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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 
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Webadres: www.zzv-watersport.nl  

 
De volgende ‘Afgemeerd’  kunt u  
verwachten omstreeks                    
Eind januari 2015. 
 
Copy inleveren voor 8 januari 2015 !  

 

 
 

 

 
Beste allemaal, 
 
Voor u ligt dat al weer de laatste editie van het jaar 2014. 
Een jaar waar we een super zomer hebben gehad met heerlijk vaar-weer welke zeker 
heel lang duurde tot ver in oktober! 
Ik hoop dat u allen net zo genoten heeft als wij. 
Ondertussen staan er al weer vele boten op de kant en hebben een aantal al weer 
veel werkzaamheden verricht aan hun boot. Daarnaast zijn de werkzaamheden aan 
de steigers in volle gang en zelfs bijna klaar. In dit blad zal ik u een kleine impressie 
geven van de werkzaamheden. 
Nu zijn de meesten van ons bezig met de voorbereidingen voor de kerstdagen. Op 
de haven zijn de kerstlampjes ook al weer aangebracht en is de kantine weer erg 
sfeervol geworden. Ik wens iedereen bij deze alvast hele fijne feestdagen en hoop 
elkaar weer te treffen op de nieuwjaarsreceptie. 
 
Als laatste deze deel ik u mede dat ik volgend jaar de redactie  een jaartje uit 
handen geef, aangezien ik een opleiding ga volgen. Wel kunt u de correspondentie 
naar het gebruikelijke mailadres sturen, dan zorg ik dat het bij mijn vervangster Loes 
Neuteboom terecht komt.  
 
 
Veel leesplezier! 

 
Met vriendelijke groet, 

Lisette de Graaf 
 
 
 
 

 
 
  

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


 

 

 
 
Januari 
3 Nieuwjaarsreceptie 
 15-18 uur in ’t Oppertje  
 W.-Knollendam 
14 Bestuursvergadering 
 
Februari 
18 Bestuursvergadering 
 
Maart 
18 Bestuursvergadering 
 
April 
±1 Start inhijsen  
3 Goede vrijdag 
5+6 Pasen 
14 Voorjaarsvergadering  

20.00 uur in ’t Oppertje,  
W.- Knollendam 

27 Koningsdag 
 
Mei 
14 Hemelvaart 
19 Bestuursvergadering 
24+25 Pinksteren 
 
Juni 
16 Bestuursvergadering 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Juli 
6 Start schoolvakantie B.O. 
 
Augustus 
14 Einde schoolvakantie B.O. 
 
September 
9 Bestuursvergadering 
 
20 Einde Vaarseizoen op eiland ‘De 

Nes’ 
 
Oktober 
1 Start uithijsen 
14 Bestuursvergadering 
 
November 
10 Havenvergadering  

20.00 uur ’t Oppertje  
W.-Knollendam 

 
December 
9 Bestuursvergadering 
25+26 Kerst 
 
Wijzigingen voorbehouden 
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Een impressie van de werkzaamheden aan 
de steigers 

 

18-11-2014  
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Hoe wij in aanraking met de watersport zijn gekomen en daar géén spijt 
van hebben gekregen!! 

Toen wij elkaar net hadden leren kennen, gingen we op een prachtige zondag op de 
scooter naar Bakkum aan Zee. Het was druk op de strandweg, het leek wel of 
iedereen naar het strand wilde. Al het verkeer stond vast en er werd geadviseerd om 
rechtsom te keren, toen hadden we het wel gezien. 

Weet je wat wij gaan doen? Kijken of we je zwager zien zeilen op het Alkmaarder 
meer. Het was ons nooit zo opgevallen, dat van de walkant gezien het ‘meer’ zo 
groot was en zoveel zeilschepen. Dat was zoeken naar een speld in een hooiberg. 

 Ook wij wilden wel één keer meevaren, dus een afspraak gemaakt. 
                            Nou dat hebben wij geweten, 
                             wij waren gelijk verkocht.  
                             Zelfs nu varen we nog op zeil! 
1965   We begonnen met een Sharpie 12m², een wedstrijdzeilboot uit 1935 
Ze had 3 jaar op haar kop buiten gelegen, dus er moest nog het e.e.a. aan worden 
opgeknapt. Ze kwam uit Duitsland, van de werf-Rasmussen. Met deze boot hebben 
wij goed leren zeilen en er heel veel plezier mee beleeft. 
Zoals op vakanties, o.a. naar de Westeinder- en Kagerplassen. Hier kwamen wij ‘s 
avonds naast een Grundel te liggen. Wij werden goed bekeken en al gauw kwam de 
vraag “Waar slapen jullie vannacht?” 
Nou op de vlonders, ieder aan een kant tegen de kielkast. 
De planken liepen schuin naar het midden v/d boot, maar daar hadden wij geen last 
van, je was nog jong. Maar de Dame van de Grundel kon haar lachen nog net 
inhouden. 
 
Toen we eenmaal getrouwd waren en onze eerste zoon geboren was, werd het 
bouwpakket van een Waarschip 600 aangeschaft. Dit schip is, in de loods van een 
kennis, door mij afgebouwd. Zo hebben wij het varen op het IJsselmeer verkend; 
wat was dat spannend. Onze eerste tocht was van Knollendam via NH-kanaal 
Purmerend naar Edam. De volgende dag met Noordwest 4 naar Hoorn gezeild; 
onderweg kwam veel buiswater over. Met knikkende knieën stond ik op de steiger. 
Een oud baasje keek mij aan en zei: 
“Geeft niets hoor, zo is het mij vroeger ook vergaan. Maar doe het vooral rustig  aan, 
alles went. Nu heb ik zelfs met mijn vrouw zeilend een wereldreis gemaakt.” 
 
In 1975 kwam onze Delanta 75 “Windwys” 
Nu konden wij ook elk voorjaar meedoen, met de georganiseerde tochten van de 
ZZV.  Onder leiding van Dhr. J. Keizer de jaarlijkse Hemelvaart-tocht naar 
Terschelling. en in de vakanties naar de andere eilanden met een diepgang van 1.35 
meter was dit toen goed te doen 
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Ook op het Alkmaardermeer zeilde we elk weekend met drie zoons. 
Nog steeds hebben onze kinderen goede herinneringen aan het ZZV-eiland. Daar 
viel wat te beleven;, zaklampspel, met z’n allen rond het kampvuur, met kinderen 
ravotten,  surfen en diversen festiviteiten.  
Inmiddels groeiden onze zoons boven ons uit, er moest zelfs nog een surfplank op 
het dak mee, het werd tijd voor wat meer ruimte aan boord. Na een bezoek aan de  
Hiswa, hebben we uiteindelijk gekozen voor een Dehler 31, waar wij nog steeds, al 
28 jaar, veel plezier aan beleven.  
 
   

 
 
Ben en Nel Mulder / van de WINDWYS 
 
Hierbij geef ik de geef de tros door aan:  John Vooren van de Zwerfster  
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Italiaanse stoofschotel 
Heerlijke recept voor winterse stoofschotel met een Italiaans tintje 

 
Ingrediënten (voor 4 personen)  

 10 kleine cocktailuitjes of 2 grote uien in stukjes 
 3 teentjes knoflook, fijngehakt 

 1 winterwortel 
 100 gr spekblokjes 
 1 courgette, in stukken 
 1 eetl olijfolie 
 250 gr champignons 
 600 gr sucadelappen 

 70 gr tomatenpuree 
 1 eetl balsamicoazijn 
 250 ml runderbouillon 
 100 ml rode wijn 
 1/2 eetl Italiaanse kruiden  

 

Bereidingswijze 

Hak de champignons en de wortel in stukjes of schijfjes. Verhit een klein beetje 
olijfolie in een braadpan en bak het vlees rondom bruin. Voeg de knoflook, spek, ui 
en wortel toe en bak 5 min. Schep daarna de champignons er door en bak deze nog 
even mee. 
Roer de tomatenpuree door het mengsel en voeg daarna de wijn en de bouillon er 
bij. Roer goed door en voeg dan de balsamicoazijn en Italiaanse kruiden toe. Breng 
aan de kook en laat daarna ongeveer 2,5 uur zachtjes stoven. Voeg 10 minuten 
voordat het gerecht klaar is de stukken courgette toe.  

Serveertips 

Lekker met rijst of polenta.  
 

 

Lekker smullen! 
 

 

  

 
 
 


