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Terwijl ik nu dit stukje schrijf regent het buiten.... , alweer een weekend regen hoor ik een 
aantal onder u zeggen.... maar we hebben al weer een paar mooie dagen gehad en hebben 
al weer lekker wat aan onze boot kunnen klussen. Het is voor velen van ons ook hard nodig 
dat het mooie weer er aan komt, want er staan nog vele boten waar misschien nog wel wat 
aan moet gebeuren. De aankomende tijd zal het dan ook wel weer gezellig druk zijn op de 
haven, want over 2 weken, als u dit blad in “handen” heeft, gaan de eerste boten weer te 
water en gaan we weer heerlijk genieten van onze lekkere vaaruren!  
 
In deze uitgave van het blad word bekend gemaakt waarom u toch die 28e augustus vrij 
moest houden in uw agenda! Nieuwschieirig geworden??? Lees dan snel verder! 
Daarnaast heb ik weer een ingezonden stuk gekregen. Wat fijn dat er mensen zijn die het 
leuk vinden om te schrijven voor het blad. Ik zou zeggen: Ga allen zo door en dan blijven we 
er samen wat moois van maken. 
Ook heb ik informatie over de Zaan en Nauernasche vaart, sluis en brugtijden, aangeleverd 
gekregen. Is altijd wel handig om even te weten wanneer de bruggen draaien.  
De commissie „vrijwilligerswerk‟ is nog druk bezig met zijn opdracht en heeft voor u ook nog 
een oproep gedaan in dit blad. 
De vaste rubrieken „De tros van.....‟ en een heerlijk recept ontbreken natuurlijk niet dit keer. 
 
Afgelopen week hebben weer een flink aantal mensen de EHBO-avond gevolgd van Dineke 
Oostendorp. Dineke bedankt! Je hebt het weer erg leuk gedaan. In het volgende havenblad 
zal ik nog een aantal belangrijke „Om te onthouden‟-punten opnemen. 
 
Ik wens u weer veel leesplezier en hopelijk ligt iedereen over een paar weken weer heerlijk 
te dobberen in het water! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 
 
 
 
 

 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

 
De volgende Afgemeerd kunt u verwachten 
omstreeks eind mei 2010; 
 
Copy inleveren voor 14 mei !  

 
 

 

http://www.jachthavenzzv.nl/


 

 
 
Be(stuur)praat 
 
Eindelijk, het voorjaar is aangebroken. Het was afgelopen weekend weer druk op de haven. 
Het was weer gezellig en je kon zondag heerlijk op het terras voor de kantine in het zonnetje 
zitten. De winter met vorst en sneeuw heeft dit jaar lang geduurd en zat, menigeen die aan 
zijn boot wilde werken, behoorlijk in de weg. Maar goed, de steigers zijn klaar, wat weer een 
geweldige prestatie is van de ploeg vaste vrijwilligers en havenmeester. Het inhijsen staat 
voor de deur, zodat de boten kunnen gaan drijven. Zo kan er weer een jaar worden genoten 
van het water en ons mooie Nederland.  
 
Op het bestuurlijk vlak zijn de komende maand de hoogtepunten: De vergaderingen van de 
zeil- en motorbootafdeling en van het algemeen bestuur van de ZZV. Die vinden plaats op 13 
april in het gebouw van de roeiers in Zaandam. De uitnodigingen zal u spoedig bereiken. 
 
Op de jachthaven is voor de vrijwilligers, die er het afgelopen jaar mede er voor hebben 
gezorgd dat alles weer op rolletjes verliep, een gezellige avond georganiseerd. Hier werd ook 
de vrijwilliger van het jaar gepresenteerd, welke door de vrijwilligers zelf uit hun midden was 
gekozen. De vrijwilliger van het jaar is Leen Bron geworden en werd gehuldigd met een 
grote beker en een hartversterkkertje. 
 
In de komende weken zal het ongetwijfeld weer druk zijn. Dit betekent weer veel auto‟s die 
op de haven willen parkeren. Doe dit niet in het vak verboden parkeren, want dit vak moet 
vrij blijven voor de brandweer. Als dit vol staat kan de brandweer niet goed bij het water 
komen en zal het blussen van een evt. brand zeer belemmerd worden. Het zal je boot maar 
zijn, die tijdens het klussen in de fik vliegt en uitbrand omdat de brandweer niet bij de boot 
kan komen, omdat er auto‟s  dik staan geparkeerd. Dus geen plek, dan buiten het hek 
parkeren. Een beetje beweging kan geen kwaad. Na het inhijsen is er weer volop plek om te 
parkeren. 
 
Een prettige vaarperiode in het voorjaar toegewenst en voor de klussers; zet hem op, maar 
hou je aan de regels om zo een ieder zijn plezier te gunnen! 

 
 

Johan Raat 
Voorzitter jachthavenbestuur 



 
 
 

Weetje en Watje van de havenmeester 
 
Gelukkig wordt het weer weer beter en gaan we weer aan het voorjaar denken. 
Het wordt weer drukker op de haven en kunnen de liggers lekker aan hun boot 
werken, zodat hij weer piccobello te water kan. 
 
Zoals u heeft gezien zijn er wat veranderingen op het terrein gedaan voor het 
parkeren. Als u het terrein oprijdt ziet u bij de kraanbaan een groot wit kruis in een 
vierkant vak gespoten. Dat betekent dat u daar niet mag parkeren; N.P. betekent 
dus NIET „neem plaats‟. Die grap wordt vervelend. 
Nu zijn er toch mensen die dat in de wind slaan, tot ongenoegen van de 
havenmeester, maar het is een bestuursbesluit. De brandweer moet erbij kunnen en 
mocht er iets met een boot zijn, dan moeten we erbij kunnen om te hijsen. Het zal 
uw boot maar zijn... 
Mensen, denk dus even mee hoe de situatie is; vol is vol. Parkeer dan op de Piet 
Kuiperlaan of op de parkeerplaats van de voetbalclub. Daar is meestal ruimte 
genoeg. 
 
Denkt u ook nog even aan de boten die niet in hun eigen box liggen? Voor 1 april 
moeten ze weer in hun eigen box liggen. Ik hoop dat u daar aan meewerkt, dat 
voorkomt nl. veel irritatie. Kijk goed op uw formulier of u geen andere box heeft 
vanwegen de herindeling van de haven.  
 
Nu heb ik genoeg gezegd en hoop ik dat de hijsperiode weer goed verloopt en dat 
wij weer allemaal zonder brokken in het water komen te liggen. De jongens hebben 
er zin in. Dat we maar weer veel vaarplezier in de zomer zullen hebben. 
 
Vriendelijke groeten, 
Willem Blom 



 
 
 
 

 
 
 
 
April 
2  Goede vrijdag 
4-5  Pasen 
6  Bestuursvergadering 

Jachthaven ZZV 
13 Algemene ledenvergade-

ring ZZV, 20.00 uur 
Komboffie te Zaandam 

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 Eindevaarseizoen 
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  



 
 

28 augustus 2010 “Eindevaarseizoen” 
 
In de vorige “Afgemeerd” hebben 
wij jullie het verzoek gedaan om 
deze datum vrij te houden en wij 
gaan nu uitleggen waarvoor. Wat 
zijn onze plannen zijn voor die 
middag en avond? 
 
In de afgelopen jaren hebben wij 
(met een aantal vrijwilligers) een 
“Openingvaarseizoen” 
georganiseerd. Dit jaar willen we 

iets heel anders doen door middel van het organiseren van een 
“Eindevaarseizoen”. 
Eind augustus hebben de meeste van ons hun welverdiende vakantie 
gevierd en hopelijk wordt het deze zomer weer net zo’n zomer als 
afgelopen jaar.  
 
Wij die zo’n mooie jachthaven hebben en zo mooi liggen aan de Zaan 
moeten daar toch veel meer gebruik van maken.  

 
Jaarlijks is er op de Zaan 
het evenement “Zingen 
op de Zaan” waar in 
grote getalen mensen 
aan mee doen, maar 
voor de rest gebeurt er 
niet veel.  
Nu leek het ons leuk om 
een “gondelvaart” 
te organiseren. Er is nog 
niet één 
Watersportvereniging 
aan de Zaan die dat 
organiseert, dus wij als 
jachthaven ZZV worden de eerste vereniging die dit willen doen. Het is 
toch raar dat je dit soort evenementen overal in den landen wel tegen 
komt behalve bij ons.  
 
Maar dit kunnen wij niet zonder jullie!!! 
 



Afgelopen jaar lagen wij een paar 
dagen in Katwijk en daar hebben wij 
het hele feest van dichtbij 
meegemaakt. Iedere dag was men 
druk bezig om hun eigen boot op te 
tuigen met vlaggen, 
muziekinstallaties en meters 
kerstverlichting. Ik zeg meters maar 
het waren denk ik kilometers 
kerstverlichting. En dan maar te 
zwijgen over de honderden tyraps 

waar alles mee bevestigd werd. Het leuke hier aan vonden wij dat iedereen 
elkaar hielp en dat ondanks op de avond voor de Gondelvaart de 3 mooiste 
opgetuigde boten werden uitgekozen door een onafhankelijke jury. Of wij 
dat ook op moeten doen horen wij graag van jullie. 

 
Het programma ziet er dus alsvolgt uit: 
21 t/m 27 augustus Optuigen van jullie boot. 
27 augustus 20.00 uur Door een onafhankelijke jury zullen de 3 

mooiste boten worden uitgekozen. De kantine 
zal deze avond geopend zijn. 

27 augustus 21.30  uur De prijsuitreiking 
28 augustus 17.00 uur BBQ. Net als afgelopen zomer. Ieder zorgt voor 

z’n eigen vlees en BBQ. We zoeken een plek uit 
de wind en het feest kan beginnen. Na het 
nuttige van de maaltijd en de schemer zich laat 
zien zullen we onder begeleiding van muziek 
langzaam varen tot de Zaanbrug en terug. Als er 
genoeg animo voor is, zullen we de plaatselijke 
krant gaan aanschrijven voor een beetje 
bekendheid. Het zou net als bij Zingen op de 
Zaan leuk zijn als er wat toeschouwers aan de 
kant staan om naar ons mooie eindresultaat te 
kijken 

 
 
Zodra we terug zijn op 
de haven en de boten 
weer veilig in de box 
liggen kunnen we onder 
het genot van een hapje 
en drankje het 
“Eindevaarseizoen” 
afsluiten. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Dus vul het onderstaand formulier in en mail deze terug naar  
Lisette ( l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl )  of  
Loes    ( loesneuteboom@kpnmail.nl  ).  
Je kunt het formulier ook even afgeven in de kantine. 
 

o Naam: ………………………………….. 
o Naam van de Boot: …………………… 
o Steiger:……………………………box: ………………… 

 
o Ja ik/wij schrijven mij/ons in voor de Gondelvaart en varen mee.  

 

o Ja ik/wij zijn vrijdag 27 augustus tijdens de prijsuitreiking 
aanwezig. Het is juist leuk om er een wedstrijd element in te 
verwerken. 

 

o Ja ik/wij doen zijn wel bij de BBQ. 
 

o Ja ik/wij zijn bij sluiting van dit evenement aanwezig. 
 

o Nee ik/wij doen niet mee aan de Gondelvaart en de BBQ 
 
 
Wij willen van jullie allemaal een reactie ontvangen 
en wel voor 29 mei 2010. 
 
Lisette en Loes 
 
 
 
(Dit formulier is apart toegevoegd in de mail, zodat u het kan invullen en 
terug kan sturen)

mailto:l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl
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Hallo mede watersporters, mijn naam is Maarten Schultz. Ben 62 jaar oud en getrouwd met 
José Bakker en wij zijn in bezit van 2 hondjes, Jack Russells, genaamd Beau en Ding. Ik wil 
hier iets gaan vertellen over ons en de boot en hoe wij het ervaren het varen, en hebben 
van een boot. Dit wordt geen reisverslag maar gewoon een impressie van ons beleven. 
 
Wij zijn de blije en trotse eigenaars van een 12,5 meter lang stalen Beachcraft de MOJA, in 
bezit sinds 2001. 
 
Hieronder afgebeeld terwijl wij afgemeerd lagen in Verdun. U ziet het wel, veel stootwillen 
hebben we hangen wat een absolute noodzaak is als je vaart door Frankrijk. (Verdun, 
ligplaats met water en stroom. Is daar wel altijd heel vol, dit vanwege het feit dat het liggen 
daar helemaal gratis is.) 

 
Met onze MOJA zijn wij zomers aan het varen en 
zijn dan ruim 5 maanden aan boord. Hebben de 
laatste 2 jaren erg lange trips gemaakt door 
Frankrijk. Eerst een trip over de westelijke zijde 
van dat land en het laatste jaar over de 
oostelijke zijde. 
 
De laatste trip ging ruwweg gezegd via Haarlem, 
Leiden, Gouda, Dordrecht, Den Bosch, 
Maasbracht, Maastricht, Namen, Givet, Verdun, 
Toul, Epinal, St Jean De Losne, Dole, Besancon, 
Mulhouse, Strasbourg, Nancy, Toul en dan weer 

terug over Verdun, Givet, Namen, Maastricht en verder weer terug naar de haven. 
 
Als u op bijgaand kaartje kijkt kunt u zien dat 
dat een behoorlijk rondje is geweest, alles bij 
elkaar ruim 2500 kilometer. Wat wij met plezier 
hebben gevaren, al bleek dat dat gedeelte van 
Frankrijk niet ons favoriete gedeelte is. Op de 
één of andere manier vonden wij het niet Frans 
genoeg. Misschien een beetje moeilijk te 
begrijpen maar wij merkten dat het in het 
oostelijke gedeelte van Frankrijk meer 
gedegener is dan in het westelijke gedeelte. 
Bijvoorbeeld de bouw van de huizen en opzet 
van dorpen doet allemaal wat Duitser aan. Zelfs 
in het brood kon je het merken; wij vonden dat 
het stokbrood daar wat steviger van structuur is 
dan in het westelijke gedeelte. Wel allemaal 
heel lekker en we hebben ons ook niets te kort 
gedaan en gevoeld, maar toch….! 
 



Ook de aanlegplaatsen en kanalen waren duidelijk niet zo gezellig en frivool als in het 
westelijke gedeelte, maar al met al hebben we wel gezellig en leuk gevaren en hebben we 
ook weer hier en daar unieke momenten gekend. En daarbij hadden we ontzettend warm 
weer, zo af en toe super warm. We hebben dagen meegemaakt van 47 graden in de 
schaduw op het achterdek. Stond in de slaaphut de hele dag de airco aan en nog was het 26 
à 27 graden toen we gingen slapen. Ja, wat het weer betreft zijn we echt super verwend, 
want wat kan je mooier hebben; varend door Frankrijk heen en mooi weer hebben. Voor de 
honden hadden we op het voordek een klein rond kinderbadje neer gelegd en daar konden 
zij af en toe even in verkoelen, of we lieten ze gewoon in de rivier zwemmen. Zij dragen 
tijdens de vaart altijd een zwemvest en dat houden ze dan ook om tijdens het zwemmen. 
Voor ons makkelijk, want dan konden wij ze zo weer mee terug nemen zonder dat ze eerst 
lekker in de rommel gaan liggen rollen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En wat doe jezelf op die dagen dat het zo warm is? Heeeeeeeel weinig en een lekker drankje 
erbij en op zo een moment voel je je als G.. in Frankrijk! Heerlijk zo te kunnen en mogen 
leven.  

„Wat maakt het hebben en varen van een boot nu eigenlijk zo leuk?‟ wordt er wel eens door 
niet boot bezitters aan mij gevraagd en dan is mijn antwoordt altijd, alles is leuk als je een 
boot hebt. Ja zelfs de momenten dat het niet goed gaat, door pech bijvoorbeeld, dan kan je 
nog genieten. Ik heb daarin ook de stelregel, alles wat door mensenhanden is gemaakt kan 
ook kapot gaan, maar valt dan ook weer te repareren. En als je dan net zo als wij, 
gemiddeld 2500 km per jaar vaart, gaat er altijd wel wat stuk. Het afgelopen seizoen (2009) 
was dat ook weer het geval. Als eerste ging de motor van de boegschroef stuk. Daar hebben 
we ruim 2½ week voor in Haarlem tegen de kant aangelegen aan het begin van onze trip. 
Maar ook dat is weer in orde gekomen. Zo ook de andere pech dingen, zoals: gebroken 
keerkoppelingkabel, kapot kooktoestel, beginnende brand in de slaaphut, af en toe 
weigerend aggregaat, paar stootwillen (de ronde gaan altijd het eerst stuk), 2 nieuwe accu‟s 
voor boegschroef en motorstart, navigatie laptop, 2e maal boegschroef (laatste anderhalve 
maand zonder gedaan), bril overboord, paar vette krassen op de romp door uitstekende 
delen in sluizen, en verder nog wat kleine dingetjes die we allang weer vergeten zijn. Varen 
is echt leuk, toch? ;-) 
 
Over de gebroken kabel gesproken: Tijdens het invaren van een sluis brak de kabel van de 
keerkoppeling. We konden op dat moment alleen nog maar vooruit varen en niet meer 
stoppen. En dat is heel lastig als je net in Frankrijk in een sluis komt te liggen. Nu zijn er 
mensen die de Franse sluizen niet kennen en daar kan ik tegen zeggen: kijk even naar de 
bijgaande foto. Dit is dus een normale sluis in Frankrijk‟s kanalenstelsel en u begrijpt wat ik 
bedoel: dat het lastig als je niet goed kan stoppen op de motor in een sluis. 



Maar goed, je gaat de kabel repareren/vervangen en daar ben 
je zo maar even 6 uur mee bezig. Dan is het wel even afzien 
bij een temperatuur van 40 graden. En dan komt het moment 
dat het weer werkt en voel je je als een superman die het weer 
gefikst heeft. Dat is wat ik bedoel met „alles is leuk als je een 
boot hebt‟. We moesten de kabel van de binnenbesturing 
gebruiken om de gebroken kabel van de buitenbesturing te 
vervangen. Nu hoor ik al mensen die zeggen: „heb je dan geen 

reserve kabel bij je?‟ Neen, mijn voorraad van reserve onderdelen aan boord is zeer beperkt. 
Wat je ook meeneemt er gaat altijd wat stuk wat je niet bij je hebt, hier heb ik genoeg 
ervaring mee.  
 
Bedenk maar dat er tegenwoordig eigenlijk geen afstanden meer zijn in Europa. En waar je 
ook vaart er is altijd wel ergens een mogelijkheid om onderdelen te laten bezorgen. Langs 
het vaarwater hebben door de loop van de eeuwen zich mensen gevestigd. Het water was 
vroeger één van de belangrijkste mogelijkheden tot transport, dus men kan altijd bij je 
komen of je gaat zelf op een fietsje naar een dichtsbijzijnde plaats om het bestelde op te 
halen. Het enige wat je nodig hebt is een mobiele telefoon, en welke bootvaarder heeft die 
nu niet? Dus mijn reserve-onderdelenpakket is zeer klein! En wat ook scheelt, ik heb de tijd!!  
 
Zelfs zoveel tijd dat ik ook nog kans heb gezien om mijn andere droom te verwezenlijken; 
het schrijven van een boekje. Meteen daarvoor even een klein beetje reclame maken. Het 
door mij geschreven boekje heet “Habbekrats – Mag het ietsje meer zijn”.  Te koop bij bv. 
www.bol.com – www.freemusketeers.nl – www.ako.nl – www.bruna.nl en alle andere 
boekverkopende internet sites. Leuk om lekker ontspannen op de boot te lezen. Als je tijd 
hebt! 
 
Dat laatste is iets wat heel belangrijk is. Heb je geen tijd en moet je binnen een bepaald kort 
tijdbestek weer terug thuis zijn; Ga dan maar niet varen in Frankrijk, of maak geen grote 
reis. Heel normaal is het dat het zomaar kan gebeuren dat een sluis of brug gewoon even 
een paar dagen gestremd is. Als je dan, net als wij, de tijd hebt ga je gewoon gezellig tegen 
de kant aan en geniet van het feit dat je niets hoeft. Als je dan ziet dat er mensen zijn die in 
4 weken tijd een giga afstand willen afleggen dan weet je al dat dat voor hen niet echt 
genieten is. Zij plannen dan in die vier weken een tocht die daarvoor eigenlijk te groot is en 
dan komt bij hen de ergernis op als zij ook moeten wachten tijdens de stremmingen. Het is 
plezier om te varen, daarom worden we ook pleziervaart genoemd.  
 
Misschien een kleine tip voor hen die wel willen varen, maar een beperkte tijd hebben: Maak 
de rekensom dat je in Nederland maximaal 45 km per dag vaart en dat je dan van elke 
vaarweek 1 dag niet vaart. Dan weet je de afstand die je met gemak en plezier kan varen in 
je vakantie. En met een paar goede waterkaarten erbij kan je dan een leuke trip in 
Nederland uitzetten.  
 
Ga je naar Frankrijk zet dan het aantal kilometers per dag op maximaal 25 en het aantal 
vaardagen per week op 5. Denk nu niet dat dit weinig kilometers per dag zijn, want het zijn 
er al behoorlijk veel. Om een voorbeeld te geven wat je tegen kan komen; laatste reis door 
Frankrijk heen hebben we ruim 500 sluizen moeten passeren! Gemiddeld per sluis 20 
minuten bezig, dat is al 166 uur. Maak je vaardagen van gemiddeld 4 uur, wat bijna iedereen 
doet, dan ben je al ruim 41 dagen kwijt aan het sluizen. Tel daarbij op dat je vaarsnelheid in 
het Franse kanalenstelsel ongeveer 6 kilometer per uur is, dan moet je echt wel tijd hebben. 
Voor ons geen probleem, want wij hebben die tijd en maken ons niet druk. En dat is het 
mooie van het varen, je moet niets, je wilt het zelf.  

http://www.bol.com/
http://www.freemusketeers.nl/
http://www.ako.nl/
http://www.bruna.nl/


Dat zelf willen, geldt natuurlijk voor een ieder die een boot heeft aangeschaft. Onze boot 
betekend veel voor ons; 5 maanden per jaar een heel ander leven. Wij hebben het 
zogenaamde zomerleven en het winterleven. Het leuke van dat zomerleven is dat je met een 
heleboel anderen bent die dat ook hebben. En als je een beetje open staat naar de anderen 
toe, heb je elke dag weer nieuwe kennissen. Ook dat is fantastisch! Voor je het weet zit je 
gezellig met een stel mensen fijn een drankje te drinken en met elkaar ervaringen uit te 
wisselen die je goed van pas (kunnen) komen.  
 
En nu beginnen, op het moment dat ik dit verhaaltje schrijf sneeuwt het buiten en is het 
koud, bij mij alweer de zomerkriebels te komen. We moeten nog het één ander aan de boot 
doen en dan kan die het water weer in. Dan gaan we weer voor een aantal maanden. Dit 
jaar gaan we eens een rondje Nederland doen, dat wordt een heel andere vaarbelevenis 
maar het zal zeker wel leuk gaan worden, want Nederland is ook een geweldig mooi 
vaarland. Je hebt hier het voordeel dat je eigenlijk alle kanten uit kan. Wat je in bv Frankrijk 
nou net weer niet hebt. Daar ga je een kanaal op en kan er aan het einde pas weer af. In 
Nederland kan je gewoon dwars uitgaan als je dat wil en behoef je niet eerst 600 kilometer 
te varen voordat je weer een vaarwater keuze hebt. 
 
Ik hoop dat u het een gezellig verhaaltje hebt gevonden en misschien heeft u er ook nog 
wat aan gehad. Niet de bedoeling van dit verhaal, maar dan wel mooi meegenomen. En 
verder wensen wij u een heel fijn en lekker warm en droog vaarseizoen toe. En wie weet, 
misschien komen we elkaar ergens in Nederland wel tegen. In ieder geval: Behouden vaart! 
 
Maarten Schultz 
 
 
 
 
 

 
 
Beste liggers, 
 
Bij de nota voor de zomerstalling ontving u een enquête formulier.  
Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld en terug gestuurd, zie dit dan als een 
herinnering. Het in het belang van de vereniging dat alle liggers (ook als u nu al 
vrijwilligerswerk verricht) de enquête invullen. Stuur de enquête naar 
loesneuteboom@kpnmail.nl of geef het even af bij Willem Blom of in de kantine. Als 
u het invult kunnen wij weer verder met ons onderzoek. 
 
Hartelijk dank voor u medewerking. 
 
Klaas Snijders, Arjan de Graaf, Frans van Oeveren, Bob Beutick, Jan Mieldijk en Jan 
Neuteboom. 
 
 

mailto:loesneuteboom@kpnmail.nl


 
 

 

 

   

 
 

 

 

  

   

 

 



 
  

Openingstijden bruggen Zaan en Nauernaschevaart. 
 
Zaan in de winter (van 16 oktober tot 16 april). 
Maandag t/m vrijdag van 06.00 tot 22.00 uur. 

Zaterdag van 07.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zondagen van 09.00 tot 12.00 uur. 

  
Nauernaschevaart in de winter (van 16 oktober tot 16 april). 
Van 16 oktober tot 16 april gesloten. 
De Nauernaschevaart kan voor beroepsvaart ook op aanvraag draaien. (u moet uw aanvraag wel 

minimaal 24 uur van tevoren indienen op tel. nr. 075-6816521. 

  
Zaan in de zomer (van 16 april tot 16 oktober)  
Maandag t/m vrijdag van 06.00 tot 22.00 uur. 
Zaterdag noordelijk gedeelte, Julianabrug, Zaanbrug, Clausbrug en Beatrixbrug. 

Van 07.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 19.00 uur. 

Zaterdag zuidelijk gedeelte, Den Uylbrug, Wilhelminasluis, Bernhardbrug, Spoorbrug, Alexanderbrug 
en Coenbrug. 

Van 07.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 18.00 uur. 
Zondag van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 19.00 uur. 

  

Nauernaschevaart in de zomer (van 16 april tot 16 oktober) 
Maandag t/m zondag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur. (Tel. nr. 075-6816521) 

  
De draaitijden van de brug Zijkanaal D (Nauerna) zijn gelijk aan de draaitijden van de Zaan. Behalve 

op zondag in de zomer, dan van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 19.00 uur. 
  

VHF kanaal en telefoonnummers:  
Centralepost VHF 18 en 20 Tel. 075-6816521 bedient: 
Schiethavenbrug VHF 20. 

Den Uylbrug VHF 20. 
Brug Zijkanaal D te Nauerna VHF 20. 

Reint Laan Jr. brug te Saendelft VHF 20 

Vaartbrug te Krommenie VHF 20. 
Zaanbrug. VHF 18. 

Julianabrug. VHF 18. 
Alexanderbrug. VHF 20. 

Bernhardbrug. VHF 20. 
Wilhelminasluis. VHF 20. 

  

 
De mogelijkheid bestaat dat in de nabije toekomst de bedientijden van de bruggen over de Zaan in de 

weekeinden gelijkgetrokken worden en de middagstremming vervalt. We houden u op de hoogte. 
  

Haven- en sluisgeld Zaanstad.  
Met ingang van 1 januari 2010 is het havengeld voor de recreatievaart, kleiner dan 20 mtr., 
vervallen. Stickers en dagbriefjes komen niet meer voor. Ook het sluisgeld voor 
recreatievaart tot 20 mtr. is vervallen!! 
  

Havendienst Zaanstad 
Westkade 2 
1506 BA Zaandam 
Postbus 2000, 1500 GA Zaanstad. 
Tel: 075-681 68 88 
Fax: 075-681 67 99 
Havens@Zaanstad.nl 
 



 
 

 
Ja Ja nu waren wij dus de pineut om de tros toegegooid te krijgen. Leuke worp 
Leen en Joke. 
 
Even voorstellen wij zijn Ellen en Marinus Robben en samen met onze twee 
honden en twee katten wonen wij op een vier hoog flatje in IJmuiden. Maar eind 
april verlaten we deze flat om nog kleiner te gaan wonen op onze boot de 
Princess** tot zolang als het weer het toelaat in september. 
 
Ik echte landrot moest zo nodig helemaal hotel de botel worden op schipperskind 
Marinus. 
En hoe leer je van het water houden, nou eerst maar eens een bootje huren. En 
nog eens en nog eens. Nou na drie keer was ik ook verkocht en besloten we heel 
voorzichtig op zoek te gaan naar iets van ons zelf. 
Het werd een Bejakruizer waar nogal het een en ander aan moest gebeuren, maar 
we hebben het gras eruit weten te krijgen en het kale casco ingetimmerd en het 
hart kloppend gekregen. 
Toen lagen we nog op een haven in Penningsveer, maar die werd voor 
woningbouw opgeheven. Zodoende gingen we ons oriënteren en kwamen we bij 
Z.Z.V. terecht. Na een kort gesprek met Willem waren we snel verkocht, wat een 
luxe zeg. (kun je nagaan het Oppertje was er nog niet)  Snel vonden we onze 

draai op de haven, waar we het erg 
naar onze zin hebben.  
 
Al doende werd de Bejakruizer te 
klein en was het toch wel erg 
onhandig iedere dag het bed in en 
uit elkaar halen. 
Op de haven lag de Banjer te koop. 
Niet moeders mooiste, maar het had 
wel wat. 
Ondanks het vele werk wat er aan zou 
zitten zijn we toch over stag gegaan.  
Aan het eind van de winterstalling was 
de overdracht. We moesten als een 
speer aan de gang om haar toonbaar te 
maken. Met grote inzet van mijn 
schoonouders is het gelukt om het 
zomerseizoen met een keurig 
geschilderd schip in te gaan. Zo werd de 
Banjer de Princess**  
 
Daarna is er ieder jaar dat we haar 
hebben nog wel een verbouwing 

geweest. Maar van dit jaar was het echt naar ik hopen mag de laatste (toch 
schat)??????!!!!!!!!!!!! 



De Princess** is nu helemaal qua vorm naar onze zin, maar moet nog wel geschilderd 
worden. Maar ja, als ik dit stukje schrijf ligt er weer eens zoals het de hele winter al 
het geval is een pak sneeuw en is het ijsbeertjes koud!!!!!! 
Maar we houden moed en zodra het weer en de werkgever het toelaten gaan we er 
weer tegen aan. Was het maar weer mei want dan kunnen we weer naar ons 
vertrouwde plekje bij de watertoren op de Nauernase vaart. 
( sorry Willem ) 
 

 
 
Wij wensen iedereen een behouden vaart en een gezond en mooi zomerseizoen 
 
Wij geven de tros door aan:  De familie Amse van de Kornuit 
  
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
Visschotel met kerrie  
 
Bereidingstijd: 55 minuten 
Personen:  4 
Herkomst:  België 
 
Ingrediënten  
 800g visfilets (wijting, kabeljauw, dorade...)  

 500g prei 
 3 grote uien 
 1 kg aardappelen 
 100g gemalen gruyère  
 5 dl melk 

 3 dl room  
 50 g boter of margarine  
 1 eetlepel kerriepoeder  
 Nootmuskaat 
 Peper 
 Zout 
 
Benodigdheden  

 Ovenschotel 
 
Bereiding 
1. Snij de prei in fijne ringen en schep ze in een beboterde ovenschotel. Leg hierop 
de visfilets en kruid met peper en zout.  
2. Snij de uien in ringen en stoof ze aan in wat olie. Voeg er de kerrie bij en laat 
verder stoven. Voeg er de room aan toe. Giet het mengsel over de vis en strooi er 
dan de gemalen kaas over. Zet 40 minuten in een oven van 190°C.  
3. Schil de aardappelen. Kook ze gaar. Giet af en plet ze fijn met boter en wat melk. 
Kruid met peper, zout en nootmuskaat. Serveer bij de vis. 
 

 


