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Na een lange tussenpose is hier dan weer een nieuwe uitgave van Afgemeerd. Hopelijk heeft 
iedereen een mooie zomer gehad en weer lekker kunnen genieten van zijn of haar boot en 

de nodige vaaruren kunnen maken. Ondertussen komen we elkaar allemaal weer op de 
haven tegen en worden de vakantieverhalen weer uitgewisseld. De een is ver weg geweest 
en de ander dicht bij huis, maar iedereen heeft kunnen genieten en dat is het belangrijkste! 

 
De laatste dagen kreeg ik regelmatig de vraag wanneer de nieuwe editie uitkwam van het 
blad. Dit vind ik een goed teken, want dat betekend dat hij gelezen wordt en dat jullie het 

belangrijk vinden om nieuws op de haven te lezen en te verspreiden onder elkaar. Dit keer 
weer een heel andere editie. Zo hadden we de vorige editie veel foto‟s van allerlei 
werkzaamheden, dit keer hebben we meer tekst. Ook heb ik de agenda voor de aankomende 

liggersvergadering toegevoegd (en de notulen van vorig jaar) zodat iedereen zich vast in kan 
lezen en voor kan bereiden op de vergadering. Ook hebben veel van jullie waarschijnlijk al 
de AED zien hangen in de hal bij het havenkantoor/toiletten. In dit blad is hierover een stuk 

geschreven. 
 
Ik wens jullie allen weer veel leesplezier en doe hierbij nogmaals een oproep aan jullie om 

tekst aan te leveren, zodat ik het volgende blad ook weer goed gevuld kan verspreiden.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 

 
 
 

Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

 
De volgende Afgemeerd kunt u verwachten 
omstreeks eind november 2009; 

 
Copy inleveren voor 11 november!  
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VAN DE ZOMER NAAR DE WINTER 

Na een hele mooie zomer met prima weer, waarin de zon zich van een goede kant liet zien, 
is het weer tijd om aan de winterperiode te gaan denken. Vele bootbezitters zullen, net als 
ik, een lijstje gemaakt hebben. Op dit lijstje staan de zaken die deze winter echt moeten 

gebeuren en zaken die wenselijk zijn. Nu blijkt al, dit op 14 september, dat veel liggers in de 
haven de kant op willen om stevig aan de slag te gaan. De bokken zijn allen bezet. Om het 
prettig en veilig te houden is een nieuw reglement voor de winterstallers gemaakt. Hierin 

staat duidelijk beschreven, wat wel en niet kan. Deze is bij dit blad toegevoegd, zodat een 
ieder daar kennis van kan nemen. Iedere ligger / walstaander is zelf verantwoordelijk voor 
het hanteren en het houden aan dit reglement. Mochten er calamiteiten zijn die door het niet 

houden aan dit reglement (afspraken) plaatsvinden, dan is de eigenaar van het betrokken 
schip zelf aansprakelijk voor de schade. Maar genoeg hierover. Even lezen en net als bij het 
varen je nuchtere verstand gebruiken.  

Op het programma staan ook activiteiten, zoals het Sinterklaasgebeuren, Nieuwjaarsborrel 
en mogelijk nog meer. Hierbij kan en is eigenlijk uw hulp nodig. Dit geldt voor de 
kantinegroep, maar ook in of naast het bestuur. Zo zoeken we o.a. een tweede 

penningmeester en een tweede havenadministrateur. Het kan toch niet bestaan dat als er 
iets gebeurt met één van de leden dat er een administratiekantoor ingehuurd moet gaan 
worden, terwijl er veel kennis en kunde op de haven aanwezig is of ontwikkeld kan worden. 

Het is nu erg kwetsbaar dat de gehele financieën van de haven en vereniging door één 
persoon wordt gedaan, wat ook geldt voor de liggers- en ledenadministratie. Hierbij onze 
oproep aan de dames en heren om als het even kan een steentje bij te dragen. Neem 

contact op met een bestuurslid om samen te kijken waar u een goede bijdrage in zou 
kunnen leveren. Zie ook de uitnodiging voor de havenvergadering. Op 17 november is er de 
haven-/liggersvergadering, waar we als gebruikers van de haven met elkaar in gesprek 
kunnen gaan en informatie over het havengebeuren uit kunnen wisselen. Er is een 

bestuursvoorstel om de startdata van het in-en uithijsen te wijzigen in 1 oktober en 1 april, 
dit ingaande 1 oktober 2010. Ik hoop u te zien op de havenvergadering.  
Mocht u van plan zijn voor de liggersvergadering al ondersteuning te willen gaan geven aan 

het bestuur, kantinegroep, redactie havenblad / website, deelname vrijwilligerscommissie 
(hierover kunt u verder op in dit blad meer lezen), laat dit ons even weten!  
 

 
HEFTRUCK 
Het bestuur heeft besloten om een andere heftruck aan te kopen. De huidige heftruck heeft 

alle jaren het probleem dat de koppeling mechanisch is en alleen door sterke kerels met 
stevige benen en knieën bediend kan worden. Ook het stuurgedeelte is erg vatbaar voor 
slijtage. Nu de knieën wat minder gaan worden en er ook weer vele schepen op de kant 

gezet gaan worden is de tijd rijp om tot vervanging over te gaan. De nieuwe heftruck is 
minder belastend voor het lichaam en de bedrijf zekerheid is veel groter. Wat er met de 
oude heftruck gaat gebeuren wordt nog naar bekeken. Wij wensen de hijsploeg veel succes 

en plezier met de nieuwe aanwinst voor de haven.  
 
 



 

HAVENMEESTERS 
De zomer is weer prima verlopen op de haven en zijn er vele leden van andere verenigingen 
die gebruik hebben gemaakt van een ligplaats.  Door de ziekte van onze vaste havenmeester 
zijn vele passanten opgevangen door de vervangende havenmeesters.  De 

liggers/gebruikers/gasten zijn prima geassisteerd en begeleid. Het bestuur spreekt hierbij 
hun dank uit naar deze leden/liggers die deze taak in de zomerperiode op zich hadden 
genomen. 

 
 
HUISDIEREN IN DE KANTINE 

Het bestuur heeft besloten dat de kantine op de dagen dat deze officieel open is en bij 
speciale gelegenheden niet toegankelijk is voor huisdieren. De reden is dat in een ruimte 
waarin drank en voedsel wordt verkocht, huisdieren niet zijn toegestaan.  

 
 
 

Johan Raat.  
Voorzitter havenbestuur  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
COMMISSIE VRIJWILLIGGERS 
Op vrijdag 20 maart jl. is er een discussieavond gehouden, dit met leden/liggers. Het 

onderwerp was “ vrijwilligerswerk op de haven”. Dit leverde een interessante discussie op.  
Wat is vrijwilligerswerk, wie doen dit en wat doen de overige liggers/leden. De aanwezige 
liggers hebben het bestuur verzocht een commissie op te richten die een onderzoek moet 

gaan verrichten naar welke werkzaamheden er gedaan worden op de haven en wat er in de 
toekomst moet gebeuren. 
Het bestuur heeft dit opgepakt en heeft een opdracht gemaakt om te trachten duidelijk aan 

te geven wat de taak en verantwoordelijkheden van die commissie zijn. Dit om verwarring 
en misverstanden te voorkomen. De opdracht is hier bijgevoegd, zodat u weet wat de 
verwachtingen zijn. Mocht u willen deelnemen in de commissie, geef u op bij de voorzitter of 
commissaris communicatie.  Uiterlijk 1 november 2009 willen we de eerste bijeenkomst  

organiseren.   



 

 
 

 

 

COMMISSIE VRIJWILLIGERSWERK OP DE JACHTHAVEN W.-KNOLLENDAM 
Naar aanleiding van de meetingavond, waarin is gesproken over vrijwilligerswerk op de 

haven en werkbeurten voor liggers in de haven, is er een voorstel aan het bestuur gedaan 
om een onderzoekscommissie te formeren. 
 

Doel  / opdracht van de commissie:  
1. Omschrijven wat vrijwilligerswerk op de haven inhoud en de verschillen formuleren 

tussen vrijwilligerswerk en liggers die werkbeurten verrichten.  
2. Visie ontwikkelen over het vrijwilligerswerk en eventuele werkbeurten door liggers.  

3. Inventariseren welke werkzaamheden of taken op de haven nu en in de toekomst door 
liggers verricht kunnen worden 

4. Bij alle liggers inventariseren, wat zij kunnen inbrengen in kennis en kunde in het totaal 

havengebeuren. 
5. Onderzoeken of werkbeurten van liggers nodig zijn, Zo ja, het aantal beurten per jaar 

en welke spelregels, zoals: “welke periode van het jaar / hoeveel werkbeurten per 

ligger / wat te doet als liggers niet op een werkbeurt komen / welke personen 
aanwezig moeten zijn, alternatieven bij niet gepland weer“, geformuleerd moeten 
worden. 

6. Aangeven hoe de voorbereiding, coördinatie van de werkbeurten, de begeleiding en de 
afhandeling van de werkbeurten geregeld kan worden en daarin de 
verantwoordelijkheden.  

7. Onderzoek doen bij huidige vrijwilligers of een geldelijke vergoeding noodzakelijk is 
voor de huidige vrijwilligers en/of alternatieven formuleren om waardering uit te 
spreken voor het vrijwilligerswerk. 

 
Werkwijze commissie: 
De commissie doet onderzoek, inventariseert en maakt een totaal voorstel aan het 

havenbestuur voor de liggersvergadering in najaar 2009 of een extra vergadering in voorjaar 
2010. De commissie bespreekt de geformuleerde voorstellen gezamenlijk met het 
havenbestuur. De voortgangrapportage wordt zonodig tussentijds aan het havenbestuur 

schriftelijk of mondeling gegeven door de voorzitter van de commissie. De commissie 
verplicht zich, voordat de voorstellen definitief geformuleerd zijn en voorgelegd aan het 
havenbestuur, geen uitlatingen te doen aan anderen. 

 
Faciliteiten commissie:  
1. De commissie mag gebruik maken van de adressen/e-mailadressen/telefoonnummers 

van de liggers op de haven. Dit in overleg met de commissaris liggersadministratie van 

de haven en met uiterste zorgvuldigheid. 
2. De  kosten voor communicatie (brieven, postzegels, telefoonkosten) kunnen worden 

gedeclareerd bij de penningmeester op basis van een vooraf vastgestelde inschatting 

van de kosten i.s.m. de penningmeester. 
 
 



3. Vergaderingen / overleggen kunnen zoveel als nodig is in het t‟Oppertje plaats vinden. 

4. De commissie kan, als zij dit nodig vinden om aan de doelstelling/opdracht van de 
commissie te kunnen voldoen, liggers / leden van het havenbestuur uitnodigen voor 
een gesprek. 

 

Samenstelling commissie: 
Minimale samenstelling commissie bestaat uit 5 personen met een maximum van 8 
personen. In de commissie dienen minimaal 5 liggers uit de haven deel te nemen. De 

commissie kiezen uit hun midden een voorzitter.  
De havenmeester kan als adviseur in de commissie toegevoegd worden, dit te bepalen door 
de commissie. 

 
Werkwijze bestuur: 
Na aanname doel / opdracht om een commissie te benoemen gaan de leden van het 

havenbestuur liggers benaderen/uitnodigen om deel te nemen in de commissie (Zie elders in 
dit blad). De voorzitter van het havenbestuur zal de liggers uitnodigen die zich bij het 
bestuur hebben aangemeld voor een eerste startbijeenkomst. Dit met het doel om de 

opdracht aan de commissie te verwoorden en toe te lichten waar dit nodig mocht zijn.  
Na deze startbijeenkomst gaat de commissie, volgens de opdracht, zelfstandig verder totdat 
er een definitief voorstel is geformuleerd en besproken met het bestuur. Hierna is er een 

mogelijkheid dat de commissie als aparte commissie blijft bestaan, dit is een onderdeel van 
het voorstel. 
 

 
 

Jachthavenbestuur West-Knollendam 

Datum:  6 juni 2009 
 



 

 
 
 

 
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 LIGGERSVERGADERING 

20.00 uur                               

locatie West-Knollendam 
 
December 
8 Bestuurvergadering 

jachthaven 
25 t/m 31 kerstvakantie bo 
25+26 Kerst  

 



 
 
 
Tijdens de laatste liggersvergadering werden enkele vragen over de drinkwater-voorziening 

op onze haven gesteld. De daar naar voren gekomen misvattingen omtrent de Legionella-
problematiek en de vermeende misstanden op onze haven, waren voor mij aanleiding om 
tijdens deze vergadering e.e.a. toe te lichten. Het havenbestuur heeft mij gevraagd of ik dit 

op papier wilde zetten voor publicatie in ons clubblad. 
 
In het algemeen kunnen we stellen dat Legionella een algemene benaming is voor een 

aantal families of soorten bacteriën. Al deze families zijn weer onder te verdelen in een 
aantal stammen. Slechts één van die stammen van één familie de Legionella pneumophilia 
kan de gevreesde veteranen ziekte veroorzaken. Verder is er nog een soort die de lichtere 

vorm de Pontiac fever kan veroorzaken; Dit is een aanval van enkele dagen met koorts en 
heftige griep-verschijnselen. De bacterie kan zich snel vermeerderen tussen de 25ºC en 50ºC 
maar kan zich al vanaf 20ºC langzaam vermeerderen. Hij nestelt zich in de biofilm (slijmlaag) 

op de wanden van waterleidingen. Helaas is het door het waterleidingbedrijf geleverde 
drinkwater niet altijd vrij van legionella, dus is het zaak om de groei van de bacterie in je 
eigen waterleidingnet tegen te gaan. Hiertoe dient een drinkwaternet te voldoen aan de 

voorschriften van de NEN 1006 en staan er in het waterleiding besluit o.a. regels voor het 
beheren van een waterleidingnet. Ook worden hierin de verantwoordelijkheden vastgelegd. 
Het havenbestuur van de ZZV wordt hierin gezien als beheerder van een risicovolle 
collectieve leidingwaterinstallatie. 

 
Om een Legionella besmetting op te lopen moet aan enkele voorwaarden voldaan worden dit 
zijn: 

 Het besmette water moet als aërosol (fijn verneveld) diep ingeademd worden 
 De Legionella bacterie moet in voldoende mate aanwezig zijn 

 Er moet sprake zijn van een verminderde weerstand 
Het drinken van met Legionella besmet water kan geen kwaad. De makkelijkste manier om 

leidingen te ontsmetten is gedurende tien minuten doorspoelen met heet water van boven 
de 60ºC. Chloreren is ook mogelijk maar dit moet dan gedurende minimaal twaalf uur 
worden volgehouden. Een voorwaarde bij het toepassen van beide methoden is dat er geen 

dode leidingen of aftakkingen aan de leidingen of tanken zitten die niet verhit of 
meegespoeld worden. 
 

Bij ons op de steigers werden de leidingen naar de tappunten en haspels gezien als dode 
leidingen omdat het mogelijk is dat zij niet dagelijks gebruikt worden. Bovendien kunnen ze 
op een zomerse dag gemakkelijk temperaturen boven de 25ºC bereiken. O.a. op deze 

gronden is na een inspectie door het waterleidingbedrijf  de ZZV gesommeerd het leidingnet 
op de steigers aan te passen volgens de voorschriften van het NEN1006. Verder moest er 
conform het waterleidingbesluit een beheersplan komen. Het havenbestuur heeft toen zijn 

verantwoordelijkheden genomen en heeft als tussenoplossing de afgekeurde 
drinkwaterleidingen van de steigers laten verwijderen. Voor het ontwerpen van het nieuwe 
leidingnet en het opstellen van het beheersplan, met daarin opgenomen een risico-analyse, 

heeft de ZZV zich laten adviseren door een gespecialiseerd bureau. Gekozen is om per twee 
of drie steigers een leiding aan te leggen waarin alle tappunten in serie geschakeld zijn. Aan 



het einde van de leiding zit dan een automatische klep die op gezette tijden de gehele 

leiding van begin tot eind met kracht doorspoeld. Op deze manier wordt de vorming van de 
biofilm beperkt en kunnen de door een te hoge temperatuur vermeerderde Legionella-
bacteriën worden weggespoeld. Verder is er voor gekozen om de slanghaspels niet meer 
terug te plaatsen. Zij vormen n.l. een extra risico daar het kunststofmateriaal, waarvan de 

slangen zijn gemaakt, een prima voedingsbodem is voor een biofilm en dus ook voor de 
Legionella bacterie. Als je dan bedenkt dat deze haspels zomers in de volle zon hangen, dan 
zijn alle ingrediënten voor een Legionella uitbraak aanwezig. Het fenomeen dat er op andere 

havens (nog) wel slangen hangen, is de verantwoordelijkheid van die beheerders (gemeente 
of vereniging). Meestal zie je nog haspels op drukke havens waar vele malen per dag water 
getapt wordt en voorzien zijn van regels betreffende het laten leeglopen en doorspoelen, dat 

zou voor hun een argument kunnen zijn om ze te handhaven. 
Bij ons is er dus voor de veilige weg gekozen. 
 

Frans van Oeveren 
 
 

 
 

 
 

 
Hallo Watersporters, 
 

Ik ben Bart en kreeg de pen door van Meral mijn buurman in de jachthaven 
Ik zal dus proberen om ook een stukje op papier te zetten.  

 

 
Mijn naam is Bart van Keulen, 46 jaar en getrouwd 
met Monique. 

Ik ben bijna 30 jaar werkzaam bij ADM Cocoa in 
Wormer; bij de meeste bekent als de Mooriaan vlak 
bij de Zaanbrug. Ik werk daar in de 5 ploegen vol 

continu, dus ook de weekeinden en  alle feestdagen. 
Ik probeer als de boot op de kant ligt veel over te 
werken, om dan dagen te sparen, die ik tijdens het 

vaarseizoen kan opnemen. Dit lukt meestal wel 
aardig. 
 

Mij kennismaking met de watersport kwam al toen ik klein was en mijn vader zijn eerste 
roeibootje bouwde in de schuur. Hierna werden die (roei-)bootjes steeds groter en groter en 
uiteindelijk kwam er een motor in en een dak erop. Dit was zijn eerste kajuitbootje en er 

zouden er nog velen volgen. We gingen wel eens een weekend weg toen de boot bijna nog 
helemaal  een casco was. Er zaten nog geen ramen in, de boot zat nog niet in de verf en 
dan de betimmering; dat moest ook allemaal nog gedaan worden. Maar de motor liep goed, 
dus we konden samen met mijn moeder en mijn 2 zussen lekker naar het Alkmaardermeer 

en genieten van het heerlijk zomerweer. Wat hebben we toen een lol gehad, heerlijk . Ik zeg 
daarom altijd:  Het maakt niet uit wat voor boot je hebt, want we varen op het zelfde water 
en we genieten van het zelfde zonnetje! 



Ik ben nog jaren met mijn ouders met de boot mee op vakantie gegaan en heb dus ook 

diverse volgbootjes  gehad; roei-, zeil-, motorboten noem het maar op, als het maar dreef 
dan had ik de grootste lol. Ik heb zelf nog wel eens een klein bootje gehad die we pinda 
noemden. Deze gebruikte ik in Friesland als varende badkuip. We lagen ergens waar de bad-
gelegenheid nogal een eind lopen was, maar je kon wel voor 1 piek aan de overkant water 

tanken. 
Ik dus in mijn zwembroek daarheen geroeid, bootje flink volgegooid met water en 
badschuim en heerlijk gebadderd. Hierna wilden veel mensen mijn bootje ook wel even 

“huren”,  want het was een hele hete dag geweest en iedereen wilde zich wel even 
opfrissen, dus mijn bootje werd goed schoon die dag. 
 

Ik heb ook een houten schakel gehad en mijn eerst date met Monique was een zeiltochtje op 
het Alkmaardermeer met windkracht  “Veel te Veel”  en dat ging dus niet helemaal voor de 
wind.  Klapperende zeilen, aan lage wal, enz. Enz.   

 
Ons eerste kajuit bootje was een Placom 420 met een 9.9 pk  motor. 
Het bootje werd helaas gestolen. 

Vele jaren later, na ongeveer 10 jaar sparen en zoeken, kwamen we terecht bij onze huidige 
boot, waar we gelijk helemaal gek van waren en nog steeds zijn. 
 

Op de  dag in April dat we hem zouden gaan halen verliep het helaas niet helemaal zo als 
gepland. We waren daar om ongeveer 10 uur in de ochtend. We hadden koffie en broodjes 
mee en het was mooi weer. Het geld was al  telefonische overgemaakt, dus we dachten 

lekker op ons dooie akkertje naar huis te varen en bootje te leren besturen. Maar het geld 
was een hele tijd spoorloos en kwam pas om een uur of 4 boven water. We gingen dus pas 
om half 5 varen. 

We kwamen bij de sluis aan bij de  vecht, maar het was 5 uur en de sluiswachter wilde ons 
niet meer schutten.  “Als wij zo‟n boot hadden moesten we ook weten dat  het morgen pas 
weer kon”, vond hij. Na wat gepraat en steekpenningen konden we toch door de sluis en op 

weg naar huis. 
Het weer was ondertussen omgeslagen in veel wind, regen, hagel en onweer en we wisten 
nog niet hoe we de kap er snel op en af konden halen, dus het was een koude en natte 

bedoening. Gelukkig waren we met zijn drieën, dan kon1 persoon sturen, de andere 2 de 
kap er op en af halen (de bruggen draaide niet meer op de vecht). 
Toen hebben we op het Amsterdam-Rijnkanaal het gas er maar opgezet, want we moesten 
wel op tijd bij de sluis in Zaandam zijn. De brugwachter op de zaan wilde de brug ook niet 

voor ons open doen, we moesten de kap er maar afhalen dan konden we onder de brug 
door. Het water kwam met bakken uit de hemel. Dus daar waren we niet echt blij mee! 
We waren nat, hadden het koud en we hadden honger en we dachten: “hebben we wel de 

juiste boot gekozen?” Toen we avonds om een uur of half elf bij de jachthaven aankwamen, 
stond Willem ons gelukkig al op te wachten en kregen we de boot op zijn plekkie. 
 

We hebben de boot nu ongeveer 12 jaar en 
genieten er elke keer weer van. 
We zijn naar Friesland geweest, richting Zeeland en 

alles wat daar tussen ligt, maar we zijn meestal 
weer blij als we op ons Alkmaardermeer liggen.  
 

Soms zeggen mensen wel eens tegen mij met zo‟n 
boot moet je ver varen, dan zeg ik wel eens: “er 
komen mensen uit Friesland om hier op het meer 

te liggen, waarom moet ik dan zo ver weg als ik 



het hier heerlijk naar mijn zin heb. Lekker zwemmen, vissen, zonnen?” 

We hebben wel eens met 14 boten naast elkaar voor anker gelegen, onwijs gezellig. 
 
Door mijn ploegendienst kan ik best vaak op mijn bootje zijn en ik probeer dan ook als het 
even kan om zo veel mogelijk daar te zijn. Al zit ik maar een uurtje op de boot, dan kom ik al 

tot rust. Meestal ga ik toch wel poetsen of boenen. Dit vind ik leuk om te doen (alleen mijn 
boot hoor). 
 

Als mijn bootje op de kant ligt dan tel ik de dagen af  totdat hij er weer in gaat. Ik ga elke 
week wel even kijken of mijn bootje er goed bij ligt of dat ik wat kan doen. 2 weken voordat 
hij er ingaat begint het bij mij wel een beetje te kriebelen. Ik heb het volste vertouwen in de 

hijsploeg en het materiaal, maar ik blijf het eng vinden als hij in de takels hangt. De meesten 
weten dat en zijn mij daar dan ook mee aan het dollen. Als dan eerst de motor maar weer 
loopt, dan voel ik mij weer een stuk beter en gaat de korte broek weer aan tot dat de boot 

er ergens in oktober weer uit gaat. 
 
 

Ik wil ook even reageren op wat Meral in zijn stukje geschreven had over dat er zo veel 
groepjes zijn op de jachthaven. Ik ben het helemaal met hem eens. Het is jammer dat 
sommige mensen zo moeilijk doen, ik denk bij mij zelf: “de meesten van ons zijn qua leeftijd 

al over de helft. Laten we die andere helft nou leuker en gezelliger maken, er is al zo veel 
ellende in de wereld. Geef elkaar een hand en praat over het eventuele probleem! Niemand 
is hetzelfde en ieder doet zijn best, ook al is de ander het daar niet altijd mee eens, maar 

praat er dan over, dan kom je er van zelf achter dat het meestal om niets gaat.” 
 
 

Voor de rest heb ik het prima naar mijn zin in de jachthaven. Dit jaar heb ik wat weinig tijd 
gehad voor de boot i.v.m de aankoop van een stuk grond achter ons huis. Dat kregen we 
half april en daar moest onwijs veel aan gebeuren, maar dat is een heel ander verhaal. 

We gaan nu proberen om de rest van het seizoen zo veel mogelijk van ons bootje te 
genieten want voor dat je het weet is het weer oktober. 
 

Dus ik wens iedereen een behouden vaart, mooi weer en een hoop gezondheid en 
gezelligheid toe. 
 
 

Groeten, 
Bart 
 

 
 
 

 
 
 

 
Oja, de pen geef ik door aan Bob Beutick, die altijd met grote precisie mijn bootje er veilig 
uithaald en weer te water laat. Uiteraard met behulp van de hele hijsploeg, samen een goed 

geoliede machine. 
  
  

 



 
 
 

Een AED [Automatisch Externe Defibrillator] op de jachthaven 
 
Daar zijn we, en met name de EHBO-ers onder ons, zeer blij mee. 
Alleen het hebben van een AED is niet voldoende. Er zullen ook mensen in de haven moeten zijn die 
daar mee om kunnen gaan. 
De AED moet n.l. gebruikt worden in combinatie met handmatige hartmassage, eerst dan is hij 
voldoende effectief. 

 
Reanimatiecursussen worden door verschillende 
instellingen aangeboden, maar zijn niet kosteloos.  
De vereniging heeft daarom geld gereserveerd om m.n. 
voor de vrijwilligers in de haven een training te 
verzorgen.  
Maar ook leden die om privé-redenen deze training 
willen volgen zijn uiteraard van harte welkom.  
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal van deze 
leden mogelijk een kleine bijdrage worden gevraagd. 
 
De training omvat: 
- controle vitale functies 
- stabiele zijligging 
- hartmassage 
- gebruik AED 
 
 
Deze training zal ongeveer 3 uur duren, omdat niet 
voor een certificaat behoeft te worden opgeleid.  
 

We hebben een ambulance-medewerker bereid gevonden om samen met de initiatiefneemster Corry 
van Druenen de training te verzorgen op een nog nader te bepalen datum in het winterseizoen. 
Mochten er onder u leden zijn met een [geldig] EHBO diploma die bereid zijn om tijdens de cursus te 
assisteren dan horen wij dat graag. 
 
Bij de AED willen we een lijst ophangen met namen (naam, bootnaam, ligplaats) van leden die over 
de vereiste kennis beschikken. In geval van nood kunnen deze mensen gewaarschuwd/geroepen 
worden om de AED te gebruiken.  
Hiertoe is een inschrijflijst opgehangen in de hal van het havengebouw waarop zowel uw kennis van 
reanimatie/AED als eventuele interesse voor een training kan worden opgeven. Een e-mail naar 
jan@jachthavenzzv.nl of briefje naar onze haven kan natuurlijk ook.  
 
Jan Borsboom / Corry van Druenen 

 

mailto:jan@jachthavenzzv.nl
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HAVENVERGADERING 

 

Dinsdag 11 november  2009 om 20.00 uur, in ‘t Oppertje, te West-Knollendam  
 
 

AGENDA 
 

1. Opening / mededelingen 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Ingekomen stukken  

4. Algemeen 
 Vrijwilligers gezocht voor kantine, redactie havenblad en website-onderhoud 

 Commissie vrijwilligers 

 AED-cursus 

 Kantine 

 Hijsploeg 

5. Bestuursmutaties 
 Adri de Kruif: aftredend/herkiesbaar 

 Oproep bestuursleden: 2e penningmeester en 2e liggers/leden administrateur 

6. Technische zaken 
 Kopsteigers 5 + 6, winter 2009-2010 
 Riool haven 
 Aanleg kleine boxen, 6 meter 
 Vervanging heftruck  
 Veiligheid / verlichting haven 

7. Financiën 
 Prognose afsluiting financieel verslag en concept begroting 2010 
 Wijziging gebruikskosten wasmachine en wasdroger 

8. PAUZE 

9. Havenadministratie 
 Terugblik zomerstalling 
 Winterstalling 
 Voorstel wijziging in-en uithijsdatum schepen 

10. Communicatie 
 Havenblad en website 

11. Rondvraag 
12. Sluiting 

  



 
 

Notulen ZZV-liggersvergadering 18 november 2008 te West-Knollendam 
 

Aanwezig bestuur jachthaven West-Knollendam: 
Voorzitter  Johan Raat 
Penningmeester Jan Borsboom 
Secretaris  Henk den Hartog 
Havenadministratie Adri de Kruif 
Technische zaken Mike de Bruin    
 

Aanwezige liggers: 48 liggers 
 

Opening/mededelingen 
De voorzitter heet een ieder welkom.  
De agenda is verstrekt in de nieuwsbrief van oktober 2008. 
Vanwege de presentatie van het tussenrapport van de commissie die de structuur van de vereniging  
onderzoekt, is de vergadering in het dorpshuis van West-Knollendam gehoudenen zal de 
liggersvergadering om 21.00 uur eindigen. 
In week 48 zal de kaartlezer op de toegangspoort worden vervangen. Dit betekent dat uw pasje niet 
meer werkt. U kunt uw pasje omruilen bij de havenmeester en in de kantine. 
De gemeente Zaanstad wil de Zaansticker gaan verhogen met 74% naar 26,96. De watersportbond 
heeft hierop actie ondernomen. 
In het afgelopen jaar zijn vele vrijwilligers bezig geweest om de vereniging in goede banen te leiden. 
Namens alle leden bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun inzet.  
Het innamepunt voor vuilwater (lees riool) zal tijdens het zomerseizoen weer gebruikt kunnen worden. 
Voor leden is dit gratis. 
 

Notulen van 13 november 2007 
Een aantal liggers is van mening dat de verhoging van de winterstalling met 10% niet in de algemene 
leden vergadering is geweest en geen informatie gekregen. De voorzitter meldt dat de verhoging in 
stemming is gebracht. Dit punt werd behandeld na het bespreken van het voorstel van de m2 
berekening. De informatie stond op een overzicht met alle tarieven en eventuele voorgestelde 
verhogingen. Dit is ook beschreven in de nieuwsbrief. Het voorstel werd in de algemene 
ledenvergadering met meerderheid goedgekeurd. 
 

Het verslag van 2007 wordt door de vergadering goed gekeurd. 
 

Ingekomen stukken: 
Bericht van verhindering fam. Robbens 2x. 
Brief van L. de Graaf met afbericht en machtiging voor stemmen. 
 

Bestuursmutaties  
De voorzitter, J.Raat, de secretaris H.den Hartog, de commissaris technische zaken M. de Bruyn, zijn 
aftredend en stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Allen worden 
herkozen. 
De hr.Hofman heeft in de loop van het jaar om gezondheid redenen zijn functie neergelegd. 
J.Raat stelt een nieuw bestuurslid voor dat de communicatie gaat verzorgen van het 
jachthavenbestuur naar de liggers. Dit is mevrouw Lisette de Graaf-Zoet. De vergadering gaat akkoord 
met haar aanstelling. 

 

Technische zaken (M. de Bruin) 
Zoals eerder is aangekondigd zullen de steigers 4 en 5 deze winter worden vervangen. Komende week 
zullen de werkzaamheden een aanvang nemen. 



Er zijn liggers die niet tevreden zijn met de huidige situatie van het tanken van water. Hier is begrip 
voor, maar er moest eerst een goed controleerbare basis netwerk op de haven worden gerealiseerd. 
Dit was noodzakelijk daar PWN geen water meer wilde leveren als niet op korte termijn de installatie 
werd aangepast. De installatie heeft nu de goedkeuring van het waterleiding-bedrijf. Het voorstel is 
om de installatie te gaan uitbreiden met een tappunt op de kop van steiger 5. Dit is tevens de 
meldsteiger voor passanten. Uit de liggers komt een verzoek om de firma Seijsener een offerte te 
laten maken voor het aanbrengen van meerdere tappunten op de steigers, welke voldoen aan de 
eisen van goed waterbeheer. Het bestuur zal een offerte aanvragen voor deze uitbreiding. 
 

Financiën (J. Borsboom) 
De penningmeester verstrekt de voorlopige cijfers van 2008. De vereniging heeft een goed jaar achter 
de rug. De zomerstalling was vol en de winterstalling op het droge is bijna vol. De investering van de 
steigers is meegenomen als afschrijving op de begroting en wordt als vermogen opgevoerd. 
Het voorstel is de havengelden voor het jaar 2009 aan te passen met de index ( 2%),  conform het 
voorstel naar de algemene ledenvergadering in februari 2009.  
De liggers gaan akkoord met de indexverhoging voor 2009. 
Een ligger vraagt waar de teruggave van de Ecotax wordt geboekt. J. Bosboom antwoordt dat de 
Ecotax wordt verrekend met de nota‟s van het waterleiding en energie leverancier. 

 

Havenadministratie (A. de Kruif) 
De winterstalling ligt bijna vol. We hebben nog 6 bokken over.  
In de algemene ledenvergadering van 2008 hebben de leden aan het jachthaven bestuur gevraagd 
om met een gewijzigd voorstel te komen voor de zomerstalling. Te weten een bedrag per m2 boot 
met een instapbedrag . Het voorstel van het jachthaven bestuur wordt uitgereikt.  
Diverse liggers hebben er bezwaar tegen dat dit voorstel niet eerder is verstrekt. Andere liggers waren 

van mening dat er alleen m2 prijs gehanteerd zou worden. Het bestuur brengt de keuze m2 prijs en 
m2 prijs met instap ter stemming. Er blijkt geen duidelijke meerderheid te zijn voor een van de 
voorstellen. Na uitwisseling van mogelijke oplossingen, wordt er besloten dat er op korte termijn een 
enquête zal worden gehouden. Hierin zal het jachthavenbestuur aan elke ligger en aspirant ligger 
vragen wat zijn voorkeur is ten aanzien van de berekening van de liggelden in de zomerstalling in de 
haven. Er zal worden nagestreefd om de gekozen berekening in te laten gaan in de zomer van 2009. 
 

Rondvraag 
 De hr. P. Groot is van mening dat de vergadering na de tussenrapportage had moet worden 

gehouden. J. Raat deelt mee dat de tussenrapportage een bericht is van het algemeen bestuur 
van de ZZV naar aanleiding van een ingezonden brief op de algemene ledenvergadering van 
2008.   

 Door een ligger wordt gevraagd of er wat aan de roestige bokken wordt gedaan. J.Raat geeft aan  
dat dit punt de aandacht heeft van het bestuur. 

 Er wordt gevraagd wanneer de hijsbanden worden gekeurd. J.Raat geeft aan dat dit elk jaar 
wordt gedaan.  

 De huidige hijsbanden worden voor het volgende hijsseizoen vervangen. 
 Ligger vraagt naar het bordje bij het tappunt van het drinkwater ”op eigen risico” . J. Raat zal dit 

bord laten verwijderen, evenals het laden en lossenbord en mogelijke andere overtollige 
berichtgeving. 

 Een ligger vraagt of de paal van zijn box verplaatst is, dit naar zijn vraag in de vorige vergadering. 

M. de Bruin geeft aan dat de paal niet is verzet, maar dat dit met de komende vervanging van de 
steigers zal plaats vinden. Dan is de drijvende kraan weer aanwezig. 

 Er wordt gevraagd waarom er 8 invalide parkeerplaatsen zijn, er zijn er op zijn hoogst 2 bezet. 
Het bestuur zal dit nagaan en zonodig het aantal terugbrengen. 

 Hoe gaan we om met het chemische toilet afval volgend jaar. De haven heeft een aansluiting een 
septictank en vervolgens op het oppervlakte water, daarom mag er geen chemisch toiletafval 
worden geloosd in het riool. Het bestuur zal onderzoeken of er een tank kan worden geplaatst. 

 
De voorzitter bedankt om 20.50 uur de aanwezige liggers voor hun komst. 
De nieuwjaarsbijeenkomst is op zondag 4 januari van 13.00-15.00 uur in “het Oppertje”. 
De volgende liggersvergadering is op dinsdag 13 november 2009  



 

 

ZZV  Zaanlandsche Zeil Vereeniging 

Reglement Winterstalling vanaf 2009 

 

In het water 

Alle schepen die in het water overwinteren, dienen een plaats in te 

nemen in overleg met de havenmeester en voor 1 april van het volgende 
jaar hun eigen box cq ligplaats elders, in te nemen. 

Hijswerkzaamheden 

 Tijdens het gebruik van de kraan en het rijden en manoeuvreren met 

de heftruck en transportbotenwagen dient iedereen, behalve de  
hijsploeg, op veilige afstand te blijven. 

 De schipper of eigenaar dient zorg te dragen voor minimaal 2 

personen, die het onderwater schip zo snel mogelijk reinigen met de 
door de jachthaven beschikbaar gestelde hogedruk spuiten. 

 Tijdens de werkzaamheden dienen alle aanwijzingen van de 
havenmeester en de hijsploeg onverwijld te worden opgevolgd. 

 Voordat de bok met het schip op het terrein wordt neergezet, dient er 
een stevig schoon of een schoongemaakt kunststof zeil van voldoende 

afmetingen op de grond te worden gelegd. 

Werkzaamheden en het milieu 

Volgens de eisen van onze milieuvergunning is iedere schipper/eigenaar 
verplicht om de volgende maatregelen te nemen: 

 Bij werkzaamheden waarbij schuur, schraap, stof - of verfresten 
vrijkomen, dient de bodem te worden afgedekt met een    

beschermend zeil van voldoende afmetingen en sterkte. Iedere dag 
dienen afvalstoffen op het grondzeil te worden  opgeruimd in de 
daarvoor bestemde containers. 

 Oude accu‟s, verfresten, afgewerkte olie, bilgewater e.d. dienen 
gesorteerd in de daartoe aanwezige voorzieningen te worden 

gedeponeerd. 
 Bij het aanbrengen van conserveringsmaterialen zoals antifouling of 

andere verfprodukten van met name het  onderwaterschip dient de 

grond afdoende te worden afgedekt. 
 De wasbak bij de kraan mag niet gebruikt worden voor het reinigen 

van kwasten, het spoelen van emmers met schuurstof e.d. daar dit 
loost op het oppervlakte water. U dient hiervoor de roosters bij de 
afspuitplaats te gebruiken. 

 Het reinigen van het onderwaterschip met een roterende 
borstel/straler, zoals Perago e.d., is niet toegestaan. 

 



Werkzaamheden, veiligheid en overlast  

 Las en slijpwerkzaamheden t.b.v. verbeteringen of reparatie, zoals 

bijv. aanbrengen boegschroef, stootlijst, reling, rompreparatie, etc., 
zijn  toegestaan mits de voorgenomen werkzaamheden vermeld zijn  
op de aanvraag voor de winterstalling aan de wal. Er kan dan met 

de plaatsing van de schepen rekening gehouden worden. U kunt pas 
met de werkzaamheden starten na schriftelijk toestemming van de 
havenmeester, dit na de behandeling van de ingediende 

voorgenomen werkzaamheden door het havenbestuur. Naast 
afdoende afschermende maatregelen en onder handbereik  van 
beschikbare brandblusmiddelen kunnen door de havenmeester 

verdere eisen worden gesteld om schade aan andere schepen te 
voorkomen. Laswerkzaamheden die de constructie of aanzien van 

het schip in grote mate wijzigen worden niet toegestaan.  
 Machinaal droogschuren aan de schepen, zowel op de wal als in het 

water is tot 15 Maart toegestaan, dit tot 12.00 uur! 

 

Tijdens de winterstallingperiode is het verboden: 

 Gebruik te maken van elektrische verwarmingsapparaten aan boord 

van het schip. 
 Acculaders en andere stroom verbruikende  apparaten in de nacht 

aangesloten te laten op het elektriciteitsnet. 
 Steunen en wiggen onder de schepen weg te nemen of te 

verplaatsen. 
 Motoren te laten draaien, anders dan voor een korte proefperiode. 
 Werkzaamheden uit te voeren, welke overlast/schade aan de 

omstaande schepen kunnen veroorzaken. 
 Gasflessen aan boord te laten staan, op de schepen die op de kant 

staan, wegens brand/explosiegevaar. 

Algemeen 

In de zaken waarin dit winterstalling reglement niet voorziet, beslist het 

havenbestuur. Voor een vaartuig waarmee een lig- of staanplaats is 
ingenomen, dient minimaal een WA verzekering te zijn afgesloten. De 
polis van deze verzekering dient op verzoek van het havenbestuur te 

kunnen worden getoond. Zie ook het havenreglement. 
 

Jachthavenbestuur ZZV West Knollendam. 

Aangepast: September 2009 



 
 
Beef met Chinese paddestoelen uit de wok (voor 4 personen) 

Ingrediënten:  

 4 grote gedroogde Chinese paddestoelen  

 500 gr. magere runderlapjes  
 ½  rode paprika  
 ½  groene paprika  

 ½  gele paprika  
 1 bosje lenteuitjes  
 250 gr. tauge  

 1 teentje knoflook  
 stukje gemberwortel (± 2 cm.)  

 4 el. sesamolie  
 25 gr. cashewnoten  
 2 el. sojasaus  

 2 el. rijstwijn (of droge sherry)  
 zout en peper 

De paddestoelen in warm water leggen en 30 min. laten wellen. 
In de tussentijd het vlees wassen, droog deppen en in reepjes snijden. 
De paprika's in reepjes, de uitjes in ringen snijden. 

De knoflook en de gember schoonmaken en fijnsnijden. 
De paddestoelen uit het water halen en de harde steel eraf snijden en de rest in zeer 
dunne reepjes snijden. 

De olie in de wok verhitten. 
De noten hierin bakken tot ze gaan geuren, en dan uit de wok halen. 
Het vlees al toerend gaar bakken in de rest van de olie. 

De groente, de knoflook en de gember toevoegen en knapperig bakken. 
Met sojasaus en rijstwijn blussen, op smaak brengen en het mengsel al roerend nog 
± 3 min. gaar laten worden. 

Over de borden verdelen, de noten erover strooien en serveren.  

Dit gerecht kan opgespiced worden door chilli peppers samen met het vlees door de 
olie te bakken. 
 


