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De zomerperiode is weer bijna aangebroken en het mooie weer is weer gekomen. Iedereen 
ligt ondertussen weer op zijn oude plek of heeft een nieuwe (misschien wel mooiere) plek 
gekregen. De krabbers, verfrollers, verf en andere gereedschappen zijn weer ver 

opgeborgen in de kast. We kunnen dus gaan genieten van een nieuw vaarseizoen!  
Terwijl ik zo op de jachthaven loop, hoor ik dat er al weer volop vakantieplannen zijn 
gemaakt of gemaakt gaan worden. De één gaat maanden weg en de ander een aantal 

weken, maar 1 ding weet ik zeker: We zullen allemaal gaan genieten!  
Ook de redactie gaat genieten van de mooie vaardagen, dus vandaar dat dit havenblad de 
laatste is voor de zomerperiode. In september kunt u de volgende editie weer verwachten. 

Ik hoop dat u allen weer voldoende tekst aanlevert, zodat we er weer een mooi vullend 
geheel van kunnen maken. 
Deze keer kunt u vooral genieten van een aantal foto‟s. O.a. van een aantal werkzaamheden 

zoals het hijsen en het aanleggen van het water op de steigers. Ook was er de opening van 
het vaarseizoen. Ik vond deze weer erg geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar!  
 

Het enige wat mij nog rest te zeggen is: Maak er een mooi vaarseizoen van en geniet 
allemaal volop! 
 

  
 
Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 

 
 
 

Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

 
De volgende Afgemeerd kunt u verwachten 
omstreeks eind september 2009; 

 
Copy inleveren voor 9 september!  
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Na het afgelopen feestgedruis bij de opening van het vaarseizoen op de haven is het weer 

tijd voor mij om een stuk te schrijven voor ons havenblad. Maar dat is niet zo moeilijk, want 
er gebeurt van alles op de haven! Zo zijn de boten uit de winterstalling weer te water 
gegaan en zijn een aantal schepen weer even op de kant gezet om aandacht te geven aan 

de onderkant, schroef, etc.  Gezien de reacties dat we dit jaar wat laat waren met inhijsen, 
heeft het bestuur besloten om volgend jaar het inhijsen vroeger te starten en hiermee klaar 
te zijn op 15 april. Hierna kunnen dan evtueel de voorjaarsstallers op de kant en zal er eind 

mei weer alle ruimte zijn om te parkeren. 
 
BOKKEN 
Op het haventerrein stonden de gebruikte bokken verspreid en leidde dit bij een enkele 
ligger tot de vraag of ergernis wat de reden hier van was. De reden was dat alle bokken naar  
soort en grootte werden gesorteerd en opnieuw werden genummerd. Dit om straks, in het 

najaar bij het uithijsen, direct een goede bok onder het schip te kunnen plaatsen zonder een 
zoekpartij te hebben. Daarnaast weten we nu ook welke soorten bokken we hebben en 
kunnen we een goede voorraadbeheer voeren. Dit werk wordt door een ploeg vrijwilligers 

gedaan onder supervisie van onze havenmeester. Ook dit werk kostte tijd en ruimte en gaf 
soms wat parkeerproblemen, met name bij diegene die in het weekend zijn auto direct bij 
zijn steiger/schip wilde hebben.  
 

OPENING VAARSEIZOEN 
Het openingsfeest was goed verzorgd en gezellig! Helaas viel, bijna op het einde van het 
feest, de stroom uit in de gehele omgeving van West-Knollendam. Er was nog plaats 

geweest voor wat leden/liggers, want er was nog ruimte over in de tent of kantine. Maar wie 
niet geweest is, weet niet wat hij/zij heeft gemist en dit met onze eigen huiszanger Rocky. 
Op dit feest nam ook Leen Duits (oud voorzitter) de gelegenheid om van een aantal 

bekenden afscheid te nemen. Leen gaat namelijk met zijn vrouw zijn arbeidsvrije jaren 
doorbrengen in Friesland. Hij blijft varen, dus kom je hem mogelijk op het water nog wel 
tegen. De familie Moerkamp werd in de bloemen gezet. Zij liggen al veertig jaar op de 

haven, dit was een felicitatie waard. 
 
WATER OP DE STEIGERS 
In de afgelopen winter en voorjaar hebben de leden van de onderhoudsploeg, o.a. 
waterleidingen getrokken op de steigers 5, 4, 3, 2 en 1. Deze zijn nu gebruiksklaar en 
menigeen heeft hier weer gebruik van kunnen maken. Dit is toch weer een geweldige 

prestatie van een groep liggers die niet meer tot de jongste behoren. Op de oproep om met 
een groep liggers op zaterdag 9 mei waterleidingen te gaan leggen op de steigers 6, 7 en 8 
kwam een flink aantal liggers om acht uur in de kantine bijeen. Gaande de ochtend groeide 

deze groep verder aan en het resultaat is nu dat op alle steigers leidingen liggen, zodat deze 
laatste steigers voor de zomer ook op het waterleidingnet kunnen worden aangesloten. Deze 
dag leverde vele spontane reacties op: “dit moeten we vaker doen”, “Reuze gezellig” en “je  

leert elkaar kennen”.  
 
 

 



VRIJWILLIGERS OP DE HAVEN 
Op de haven wordt veel vrijwilligerswerk gedaan. De onderhoudsploeg, de hijsploeg en 
vervangende havenmeesters bestaan voor een groot deel uit dezelfde mannen, waarvan de 
leeftijd steeds hoger gaat worden. Dit geldt ook voor een deel van de mensen in de kantine.  
Al deze mensen doen dit met enthousiasme en veel plezier. Als vereniging mogen we trots 

zijn op deze liggers! Allen hebben een belangrijke rol in het gebeuren op de haven en als zij 
er niet waren konden we nooit zulke prijzen hanteren, die onder het niveau van de andere 
havens rond het Alkmaardermeer liggen.  

Maar als vereniging moet ook naar de toekomst worden gekeken en gezien de reacties bij 
het aanleggen van de waterleidingen, is dit bestuur verder geïnspireerd om te komen tot een 
commissie die gaat onderzoeken hoe en op welke wijze we het vrijwilligerswerk op de haven 

kunnen gaan bevorderen. Het havenbestuur is op het moment dat ik dit schrijf bezig hier 
vorm aan te geven en zal in de zomerperiode o.a. liggers gaan benaderen om deel te nemen 
in de commissie. 

 
STEIGERS 
Met de aanleg van de waterleiding op steigers die nog vervangen moeten gaan worden,  

werd ook duidelijk dat de steigers 6 en 7, zo mogelijk in 2010, aan vervanging toe zijn. Ook 
werd duidelijk dat, door tien man op korte stukken steiger te laten staan, niemand de rest 
van het jaar bang hoeft te zijn dat hij/zij er doorheen zakt.   

 
RIOOL 
Vele van de liggers zullen niet weten dat de haven niet aangesloten is op het openbare riool, 

maar op een septictank. Dit is de reden dat het vuilwaterstation niet in gebruik is en ook 
geen chemische toiletten geleegd kunnen worden. Bij het legen van een chemisch toilet in 
een septictank wordt de werking van de tank vernietigd en loopt het toiletwater ongezuiverd 

in de sloot. Dit gegeven en het niet kunnen gebruiken van het vuilwaterstation heeft de 
gemeente Zaanstad en het Hoogheemraadschap doen beseffen dat deze situatie zeer 
ongewenst is. We krijgen met spoed een aansluiting op het riool, welke aangelegd gaat 

worden richting het dorp. Op het haventerrein moeten enige rioolpijpen worden aangelegd 
of verlegd. Dit zal mogelijk overlast, voor u als liggers, geven bij het betreden van het 
terrein. Houd hier rekening mee en volg hierbij als dit nodig is de aanwijzingen van de 

havenmeester op. 
 
KANTINE 
In de afgelopen winterperiode is door een ploeg liggers in de kantine veel werk verzet om de 

andere liggers van etenswaren en drinken te voorzien. Zij waren nauw betrokken bij 
feestelijkheden en andere belangrijke momenten op de haven. Denk hierbij aan de 
nieuwjaarsreceptie, de periode van het in- en uithijsen van de schepen.   

Op de vrijdagen en in de weekenden waren er altijd koffie, soep, patat en broodjes te 
krijgen. Een gezellig praatje zat er veelal in en er werd veel gelachen, maar er was soms ook 
boosheid omdat er liggers zijn die zich niet aan de afspraken houden of willen houden. Het 

gevolg hiervan is, dat het bestuur heeft moeten besluiten dat huisdieren niet meer in de 
kantine worden toegelaten.  Het binnenlaten van honden werd tot voor kort oogluikend 
toegelaten, maar om hygiënische en wettelijke voorschriften hebben we dit besluit moeten 

nemen.  
 
EAD 
Op de haven komt in de hal bij de toiletten een Automatische Externe Defibrillator. Deze 
mag alleen gebruikt worden door mensen die hiervoor zijn opgeleid. Op de haven zijn een 
aantal liggers en de havenmeester al opgeleid en bevoegd om deze apparatuur te mogen 

gebruiken. Om meer liggers te hebben die bevoegd zijn komt er, na de zomer, een cursus op 



de haven. Eventuele deelnemers kunnen zich in de zomerperiode opgeven bij de 

havenmeester of per mail bij de secretaris van het havenbestuur. (zie website of colofon van 
dit blad) 
 
AFWEZIGHEID VAN DE HAVENMEESTER 
De havenmeester is afwezig van 2 juni t/m 23 juni. In deze periode wordt hij waargenomen 
door Bob Beutink en Henk Weijers.  Beiden zijn overdag bereikbaar via het 06 nummer van 
de haven, dit is 06-19452005. Ondersteun hen bij hun werk, zodat zij deze 

vrijwilligersfunctie met plezier kunnen uitvoeren.    
 
OPGAVE LIGJAREN 
Nee, geen lichtjaren, maar de jaren dat u in de haven ligt. In de administratie is namelijk in 
de beginjaren nergens opgenomen wanneer men op de haven is komen liggen. Dit is ook 
niet uit de ledenadministratie te halen. Het bestuur vindt het belangrijk en leuk om liggers, 

die 25 jaar of 40 jaar in de haven liggen, te bedanken voor het verbonden zijn met de 
vereniging ZZV en de jachthaven. Stuur, als u er ook belang instelt, even een briefje of 
mailtje naar de havenadministrateur Adrie de Kruif of bij onze havenmeester. 

 
ZEEMANSCHAP 
De meeste liggers hebben in het verleden een vaarbewijs gehaald. Dit kon zijn certificaat 1, 

2 of het klein of groot vaarbewijs. Hiermee kan en wil je aantonen dat je de regels van het 
varen, navigeren etc. hebt geleerd en onder de knie hebt gekregen. Maar ook werd bij het 
vaarbewijs gezegd dat zeemansschap ook het respect hebben voor anderen en het water 

heel belangrijk is. Hiervoor zijn geen regels te maken en staan dus ook niet in het 
cursusboek en moet men soms handelen naar eigen inzicht. Dit inzicht in de eigen 
handelswijze of taal  lijken sommige liggers niet te hebben als zij op of van de boot stappen. 

Meningen worden geveld over anderen, zoals de havenmeester en vrijwilligers (ook 
bestuursleden). Vele vrijwilligers die hun best doen, worden neergesabeld. Dit is jammer en 
doet geen recht aan de vrijwilligers en de meeste liggers op de haven. Die weten wat 

zeemansschap is en hebben respect voor anderen, zonder dat zij het eens hoeven te zijn 
met die ander. Voor de liggers die moeite hebben om het zeemansschap te leren, willen we 
op de haven certificaten in gaan voeren. Certificaat 1 is een teken dat er nog veel te leren 

valt. Certificaat 2 is een teken dat er nog veel harder geleerd moet worden om niet in 
aanmerking te komen van het vaarbewijs West-Knollendam. Dit vaarbewijs houdt in dat men 
moet gaan varen naar een andere haven om een ligplaats te kunnen krijgen. Maar met alle 
wijsheid die op de haven aanwezig is zal dit vaarbewijs in de la blijven! Zeker als men 

rekening met elkaar houdt en elkaar respecteert, dit als een goede watersporter. 
 
TOT SLOT 
Aan het einde van dit verhaal wil ik alle mensen die op de haven veel werk hebben verricht, 
dit ten behoeve van alle liggers/gebruikers van de haven, hartelijk bedanken voor wat er is 
gedaan. Dit is teveel om te benoemen. Het varieert van het staan in de kantine, het 

schoonhouden van de toiletten (dit tijdens de ziekte van de havenmeester), het in- en 
uithijsen van de schepen, het in de winter werken aan de steigers, elektriciteit aanbrengen, 
etc.  Het bestuur wenst u allen een goed, gezond en een zonnig vaarseizoen. Dit met veel 

zeemansschap.  
 

Johan Raat.  

Voorzitter havenbestuur  
 
 

 



 
 

 
Hierbij een verslag van de havenmeester. 
Met het paasweekeinde zijn er 4 buitenboord-motoren gestolen. 

De dieven hebben door middel van een touw en een auto het hek ontzet. 
Mijn persoon heeft aangifte gedaan bij politie te zaanstad. 
En ik heb met Leen Bron en de kracht van Marcel Schol het hekwerk weer 

gerepareerd. 
Even een vraag over het parkeren van de auto's bij het gras: zet ze niet met 
de neus over het gras i.v.m. het gras maaien. 

Bij meneer Steyn steiger 8 is een fender stuk gesneden, dader onbekend. 
Nu nog even iets over de hijsperiode: deze is goed verlopen, maar ik wil daar 
nog iets over zeggen. Wij hebben ook nog een voorjaarsstalling waar de mensen er 1 week 
of 2 weken uit kunnen. Deze moeten er ook weer in en zoals u weet word het 

terrein als we inhijsen een paar uur afgesloten i.v.m. de ruimte die we 
nodig om te rijden met de heftruuk, maar daar is door sommige mensen geen 
begrip voor en dat is jammer. 

 
Tot slot wil u zeggen: vergeet uw vakantie-briefje niet in te leveren. Deze 
zijn te vinden in de hal van het toiletgebouw, de kleur is blauw. 

Graag wil ik de dames achter bar en de mensen uit de hijsploeg weer hartelijk bedanken 
voor hun inzet tijdens het in- en uithijsen. 
En iedereen een goede vakantie toewensen met mooi weer. 

 
Vriendelijke groet, 
Willem Blom 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
Januari 
4 Nieuwjaarsreceptie 

15.00- 17.00 uur                                                 
locatie „t Oppertje 

27 Bestuurvergadering 
jachthaven  

 
Februari 
6-11 Boot Holland Leeuwarden 

7 Bezoek scheepswerf 
Contest Yacht 

14 t/m 22 Krokusvakantie bo  

  
Maart 
3 Bestuurvergadering 

jachthaven 
3-8 Hiswa Rai Amsterdam 
7 vrijwilligersavond 

10 Lezing Michel Poulie 
 Lokatie Komboffie  
20 LEDEN MEETS BESTUUR                                                   

20.00 uur 
lokatie ‟t Oppertje 

24 ALGEMENE LEDEN 
VERGADERING                            
20.00 uur 
locatie Komboffie 

  
April 
7 Bestuurvergadering 

jachthaven 
10-14 Paasvakantie bo  
12+13 Pasen 

18 START inhijsen  
25-4 t/m 5-5 Mei vakantie bo 
 
Mei 

7 Bestuurvergadering 
jachthaven 

16 Havenjaarfeest  

West-Knollendam 
21 Hemelvaart 

 
 

 
Mei 
24 zomersluiting „t Oppertje 

31 Pinksteren 1e 
uni 

Juni 
1 Pinksteren 2e 

4 Bestuurvergadering 
jachthaven 

12-21 Oerol - Terschelling 

  
Juli 
4-31  zomervakantie bo  

 
Augustus 
1-16     zomervakantie bo  

27 Bestuurvergadering 
jachthaven 

29   Opening ‟t Oppertje 

 
September 
1-6 Hiswa te water IJmuiden 

29 Bestuurvergadering 
jachthaven 

 

Oktober 
15   START uithijsen  
17-25  herfstvakantie bo noord 

 
November 
3 Bestuurvergadering 

jachthaven 
17 NAJAARS-

VERGADERING 
20.00 uur                               
locatie West-Knollendam 

 
December 

8 Bestuurvergadering 
jachthaven 

25 t/m 31 kerstvakantie bo 

25+26 Kerst  
 



 

 
 

18 april werd weer de start gegeven om, na een winter hard klussen, de 
boten weer aan het water te laten wennen. Hieronder een impressie van de 
grote klus: 
 

 
 

 

 

 

  

 

  

 



 
 

 
Hier volgt het 2e deel van de reis welke is gemaakt door Irma en Peter Severijnse met hun 
Excellent Patrol No XIII van 22 Juli t/m 23 september 2008. 
 

Dinsdag 22 juli alle spullen aan boord gebracht en met een NW wind 3a4 via Zaan , IJ en 
IJsselmeer in 4 uur (we hadden echt alles mee) naar Almere Haven gevaren. 

De volgende dag in Almere blijven liggen omdat de schipper jarig is. Van de 

eenden krijgt hij een prachtig vol gekakt zwemplateau. Irma‟s zus komt op 
de verjaardagskoffie met gebak.  
 

24 Juli varen we met mooi weer naar Elburg waar het behoorlijk vol is en 
dubbel afmeren. 
„s Avonds lopen we het gezellige stadje nog in en eten „n lekker ijsje. We 

hebben ook nog veel lol met een stel leuke Urker-jongens die de boot en 
elkaar met veel zeepsop schoonmaken. 
 

Vrijdag 25 juli varen we met wisselende weersomstandigheden via de 
Roggebotsluis richting Vollenhove. Peter dacht: “laat ik eens proberen om 

onder de Ramspolbrug door te varen en tevens de waterkering te bekijken”. Helaas de brug was 

te laag, wat een extra omweg van 9 km tot gevolg had. We meerden om 14.00 uur af in 
Vollenhove. „s Avonds hadden we Noodweer: Donder, Bliksem en Regen. 
 

Zaterdag 26 juli blijven we in Vollenhove liggen en doen erg weinig, want het is drukkend warm. 
We drinken een koel glas rosé waarna „s avonds het noodweer opnieuw losbarst. We horen op de 
radio dat andere delen van het land nog meer last van het slechte weer heeft gehad. Gelukkig 

drijft een boot en zit je niet op een natte camping. 
 
Zondag 27 juli gaan we naar Echternerbrug via de 

Kalenbergergracht die altijd leuk is om te varen is. We zijn 
van 9.15 u tot 16.00 u onderweg. „s Avonds echte 
Hollandse taferelen; hoe complete families op de wal eten, 
drinken en zich vermaken op eenvoudige wijze. Als het 

spul naar bed gaat vraag je je af waar de hele familie 
inclusief oma slaapt.......  
 

Maandag 28 juli Echternerbrug: benauwd warm, halen boodschappen en stellen vast dat de goede 
slager weg is. Peter schrobt de waterlijn.  
 

Dinsdag 29 juli op naar Sloten waar we een stel oude bekenden in hun nieuwe bungalow 
opzoeken. 
 

Woensdag 30 juli naar Grou in 4 uur met prachtig zomerweer. We zitten tot „s avonds laat buiten. 
 
Donderdag 31 juli gaan we ingrediënten halen voor de beroemde spinakoptia (spinazietaart) van 

Irma, want de benedenburen uit ons appartement, welke met hun SK kotter ook in Grou liggen, 
komen bij ons eten. Er wordt uiteraard ook een heerlijk glas wijn bij geserveerd. De volgende dag 
krijgen wij bij hen een heerlijke Bamischotel te verorberen en dopen de SK kotter opnieuw met 

champagne. 



Zaterdag 2 augustus nog een dag Grou. Een redelijke dag en we doen boodschappen. Later komt 

het echtpaar waar we onze Gillessen stevenvlet aan hebben verkocht op bezoek en praten uren 
bij.  
Zondag 3 augustus harde wind en regen toch gaan we de Lits -Lauwersroute varen. We varen tot 

Zwaagwesteinde. We krijgen na 4 uur een goede ligplaats en de dieselolie is er het goedkoopste. 
4 augustus Zwaagwesteinde: voor Irma helaas een slechte dag, want de allergie speelde haar 
weer parten. Zelf heb ik op de fiets door het typisch carré gevormde en begroeide landschap 

gereden. Apart. 
 

 

 
Dinsdag 5 augustus Irma is weer opgeknapt en de trossen los 
op naar Kollum, ongeveer 1.5 uur varen. Kollum is een wat 

vergeten slaperig plaatsje waar het goed toeven is met 
prachtige fietsmogelijkheden, om bijv. naar Buitenpost te gaan 
waar we heerlijk geluncht hebben. 

 
 

 

Woensdag 6 augustus Kollum-Zoutkamp; een zeer natuurlijke vaarweg over het Lauwersmeer in 
2.15 uur. Zoutkamp zelf is een oude vissersplaats met een weidse Groningse omgeving welke tot 
fietsen uitnodigt. We blijven ook 7 augustus in Zoutkamp en fietsen tussen de buien door toch nog 

een prachtige tocht en komen net voor een enorme plensbui terug aan boord. 
 
Vrijdag 8 augustus met zware buien naar Dokkum, weinig 
zicht maar de plotter staat aan en volgen de tonnenlijn tot 

de sluis. We doen er 4.5 uur over en vinden direct onder de 
molen een prachtige plek. Zaterdag 9 augustus blijven we in 
Dokkum en fietsen langs het jaagpad naar Birdaard, eten 

daar onze eigengemaakte lunch op het bankje voor de kerk 
en kijken hoe alle vluchters voor het slechte weer 
binnendoor terug naar huis gaan. „s Avonds gaan we uit 

eten bij de Chinees, erg lekker uit eten. Al met al een mooie 
dag. 
Zondag 10 augustus blijven we bijna de hele dag in de kajuit vanwege de regen en tellen opnieuw 

de vele zeilboten die door het slechte weer "binnendoor" varen. 
 
Maandag 11 augustus van Dokkum naar Leeuwarden, wat in 

2 uur gebeurd is onder natte omstandigheden. Eenmaal aan 
de Prinsentuin afgemeerd gaan we de stad nog even in, maar 
Ljauwert is niet ons ding. Het lijkt wel herfst en nemen een 

Beerenburg op beter weer. 
 
Dinsdag 12 augustus Leeuwarden- Franeker, 2 uur varen en 

liggen in de stadshaven, wat een goede plek. 
Woensdag 13 augustus gaan we naar het Planetarium in Franeker, waar Eise Eisinga het oudst 
werkende heeft vervaardigt wat sinds 1781 nog steeds up to date is. Geweldig!!!!!!!!!!! 

 
Donderdag 14 augustus van Franeker naar Harlingen; een stukje van niets. Krijgen in de haven 
een gouden plek en blijven noodgedwongen door de harde wind een aantal dagen liggen. Om toch 

het idee gehad te hebben op de eilanden geweest te zijn gaan we met de snelle Koegelwieck 
catamaran naar Terschelling en Vlieland. Dit schip vliegt ook zo‟n 1,5 meter omhoog en klapt naar 
beneden, waardoor we de veiligheidsriemen aanmoesten. „s Avonds weer terug aan de wal. 
Harlingen biedt voldoende mogelijkheden om de tijd aangenaam door te komen. 



Vrijdag 22 augustus gaan we pas weer varen op naar Grou in 

precies 4 uur. Over het nieuwe aquaduct via Wergea is dit een 
alleraardigste tocht. De dames hockey-ploeg wint GOUD. 
 

 
Zaterdag 23 augustus de kachel gaat aan........Onze vriend Peter 
komt uit Duitsland om een paar dagen bij ons te vertoeven. „s 

Middags hebben we in de zon op het terras van het theehuis 
bitterballen gegeten en een drankje gedronken.  
 

Zondag 24 augustus varen we Grou-Grou met onze vriend. Via Eernewoude, Bergumermeer 
en weer een deel van de Lits-Lauwersroute. Peter trakteert op een etentje. Omdat de 
weersomstandigheden zeer wisselend zijn, gaan we de volgende dag met de auto naar Harlingen 

waar het tot ons groot genoegen prachtig weer is. Kijken op de haven lang naar de vele 
scheepsbewegingen en drinken koffie op het terras bij Anna Casparie. Irma maakt een heerlijk 
pastagerecht. Dinsdag 26 augustus gaat Peter van boord en gaat alles weer op z‟n plaats. 

 
Woensdag 27 augustus grijs en miezerig. Toch maar naar Joure in een krappe 2 uur. De schipper 
vind tot groot genoegen van de schipperse een aantal overhemden in de uitverkoop. De telefoon 

gaat en de bemanning van de ORS vraagt waar we uithangen. Dit zijn Cees en Leny, onze 
bovenburen, die met hun Hallberg Rassy naar Woudsend 
willen komen zodat wij donderdag 28 augustus naar 

Woudsend varen. De Champagne gaat open en hebben elkaar 
veel te vertellen . Irma bakt en braadt voor ons dat het een 
lieve lust is. De volgende ochtend bij Cees en Leny koffie 
drinken. We maken de bekende wandeling door Woudsend en 

blijven plakken op het beroemdste terras bij de brug, alwaar 
de wijn ons samen met diverse porties bitterballen goed 
smaken. Leny bakt „s avonds diverse heerlijke pannenkoeken. 

De pret is weer ten einde en na de koffie gooit de ORS los en fietsen wij mee op tot Elahuizen. 
Daar verdwijnen ze uit zicht. „s Avonds belanden we nog tot 24.00 uur bij bekenden. Wat 
vervelend nou! 

 
Zondag 31 augustus gaan we langs het Slotermeer fietsen en komen via Balk weer op de haven 
waar we Hek en Caroline met gasten voorbij zien varen. 

Maandag 1 september gaat Irma "aan" de was en Peter zet de boot "in"de was. Intussen is de 
Eldorado gearriveerd en gaan we in de namiddag bij Caroline en Henk uitgebreid borrelen. 
2 september onze 44e trouwdag; bloemen voor de bruid en diverse telefonische felicitaties  

Omdat het nog steeds herfstachtig weer is, blijft de Eldorado liggen en komen zij nu bij ons met 
een huwelijksgeschenk de flessen leeg maken. 
3 september regen en wind; de natuur is van slag.  

 
4 September Woudsend- Workum; vol gas over het Heegermeer, windkracht ZW 6-7, een uurtje 
varen. 5 September wisselende weersomstandigheden. Toch fietsen we naar it Soal om te kijken 

of ons kleinkind er al is voor de te zeilen United four. De kachel moest helaas weer aan.  
Zaterdag 6 september de normale dingen van de dag en in de namiddag naar de uitslagen van de 
zeilwedstrijden gekeken welke Tobias heeft gevaren. Er waren goede resultaten geboekt en 

hebben aan boord van de Voorzitter B start en finishschip getoost op de resultaten. Daarna zijn we 
met z‟n 2en een heerlijke tong gaan eten bij de Gulden Leeuw. 
Zondag 7 september niet uit de boot geweest het was k....weer. Tobias is 7e over all geworden. 

 
Maandag 8 september Workum-Grou: 3.15 uur bewolkt, wind en regen, maar later iets beter. 
Dinsdag 9 september komen Hans en Marjolein Gobes hun reisverhaal onder het genot van een 
hapje en een drankje doen. Irma bakt nogmaals de overheerlijke spinazietaart. 10 September een 

ligdag in Grou. 



Donderdag 11 september onderweg naar Sneek; 2.5 uur gevaren. Daar hebben we het schip 

tentoonstelling-klaar gemaakt. 12,13 en 14 september poetsen en boenen. Kortom de PATROL No 
XIII ligt er als nieuw bij. June en Peter komen inspecteren en brengen de bescheiden aan boord 
voor de eerste natte beurs in Sneek. Maandag 15 en dinsdag 16 september de laatste 

voorbereidingen en daarna varen we ons schip op de definitieve tentoonstellingsplek.  
 
Boot Aqua Holland Sneek van 17 tot en met 21 september. 

Tijdens het openingswoord hoopte de burgemeester van 
Sneek dat het tot een groots evenement zal uitgroeien. We 
ontvangen een uitnodiging om „s avonds op het 

gemeentehuis aan een welkomstbuffet deel te nemen wat 
TOP was. 
 

 

 
De volgende avond na de 2e aardige beursdag een 

fantastisch concert bijgewoond. Kortom aan de organisatie 
van de beurs heeft het niet gelegen. Over alle beursdagen 
vind ik dat het voor de naamsbekendheid voor EXCELLENT 

YACHTS een goede zaak is geweest en er potentiële klanten 
op de stand zijn geweest.  
Zondag om 18.00 uur toen de beurs was afgelopen nog naar 

Heeg gevaren.  
 
Maandag 22 september om 07.45 uur uit Heeg vertrokken en met vlotte schutting het IJsselmeer 

op richting Enkhuizen, waarna we in Edam om 11.15 de sluis in voeren. Daarna via veel bruggen 
en oponthoud in Purmerend toch noch om 15.45 uur afgemeerd in onze thuishaven West-
Knollendam. Einde seizoen op naar happening Schoonhoven. 

 
Wij Irma en Peter wensen u allen een goede zomer toe met aangename vaarherinneringen  
We waren nu 64 dagen aan boord en hebben 73 uur / 333 NM gevaren. 

 
 

 

Irma & Peter Severijnse    
Wormer 10 Juli 2008 

    



 

 
 

9 Mei om 8.30 uur verzamelden zich een groepje liggers om de laatste leidingen voor het 
water aan te leggen. Iedereen genoot eerst van een bakkie koffie om daarna hard aan de 
slag te gaan.  

Mannen, super gedaan! Bedankt! 
 
 

    
 

  
 

  



 

 
 
 

 

   
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 



 

 

  
 

 
 

  
 

En dan na een dag hard werken...... liggen 

alle leidingen en staan alle paaltjes erop! 
 

 
 

Veel waterplezier toegewenst! 

Tussendoor 
even een 
heerlijk 

bakkie 
koffie..... 



 
 
 
Afgelopen 16 mei hadden we op de jachthaven weer een geweldige opening van het 

vaarsezoen. Helaas moest het sportieve middagprogramma gecanceld worden, omdat er 
te weinig aanmeldingen waren. Rocky heeft ons weer vermaakt door, o.a. samen met zijn 

geluidsman Frank, de sterren van de hemel te 

zingen. Een ieder genoot! De broodjes haring, 
warme worst en slaatjes smaakten een ieder goed.  

Kantine bedankt hiervoor! 

Daarnaast wil ik een ieder bedanken die heeft 
geholpen om dit feest weer tot een succes te 

maken! 
  
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

Mijn naam is Meral Köseoğlu. 
Ik ben geboren in 1969 wordt dit jaar 
40 jaar jong. 

Mijn achternaam is niet een naam welke 
je veel tegen komt in Nederland. Dit 
komt omdat ik een Nederlandse moeder 

en een Turkse vader heb. Ik heb al 12½ 
een relatie met Gemma van 
Huijssteden, ja ,de dochter van Anderé 

van Huijssteden. 
Ik ben werkzaam bij een groot 

staalbedrijf in de buurt, maar deze 
hebben mijn uitgeleend aan een Canadees familie bedrijf. Het Canadese bedrijf 
verchroomt walsen voor het staalbedrijf. Mijn persoon is verantwoordelijk voor de 

techniek binnen het bedrijf. 
 
Op 14 jarige leeftijd ben ik in aanraking gekomen met de watersport. Via school een 

dag wezen kanovaren op het water, dit was zo goed bevallen, dat ik ook een kano 
wilde. Vier weken in de bollen gewerkt om mijn eerste kano te kunnen kopen. Voor 
75 gulden kocht ik mijn eerste polyester kano. De kano opgeknapt en er mee gaan 

varen. Na een paar keer gevaren te hebben, vaarde ik bij Uitgeest onder de snelweg 
door. Daar stond iemand op de kant en die vond mijn kano wel een leuk bootje en 
vroeg of deze te koop was. Ik zei: ” wat wil u er voor geven?” “200 gulden”, zei de 

man. Voor dat hij was uitgesproken stond ik al naast hem op de kant. Voor 200 
gulden is hij van u zei ik en de verkoop heeft plaats gevonden. Vervolgens heb ik een 
anderen kano gekocht, verkocht en weer een ander gekocht. Nu heb ik een 

polyetheen allround kano. Het kanoën beviel mijn goed. Ik ging aan de slag als 
begeleider van groepen bij Aker Kano in Uitgeest. Vervolgens ben ik les gaan geven 

in het eskimoteren (het omslaan met de kano en weer overeind komen) in het 
zwembad in Beverwijk. Hoogtepunten van het kanoën waren: het kanoën in 
december, vlak na een storm in 1987 en het met de kano van de hoge duikplank af 

gaan. In 1995 ben ik in de sloeproeiploeg van de hoogovens terecht gekomen en 
heb toen Gemma leren kennen, geroeid van Harlingen naar Terschelling en zelfs op 
de Thames in Londen. 

Na de kanoperiode kocht ik een 3,60 mtr speedboot. Een V-bodem met 40pk lekker 
snel over het water, hoe sneller hoe beter, lekker waterskiën op zee. Veel plezier 
gehad op zee met deze speedboot.  

In 1998 kwam er een kleintje. Een snelle speedboot met een V-bodem en een 
kleintje; dat gaat niet samen. Dus kochten wij een paar jaar later een Zodiac met 2,5 
pk erachter. Vanaf Akersloot naar de jachthaven ZZV in West-Knollendam, wat 



drinken bij André en Trudy en dan weer terug. Dan waren we de hele dag in de weer 

op het water.  
In 2007 besloten wij om een motorboot te gaan kopen. Een boot waar we de 
weekenden mee weg konden maar ook drie weken op vakantie. Een aparte 

slaapruimte voor de kleine jongen welke inmiddels 10 jaar 
is. Een inboard diesel en een reling rondom. Met deze 
wensen en ons spaargeld kwamen we er niet uit, dus ben ik 

verder gaan kijken naar anderen soorten boten. Een 
zeilboot; ik zocht een boot met een mooie vorm in de romp, 
maar ook zonder mast erop moest het nog mooi zijn. Dus 

gingen wij door Nederland zeilboten kijken van Rotterdam 
tot Groningen. Van een Sneekermeer, een Waarschip, een 
Vanquard, een Wibo, een Domp en een Seamaster. Niets 

waarvan we zeiden: “ja, dit is het!”, totdat we op de 
terugreis nog even langs een bootje ging waar de eigenaar nog mee op vakantie 
was. Merk en model onbekend maar deze boot voldeed wel aan onze wensen. Wij 

waren dus verkocht! Ik kocht een zeilboot maar het eerste wat ik zou doen als ik de 
boot had, was de mast er af halen: ik heb een zeilboot zonder mast. De boot in vijf 

dagen van Gerkensklooster naar West-Knollendam gevaren, onderweg bijna alles 
meegemaakt wat je met een boot kan meemaken maar hij heeft nu een ligplaats in 
de jachthaven ZZV. Wij vonden de naam ”onze droom“ wel leuk, maar die zie je al zo 

vaak. Dus bedacht ik het volgende: wij zetten deze naam in het Turks er op. 
De boot heet nu dan ook Bizim Ruya. 

Verleden jaar winter het onderwaterschip gedaan en er drie weken mee weg 
geweest tijdens de zomer. Afgelopen winter de bovenbouw. Binnen zijn we ook al 
lekker bezig geweest. Naar gelang de jaren verstrijken zal de boot steeds mooier 

worden. 
 
Ik lig met veel plezier in de jachthaven ZZV. Wat ik jammer vind, is dat er allemaal 

verschillende groepjes op de jachthaven zijn; het groepje van de kantine, de 
hijsploeg, de vrijwilligers, de mannen die altijd maar in de kantine zitten en de snelle 
jongens. We zijn toch één jachthaven in West-Knollendam, laten we dan ook één 

groep zijn. Zoals mijn buurman Bart op de jachthaven altijd zegt “we varen op het 
zelfde water onder de zelfde zon en hebben allemaal plezier”  (of zo iets). 
Ik geef de pen dan ook door aan mijn buurman Bart welke op steiger 7 (box 33) ligt, 

sterkte Bart. 
 
Veder wens ik iedereen van de jachthaven een mooie zomer (dan heb ik hem ook) 

en veel vaarplezier. 
 
Gr M Köseoğlu 



 
 
 

Pastasalade met tonijn en bonen voor 4 personen 
 

 
Benodigdheden 
 200 g fusilli 

 450 g witte bonen, uit pot of blik 
 225 g tuinerwtjes of doperwten, uit pot of blik 

 1 klein potje kappertjes 
 1 klein potje zongedroogde tomaten (ca. 190 g) 

 1 blikje tonijn naturel (op water, ca 400g) 

 1 kleine (rode) ui, gesnipperd 
 6 eetl. Yochurtmayonaise 

 2 eetl. Citroensap 
 2 teentjes knoflook 

 Zout en vergemalen peper 
 Paprikapoeder 

 

Voorbereiden 
Breng circa 2 liter water aan de kook. Strooi de pasta erin en kook deze beetgaar. Roer af en 

toe om. Stort de pasta in een vergiet en spoel snel af onder stromend water. 
 

Bereiden 
Laat de bonen, erwten en kappertjes in een vergiet uitlekken en spoel ze schoon. Snijd de 
gedroogde tomaten in smalle reepjes. Laat de tonijn uitlekken en haal het visvlees los. Meng 
de pasta, bonen, erwtjes, kapppertjes, uisnippers en tonijn. Roer een saus van 

yoghurtmayonaise, citroensap, 2-3 eetlepels olie van de gedroogde tomaten en knoflook uit 
de pers en breng deze op smaak met zout, peper en paprikapoeder en meng dit door de 
salade. 

 
Tip 
Verrijk de salade met verse ingrediënten als een gesnipperde paprika en een in reepjs 

gesnede courgette. 
 
 

 


