelt Oranje 
tegen Argentinië de halve finale. 

Gisteren zijn we hier aangekomen 
op Ossenhoek zuid haven, want 
met de wind uit het Noordwesten 
en hard zou dit  een goede plek 
zijn voor onze " Windekind". Met 
de gedachte vanavond lekker 
voetbal kijken aan de overkant bij 
" Den Osse".  
 
Een dag met de grootste 
temperatuurverschillen van het 
land; Vanmiddag wordt het in 
Groningen 25 graden en in 
Maastricht 15 graden. 
 

Voorlopig zitten we vast op dit eiland. 
Het is half 11 geweest; ik ga maar effe koffie zetten, waarbij de geuren de kajuit 
vullen met D-E aroma. 
De plaatselijke vissersboot die zojuist afgemeerd heeft, onderzoekt de netten, en 
even later verlaat ze de haven en keert terug naar het onstuimige water. 
 
Om half 12 hebben we een wandeling gemaakt. 
De woeste golven beuken op de rotsen.  
Inmiddels is het windkracht 8. 
Om half 3 zien we een windsurfer gaan! 
Jan vraagt waar hij naartoe gaat?  
Hij wil naar de Dam (Brouwersdam) waar zijn auto staat. 
Hij is op zijn surfplank op bezoek geweest bij zijn ouders! 
Ook ligt er een klein houten sloepje. Het blijkt een Engels scheepje. Er zit een jong 
stel op. Ze vervelen zich en de jongeman doet zijn duikerspak aan om mossels te 
zoeken. Binnen een half uur zijn er 3 emmers vol!! Bij de terugwandeling blijft Jan 
staan en vraagt schlemielig of ze lekker zijn? Hij mag even mee-eten aan de 
mosselen. De storm neemt nog steeds toe.  
Tot onze verbazing komt er een schip binnen van zo'n 20 meter. Hij loopt vast in de 
ingang; niet vreemd als ik hoor dat hij 3 meter diep steekt. Na veel wroeten komt hij 
los en gaat aan de buitenkant aan de steiger hij wil de naam op zijn schip plakken . 
We lopen er heen voor een praatje en het blijkt de vader van Laura Dekker . 
De boot is zelf gebouwd van hout epoxy. Geweldig, hij is al 10 jaar bezig wat een 
schip 20x7 meter. Er moesten nog 2 stalen masten op, die lagen nog op de wal bij 
van Dijk in Den Osse.  Grappig zo’n man en wat een energie.  
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Terug op de Windekind. 
De boot ligt enorm te schommelen. Het is echt niet lekker, het evenwicht is ver te 
zoeken!! 
We gaan maar weer wandelen om vaste grond onder de voeten te krijgen. 
Nog een uurtje en dan begint de voetbalwedstrijd Nederland - Argentinië. De 
reporter is Jack van Gelder, die commentaar geeft voor de radio. Uiteraard hebben 
we geen t.v. aan boord. De verslaggeving is boeiend, maar bij de verlenging vallen 
mijn ogen dicht. Tijdens de strafschoppen word ik weer wakker. Ron Vlaar en Wesley 
Snijder missen de strafschoppen. 
Een finale droom valt in duigen. 
 
Mijn droom is dat het weer stil wordt aan boord. 
 
Immie Floris van de Windekind 
 
        Hierbij geef ik de tros door aan :   Ben Mulder van de Windwijs 
 
 
 

 

 

 

Captains Diner 
Dit 'maaltje' stamt uit de tijden van de grote Engelse zeilschepen en die van de Nederlandse 
V.O.C. (Verenigde Oost-Indische Compagnie). Ze waren langdurig op zee zonder land te zien 
en in de vochtige scheepsruimen was 'normaal' voedsel snel beschimmeld en bedorven.  

De gewone bemanning leefde voornamelijk op de rantsoenen van scheepsbeschuit (harde 
droge koeken), peulvruchten en spekvet die aan boord verstrekt werden (ze konden niet 
anders, als ze aan wal kwamen gaven ze hun gage meteen uit aan bepaalde dames en en 
verzopen de rest). 

 De kapitein, was slimmer, goed opgeleid, verdiende meer, dronk minder en was meestal 
keurig getrouwd. Hij kon zich daardoor veroorloven om gezouten mager spek, mosterd en 
ingemaakt 'tafelzuur' mee op reis te nemen...... vandaar de naam 'Captains dinner'. 
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Ingrediënten (voor 4 personen)  
 

  1 pot kapucijners  
  1 potje doperwten  
  1 rode paprika  
  1 rode peper  
  1 el olijfolie  
  1 teentje knoflook  
  Aromat  

 

Bereidingswijze 

Was de paprika en rode peper. Halveer beide en verwijder de zaadlijsten. Snij de paprika in 
kleine stukjes en snipper de rode peper fijn. Verhit in een braadpan de olie. Voeg de paprika 
en rode peper toe. Bak ze ca. 2 minuten op een matig vuur. Pers het teentje knoflook 
erboven uit. Voeg de kapucijners en de afgegoten doperwten toe en verwarm alles nog. ca. 
10 minuten.  

Serveertips 
Tip: Lekker hierbij is: Rookworst met ui, Oosterse Krabbetjes, blokjes kaas, gesnipperde ui, 
en zoet/zuur zoals b.v. augurken, Piccalilly, zilveruitjes of Amsterdamse uien en ananas.  
U kunt het zo eenvoudig of uitgebreid maken als u zelf wilt.  
 

 

Oosterse Krabbetjes 
 

Ingrediënten (voor 4 personen)  
  400 gram krabbetjes  
 1 el olie  
 2 el Ketjap Manis  
 2 teentjes knoflook  
 1 el gemberpoeder  
 sambal  

 

Bereidingswijze 

Verhit in een braadpan de olie. Bak hierin de krabbetjes goudbruin. Pers de knoflook 
hierboven uit, voeg de ketjap, gemberpoeder, sambal en 1 dl 'warm' water toe. 
Laat het vlees met het deksel op de pan in ca. 20 minuten zachtjes gaarstoven 

 

Lekker smullen! 
 

 
 


