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Het 1e jaar is alweer voorbij van het nieuwe havenblad „Afgemeerd‟. Wat gaat die tijd toch 
weer snel. Ook is er ondertussen weer een nieuw jaar aangebroken en zijn we al weer in 
2010 beland. De nieuwjaarsreceptie is weer geweest en hebben we elkaar weer een fijn 

vaarseizoen toegewenst.  
 
In deze uitgave kunt u weer een nieuwe jaaragenda vinden met allerlei to-do dingen in en 

rondom de jachthaven en daarbuiten. Zoals u kunt zien mist het openingsfeest tussen de 
data. Daarvoor in de plaats moet u de datum 28 augustus vast vrij houden in uw agenda!  
Ook heb ik de data voor het inleveren van de copy ingevoegd. Houd deze in de gaten en 

mocht u wat leuks hebben: Het is van harte welkom! 
 
Een van onze leden van de Zaanlandsche Zeilvereeniging is met zijn team, genomineerd als 

sportploeg van het jaar. Erik Hermans zeilt de lemsteraak ZA 1 “de Jager” en samen met zijn 
team werd hij dit jaar voor de 4e maal Nationaal kampioen. Ook behaalden zij vele andere 
fantastische resultaten, waardoor ze tijdens het Zaans Sportgala genomineerd zullen zijn. 

U kunt dze nominatie steunen door op hen te stemmen. Hiervoor kunt u naar de site 
www.zaanssportgala.nl gaan en uw stem uitbrengen. 

 

Nog 3 maanden dan is het weer zover, dan mag het klusgereedschap weer de kasten is en 
mogen we weer onze rondjes gaan varen. De een zoekt het op het meer en de ander gaat 
verder van huis. Het belangrijkste hierbij is: Als we maar genieten! 

 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 

 
 
 

 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

 
De volgende Afgemeerd kunt u verwachten 

omstreeks eind maart 2010; 
 
Copy inleveren voor 12 maart !  
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Be(stuur)praat 
Ja, Ja, daar zitten we dan weer voor de kachel. Het is weer eens echt winter en de 
schepen liggen in het ijs vast. De andere schepen staan op de bokken. Klaar om 

opgeknapt te worden door een stevige lik verf of anti –fouling, maar dat zit er niet in, 
want je kwast of roller vriest aan het schip vast.  

Op de haven is het stil. Behalve in het water van de Zaan, want daar worden nieuwe 
palen geslagen en liggers gelegd en zo ontstaan er weer nieuwe steigers. Er zijn 
weer een paar boxen bijgekomen en de kopsteigers zijn langer. Zo langzamerhand 

worden alle oude steigers vervangen en kunnen schepen een goede ligplaats krijgen. 
We zijn dan ook erg gelukkig met het feit dat er in het bestuur iemand is die dat op 
een geweldige manier telkens weer weet te regelen. Ook zag ik iemand in de kou 

over de steigers lopen; links en rechts kijkend of alles nog goed gaat. Dit is één van 
onze vervangende havenmeesters. Zo zijn er meer die de hele winter veel op de 
haven zijn om bijv. de steigers verder af te bouwen. De waterleidingen worden 

afgekoppeld en weer aangesloten als de vorst uit de lucht is. Veel spullen krijgen een 
onderhoudsbeurt en in het voorjaar ziet de haven er weer piekfijn uit. Ook anderen 
dragen een steentje bij, dit in de kantine of anders. Dit anders is o.a. dat er een 

commissie is gestart die het gehele vrijwilligerswerk en werkzaamheden op de haven 
onder de loep gaat nemen. In de loop van het jaar komen zij mogelijk met adviezen 
hoe we meer leden van de jachthaven kunnen gaan betrekken bij de vereniging. Ik 

ben in ieder geval benieuwd.  
 

Nu maar wachten tot het weer weer opknapt en dat we met z‟n allen aan de gang 
kunnen in en op onze schepen, want daarvoor zijn we hoofdzakelijk op de haven 
aanwezig. Voor de een is dit een hobby en voor een ander een verplichting, maar 

uiteindelijk willen we allemaal varen. Voordat we gaan varen moet er vaak nog veel 
gebeuren om te gaan genieten van zon en water en schip. Met dit beeld voor ogen 
van dit genieten is het een stuk gemakkelijker om veel inspanningen te leveren aan 

die zaken welke nog gedaan moeten worden.  
 
Naast het werken aan het schip zijn er ook andere activiteiten, zoals lezingen, 

algemene ledenvergadering, vrijwilligersavond, etc. Er was ook een avond gepland 
voor het informeel ontmoeten van leden en bestuur. Gezien de hoeveelheid 
activiteiten in de maand maart is deze avond vervallen. Mogelijk dat we in het jaar 

een aparte avond organiseren als er onderwerpen zijn die we informeel met elkaar 
willen bespreken. U hoort dan van ons. 
 

We wensen u veel leesplezier in dit leuke blad van de haven en mocht u een bijdrage 
aan dit blad willen leveren, meld dit even bij de redactie. 
 

Johan Raat 

Voorzitter jachthavenbestuur 



  
 
 
 

 

 
 
Februari 

12-17  Boot Holland te Leeuwarden 
16  lezing Ben Hoekendijk naar 

spitsbergen, 20.00u 

 Komboffie te Zaandam 
16  Clubavond Dekker 

Watersport, Zaandam 

 
Maart 
2-7   Hiswa-Rai te Amsterdam 

2  Bestuursvergadering 
Jachthaven ZZV 

6  Vrijwilligersavond 

  Jachthaven ZZV 
12 Inleverdata copy 

„Afgemeerd‟ 

16  lezing Kees Floor –weer en 
watersport, 20.00u 
 Komboffie te Zaandam 

30 Algemene ledenvergade-
ring ZZV, 20.00 uur 
Komboffie te Zaandam 

 
April 
2  Goede vrijdag 

4-5  Pasen 
6  Bestuursvergadering 

Jachthaven ZZV 
15     START inhijsen  

30    Koninginnedag 
 
Mei 

11  Bestuursvergadering 
Jachthaven ZZV 

14  Inleverdata copy 

„Afgemeerd‟ 
13  Hemelvaart 
23-24  Pinksteren 

30  Zomersluiting „t Oppertje 
 
Juni 

12 t/m 20 Oerol, te Terschelling 

24      Bestuursvergadering 

Jachthaven ZZV 
 
Augustus 

19-23  Sail Amsterdam 
26  Bestuursvergadering 

Jachthaven ZZV 

28  liggers hou deze dag vrij 
in uw agenda !! 

27- 28  24 uurs zeilevenement

  IJsselmeer/Medemblik 
30  Hiswa te water, Ijmuiden 
 

September 
1- 5  Hiswa te water, IJmuiden 
3   Opening ‟t Oppertje 

10  Inleverdata copy 
„Afgemeerd‟ 

30  Bestuursvergadering 

Jachthaven ZZV 
 
Oktober 

12   reserve-avond bestuursver-
gadering Jachthaven ZZV 

15  Start uithijsen 

 
November 
2  Bestuurvergadering 

Jachthaven ZZV 

19   Havenjaarvergadering ZZV, 
20.00 uur ‟t Oppertje te 
West-Knollendam 

22 Inleverdata copy 
„Afgemeerd‟  

27  Sinterklaasfeest (onder 

voorbehoud), „t Oppertje
   

December 

7  Bestuurvergadering 
Jachthaven ZZV 

25-26  Kerst  



 

 

 
  De ”DRUK” van de kantine 
 

Het is vrijdag 11 december 2009 en ik moet nog antivries in mijn 
motor, waterleiding en wc doen van de boot. Ik ben van de 
patatgeneratie zoals mijn compagnon van de kantine mij altijd fijntjes 

meedeelt dus doe dit het liefste op het laatste moment. Ik ga 
vandaag maar alvast want morgen staat de gehele dag de kantine te 
wachten en tja dan even weglopen tussendoor is er natuurlijk niet bij. 

Gelukkig zijn alle randzaken weer voor elkaar als ik aankom, zoals ik 
inmiddels gewoon ben gaan vinden dat mijn compaan dit regelt. Het 

is een uurtje of 08.00 als ik mijn geboortedorp Middenbeemster in 
rijd, ik moet even langs mijn ouders want ben natuurlijk 
(patatgeneratie) de bezem vergeten om de garage aan te vegen die 

we binnenkort moeten opleveren. De garage die Udo en ik jaren 
hebben gehuurd voor de gezamenlijke speeltjes, zoals motors, 
bootartikelen en natuurlijk allerlei zaken die allaaaaang hadden 

moeten worden weggegooid. Als ik de deur open zie ik dat alles 
alweer netjes geregeld is. Ik hoef echt niets meer te doen en besluit 
dus maar even te gaan zitten wachten in mijn auto want anders 

denken de bekenden om mij heen dat ik echt helemaal niets doe, dat 
is natuurlijk niet geheel onterecht maar voor mijzelf niet gewenst. 
Omdat ik graag aan een juiste beeldvorming doe besluit ik dus om 

nog maar even te wachten. Eenmaal thuis bij de oudelui een kopje 
koffie en vertellen dat ik straks die vreselijke k.. schroefas in die boot 
moet plaatsen en dat alles winter voorbereidt moet worden. Na een 

uurtje mijn gal gespuwd te hebben over de boot ga ik op weg naar de 
haven. Ik ben nu zeker te laat dus houd dan ook alle vooroordelen 

instant gelukkig.  
 
Op de haven wordt er demonstratief door mijn leermeester op het 

eigen klokje gekeken om aan te geven dat wat ik doe weer eens geen 
stijl is. Een pak van mijn hart want er blijkt niets verandert te zijn na 
elkaar een paar weken niet gezien te hebben. Eerst even in de 

kantine koffie drinken; zal ik alvast een discussie starten.........nee ik 
besluit te wachten tot vanmiddag. Wel blijf ik natuurlijk te lang 
binnen zitten zodat de as al bij de boot ligt. Sterker nog als ik aankom 

zit de as er al in. Maar hoe kan dat nu want er zou ook nog een spie 
inzitten en dat past toch helemaal niet. Na 10 minuten soebatten 
komen we er achter (en hoe kan het ook anders) dat ik de spie onder 

het bankje in de kuip heb gelegd de laatste keer dat de as er 
uitkwam. Het kan natuurlijk ook te makkelijk gaan he! Al met al viel 
het mee en zijn de klussen met een paar uurtjes gebeurt. Ik moet 

ook opschieten trouwens, want mijn discussie-vriend André zal al wel 
in de kantine zitten en ik heb mezelf beloofd op een aardig gesprek. 

Na 2 biertjes lukt het al aardig, maar het vervelende is dat Henk  



naast me waarschijnlijk 3 biertjes opheeft en boven me uitkomt. Harder 

schreeuwen gaat niet, want hier is opperwachtmeester 1e klas Willem 
niet van gedient. Ik moet dus wat verzinnen om mee te doen; ah 
gelukkig, er komt er één van het bestuur binnen. Het is Mike en omdat 

er al veel verhalen zonder hem gevoerd zijn over technische zaken op 
de haven grijp ik mijn kans. Ik zal wel even beginnen. Maar tot mijn 
(kleine) ergernis blijkt dit toch niet de bedoeling, want nadat ik wat 

zaken aanroer krijg ik geen bijval. Shit, wat moet ik nu weer 
verzinnen.........Ahh gelukkig Johan komt ook binnen, nou denk ik dit 
wordt feest. 2 van het bestuur, een stuk of 8 van de oude garde en ik 

van de net niet nieuwe generatie om het vuurtje op te stoken 
(misschien iets over honden in de kantine ofzo). Johan kan ik altijd wel 
betrappen op iets wat eigenlijk niet zo bedoelt is, maar wel in het 

krantje staat dus spreekvoer te over zou je zeggen. Maar nee, ik moet 
de kar weer alleen trekken en tja daar ben ik toch nog echt even te 
jong voor. Ik besluit om dan maar weer even met de ditjes en datjes 

mee te doen en af en toe een schreeuw om wat wrevel op te wekken. 
Ook dit is niet aan mij besteed, de eerlijkheid gebied mij dan ook te 

zeggen dat het erg gezellig was. 
Meindert bedankt, jammer alleen van de patat en dat zout. We hebben 
de dag maar even in stijl afgesloten op de Amsterdamse, 

Middenbeemsterse, ijzersterke en niet te versmaden motorboot Erik. 
Jammer alleen van de vele beschadigingen door het wanbeleid van de 
kapitein. 

 
Zaterdagochtend, of is het nog nacht? Ik heb toch net mijn ogen dicht 
gedaan? Pfff nee, het is echt half acht en ik heb met mijn grote b.. 

Leen beloofd om koffie klaar te hebben om 08.00 uur. Zou hij het 
misschien vergeten zijn?? Kan ik niet maken, belofte is belofte. Dus 
snel kop onder de koude kraan en zorgen dat ik weer weet wie en waar 

ik ben. Om 09.30 uur kan de kantine al open en mijn compaan zal ook 
wel zo komen, want alleen is het net even te veel op 
zo'n zaterdag. Gelukkig houdt  Marcel (eiland) me 

wakker met verhalen over boten, boeken en het 
eiland. Mijn kop explodeert bijna en namen op 

bonnen schrijven gaat niet. Omschrijvingen des te 
makkelijker; zoals 3 koffie voor 
grijze man met muts. Hopen dat 

we dat nog weten straks. De 
dag loopt zoals altijd zonder problemen tussen ons 
twee achter de bar. Lekker soepel en elkaar goed 

aanvullend. Zelfs de uien zijn op zodat een aangebakken uiengeur me 
bespaard blijft. Een ding beangstigd me een beetje; Jo is er namelijk al 
een hele tijd en dat ben ik niet gewend. Zal ik er dan toch nog 

uitgegooid worden op de laatste dag? Klopt alles wel, heb ik alles goed 
opgeschreven of aangevuld? Ik zorg dat ik alles dubbel check, want oh 
jee daar komt Loes ook nog eens aan en die zou helemaal niet komen 

toch...? Ik besluit om alle schuld van wat eventueel fout is gegaan op 

 



mijn leermeester af te schuiven zodat ik een positieve 

eindbeoordeling zal krijgen. Ik ben nog altijd van de patatgeneratie 
natuurlijk. Leuk, Joke, Frans en Piet komen ook nog even langs zoals 
enkele weken geleden besproken. Ook zijn er diverse mensen van de 

kantinecommissie, er moet dus wel wat aan de hand zijn. Wordt het 
gezellig of zullen we ten overstaan van publiek aan de schandpaal 
genageld worden.  

 
16.00 uur: we worden weggestuurd vanachter de bar, shit blikken 
soep vergeten in te slaan. De tafels worden aan elkaar geschoven en 

we borrelen en kwekken erop los. Koude en warme buffetten, 
champagne en de whisky's vloeien rijkelijk. Dit moet ten koste gaan 
van een bepaald budget voor volgend jaar. Het blijkt dat we toch wel 

wat krediet hebben opgebouwd. Een kleine 
misstap van Arjan en mij om de verkeerde 
schotel te begraaien daargelaten. Loes neemt 

het woord en vertelt 
ons de hele week al 

niet te kunnen 
slapen, omdat ze 
ons straks moet 

missen. Ik begrijp dat en vertel haar dat ik 
haar nog weleens in slaap kom zingen. We 
worden verrast met een heerlijke  xxxl fles 

bacardi en cola. Eigenlijk wel leuk zeg, dat er mensen zijn die dat 
voor je willen regelen. Het is zo wie zo hartstikke leuk om dingen te 
doen op de haven met een groep mensen!                          

 
   BEDANKT BEDANKT BEDANKT ALLEMAAL. 
 

Wat ik niet wil vergeten is om toch nog even Jo extra te bedanken. 
Ondanks dat je af en toe twijfelt, ik waardeer enorm wat je allemaal 
doet.                

 
    Tot op de haven! 

 
    Marcel 
 

 

 



 

 
 

 
Geplaatste Oproep, maar geen reactie 
 

In de Afgemeerd nummer 5 heb ik namens de kantine een oproep 
geplaatst voor vrijwilligers die mee willen draaien in het rooster. 
Op deze oproep heb ik 0 reacties ontvangen wat ons allen zeer 

betreurt.  
Dit kwam afgelopen vrijdag 15 januari tijdens het overleg ter sprake.  
Maar hoe nu verder?? 

We hebben met elkaar besloten dat wij Koninginnedag, het 
Hemelvaart- en Pinksterweekend gesloten zijn. Deze weekenden 
willen de aanwezige vrijwilligers varen.  

Het kan natuurlijk dat u na het lezen van dit bericht toch besluit om 
uw handen uit de mouwen te steken voor de Vereniging. Schroom 

niet en bel of mail me even. 
 
Ik wacht met spanning af. 

 
Namens de vrijwilligers van de kantine, 
Loes Neuteboom 

 
 
Reserveer alvast de datum 28 augustus in uw agenda. 

In de volgende Afgemeerd zullen wij u uitgebreid informeren over 
deze datum. 
 

Een tipje van de sluier: 
Hoe meer bemanning en boten zich aanmelden, des temeer lichtjes 

zullen er schijnen op de Zaan. 



 
 

3 januari was er weer gelegendheid om elkaar weer alle goede wensen voor het 

aankomende jaar toe te wensen. De vrijwilligers van de kantine stonden weer klaar 
voor een heerlijk hapje en drankje. Het was weer een geslaagde bijeenkomst! 
Bij deze een impressie van de middag. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Hallo 
De pen is nu doorgegeven aan mij Leen Bron, ik ben 16 jaar lid van de haven en wij 

liggen nu 14 jaar in de haven en dat bevalt mij reuze goed. Onze boot heet escape. 
 
40 jaar terug zijn wij met een oud bakdekkertje begonnen en hebben een koolvlet 

gehad en een van leeuwen schouw. Op een dag vaarden wij langs van Leeuwen toen 
er een boot op de kant lag en dat mijn vrouw zei dat wordt onze boot. 
Ik zag er niet zoveel in omdat wij nog kleine kinderen hadden, maar de volgende dag 

was het onze boot. Wij hebben er veel aan gedaan en doen hem niet eerder weg 
dan dat ik het lichamelijk niet meer zou kunnen, met het onderhoud. 
 

Wij zijn de hele zomer op de boot. Dat bevalt ons heel goed. 
Als hobby doe ik ook werkzaamheden in de haven en ik ben af en toe havenmeester. 

Wij hebben een leuke vriendenkring in de haven en hopen dat nog lang te kunnen 
doen. 
Ik wil ook nog even vermelden dat wij heel blij waren met de belangstelling die wij 

hebben ervaren toen wij afscheid hebben moeten nemen van ons hondje Bob. 
 
Groetjes van Leen en Joke Bron 

Ik geef tros door aan  Marinus Robben 
 

 



 

 

 
 

Hete Bliksem 

Ingrediënten 

Voor 4 personen 

 1,5 kg kruimige aardappels 
 1 kg zoete appels  

 2 uien  
 2 el vloeibare margarine  
 1 dl melk  

 nootmuskaat 
 1 Unox Ambachtelijke Rookworst Gelderse (220 g) 

Bereidingswijze  

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Schil de aardappels, snijd ze in stukken en kook ze met een beetje zout in ca. 20 
min. gaar. Schil de appels, boor de klokhuizen eruit en snijd ze in plakken. Pel en 

snipper de uien en in een eetlepel margarine. Schep de ui uit de pan, voeg nog een 
eetlepel margarine toe en bak hierin de appelplakjes rondom bruin. 

Giet de aardappels af en stamp ze fijn met de melk. Maak de puree op smaak af met 
peper, zout en nootmuskaat. 

Schep in een ingevette ovenschaal achtereenvolgens: de helft van de puree, de 
gefruite ui, de appel, wat peper en zout en tot slot de rest van de puree. Plaats de 

hete bliksem afgedekt met aluminiumfolie ca. 25 min. in de oven. 

Bereid intussen de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Serveer de 

hete bliksem op diepe, warme borden, met de in plakjes gesneden rookworst erop. 



WINTERPLAATJES JACHTHAVEN ZZV  
 
 

 


