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Wat is het ondertussen toch een heerlijk weer geworden! Ik schrijf dit stukje al varend op de 
boot. Helaas weer richting huis, maar wel na een zeer geslaagd lang pinksterweekend op de 
Westeinderplassen doorgebracht te hebben. Wat is het toch weer heerlijk om te kunnen 
vertoeven op je boot, als hij de hele winter zo op de kant heeft gestaan. Veel mensen 
hebben er weer een winter opzitten van hard klussen. Een aantal zijn misschien nog bezig 
met de laatste hand- en spandiensten, maar ondertussen wordt er al weer volop genoten 
van het vaarseizoen. 
Deze editie is ook weer goed gevuld door de vele inzendingen die ik heb gekregen. Allen 
weer bedankt! U kunt in deze editie o.a. een impressie van een vaarder lezen van de 
inhijsperiode. Ook heeft Dineke Oostendorp een ingezonden stuk gestuurd nav de EHBO-
avonden die afgelopen winter zijn gegeven in ‟t Oppertje. Daarnaast kunt u nog informatie 
lezen over wat de wet zegt m.b.t. de vuilwaterverzameling.  
 
Wederom wens ik u weer veel leesplezier! 
Geniet van het mooie zomerseizoen. Hopelijk maakt u allen weer mooie dingen mee tijdens 
de tochten die in het verschiet liggen. Mocht u een mooi verhaal hebben voor één van de 
volgende edities dan hoor ik het graag. 
 
Tot eind september bij de volgende “Afgemeerd” 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 
 
 
 
 

 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

 
De volgende Afgemeerd kunt u verwachten 
omstreeks eind september 2010; 
 
Copy inleveren voor 10 september !  
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Vanuit het bestuur is er deze keer niets bijzonders te melden. 
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!gnitalretaweT – Tewaterlating! 
 
Daar zaten we dan op 15 april 2010 om 9 uur ‟s morgens in de kantine op de haven te 
wachten tot onze boot, de Moja, te water zou worden gelaten na de winterstalling op de wal. 
Het was een stralende dag, geen wolkje aan de lucht. Eerst werden wat kleinere boten te 
water gelaten en dan zou de onze erin gaan. Nog maar een kopje koffie genomen en maar 
wachten. De mannen van de hijsploeg waren druk bezig met de kleinere boten en de 
vorkheftruck werd kundig door Lucas bestuurt. De kleinste man van het gezelschap Bob, 
tilde onvervaard de zware boten het water in met de kraan. De andere mannen zoals Leen, 
Erik, Frans, Coen, Lou, Henk W, Henk B, Rien, Dirk, Gerrit, Arie, Rinus enz. waren druk bezig 
om het stuwhout netjes op te bergen in en op de daarvoor bestemde plaatsen en de 
stroppen onderdoor de te hijsen boten te halen. Het liep weer gesmeerd en dit alles in alle 
rust en vrede die deze mannen onderling naar elkaar uitstraalde.  
 
U kent dat wel; heel rustig en vreedzaam zo van: “hé Arie staat daar nou niet te slapen” en 
“flikker dat stukhout nou eens opzij.” “Hallo Bob. . . . de boot kan omhoog hoor” of “ga je 
morgen pas verder.” “Rien, je staat weer te lullen maar geef Erik eens een douw, die staat 
weer te slapen. Zeker weer gisteren een neut te veel gehad.” “Hé, Henk B, beweeg ook 
eens, je bent op het moment net een kromme volt die niet door het stroomdraadje kan.” 
 
 

Ff tussendoor: Het schijnt ook zo te zijn dat Henk B, we 
mogen en kunnen uit zeer gevoelige persoonlijke redenen 
geen achternaam geven nadat de grote stroomstoring die in 
Noord-Holland is geweest nog nooit is opgelost, ook de man 
is die de elektrische dingen doet. ????? Welke elektrische 
dingen dat dan moeten zijn tijdens het boot-inhijsen weet ik 
ook niet maar. . . . . . . ik heb mij laten vertellen door een 
(betrouwbare) bron, dat Henk - zwart balkje voor de ogen - 
B, op de juiste tijd de muntjes in de elektrameter gooit!  
 
 Helaas mochten we geen andere afbeelding van Henk B. 
plaatsen. 

 
 
“Leen meeloper, ga nog ff met die luie Lucas een volgende boot ophalen.” 
 
Ff tussendoor: Nu is het zo dat Leen geen meeloper van zijn achternaam heet, maar hij 
heeft de, voor de schrijver van dit stukje onduidelijke, taak om met de heftruck en de te 
verrijdende boot mee te lopen. Waarom. . . . . . vraag het mij niet, ik heb mij laten vertellen 
dat hij onder het meelopen tegen de boot praat en hem geruststelt. Zo in de trant; “rustig 
maar bootje, het water is niet zo koud. En we laten je heel voorzichtig erin zakken zodat je 
rustig kan wennen. Komt allemaal goed met je, geloof oom Leen maar.” Of dit waar is weet 
ik niet, want degene die mij dit eens vertelt heeft is ook een echte ZZV-er en daar ben ik 
ondertussen wel achter, die kunnen sterke verhalen vertellen! Maar in ieder geval Leen, 
mensen let goed op heel belangrijk, LOOPT MEE!!!!!. . . . . . . Ff tussen tussendoor; Het 
schijnt dat Lou en Coen ook een soort meelopers zijn. Maar daar is mijn informant, u weet 
wel die betrouwbare ZZV-er, iets minder mede deelzaam over. Hoewel, Coen heeft de naam 
dat hij eventuele boten die tijdens de rit de bok willen verlaten met een ferme kopstoot weer 
terug op de bok ramt. En Lou verzamelt grondzeilen op aanwijzing van Leen, schijnt dat ze 
daarmee gaan. . . . . .???  Deze schrijver weet het niet en staat dus voor deze (on)waarheid 
niet in. 



 
 Leen loopt mee!! Wisten we maar wat hij allemaal 
tegen de boten zegt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Frans hang die band nou eens ff stevig vast het is je meissie niet.” 

 
Ff tussendoor: Frans heeft voor „de band onderdoor de boot 
hangen‟ speciaal op kosten van de ZZV een cursus bondage 
gedaan. Dit heb ik wederom van een/de betrouwbare ZZV-
informant. Dit is al wat jaren geleden gebeurd en Frans en 
de vereniging hebben er nog steeds plezier van. Voor de 
mensen die het willen weten wat dit heeft gekost kan ik u 
meedelen dat dit een heleboel geld was, maar maak u niet 
ongerust, dit is geheel op slimme wijze in de boeken 
weggewerkt en de belasting weet hier niets van. Frans 
moest hiervoor 4 weken speciaal naar Mallorca. Uiteraard in 
een 6 sterren hotel want er moest geleerd worden, dus eerst 
goed uitrusten. Dit op krachten komen heeft ongeveer drie 
en een halve week geduurd en toen kon de cursus van een 
half uur gedaan worden. U ziet, je hebt het als vrijwilliger bij 
de ZZV ook niet gemakkelijk. 
 
 
Bondage Frans aan de band. 

 
 
“Hé Willem, je mag wel havenmeester zijn, maar als je je handen zoekt, die zitten in je 
zakken. Laat ze eens wapperen man. Hallo Lucas, die boot komt niet vanzelf naar de kraan 
toe gehuppeld man, haal er eens eentje op.” 
 
 
Ff tussendoor: Lucas, intimi mogen hem Luc noemen, een 
man die ook altijd wel op de haven te vinden is, heeft een 
bepaalde reputatie welke ik hier nu niet uit de doeken kan 
doen. Het schijnt nogal gevoelig te liggen maar een heel 
klein tipje van de sluier wil ik wel oplichten, vroeger ver 
voordat hij verkering had en getrouwd was, schijnt het te 
zijn dat hij nogal goed bij de vrouwtjes overkwam. Ja uh, 
meer weet ik er niet van dus vraag mij daarover maar 
niets meer. U kunt het eens aan hem vragen als u hem 
tegenkomt, maar bedenk wel het is een echte ZZV-er, dus 
. . . . !  
 
Luc op de truck! 



 
 
U kent dat wel, echte kerels onder elkaar die lekker rustig en vreedzaam aan het werk zijn. 
En elkaar ook op duidelijke wijze aanwijzingen geven die er niet om liegen.  
 
Vanuit de warme kantine is het heerlijk om die kerels zo aan het werk te zien. Je ziet het 
gewoon, ze kennen elkaar van haver tot gort en met grote brullen en gelach loopt alles wel 
heerlijk gesmeerd.  
“Nog 2 bootjes en dan is die van ons aan de beurt”, zeg ik tegen mijn vrouw. Even later was 
het zover. De boot werd opgetild en met bok en al naar de kraan gereden. Ik vond het wel 
wat hard gaan maar het was voor de mannen schijnbaar nog niet hard genoeg en er werd 
naar Lucas geroepen: “je moet dat andere pedaal indrukken en niet je voet op het 
rempedaal houden.” Lucas, niet gehinderd door enige kennis van zaken, stampte in één keer 
het gaspedaal naar beneden en de snelheid nam drastisch toe. “Niet zo hard”, gilde ik in 
lichte paniek naar Lucas. Maar die, helemaal in vervoering van de grote snelheid die hij 
maakt riep terug: “je moet niet zeuren joh, er zitten niet voor niets wielen op je boot.” 
Daarmee doelend op de twee wielen die ik er op heb gezet op de uiterste punten van het 
zwemplateau, bedoelend voor het wegdraaien van de kont op te vangen in de nauwe sluizen 
van Frankrijk. “Ja, maar das ergens anders voor bedoelt”, riep ik nog gauw terug. Maar 
Lucas reed nu de boot al vooruit/achteruit naar de kraan. Toen opeens riep Arie, met de pet, 
“stoppen mannen het is lunchtijd!”  
 

 
 
Ff tussendoor: Wat ons/mij als toeschouwer/bezoeker/lid van 
de ZZV al eens is opgevallen is dat Arie eigenlijk alleen de pet 
op heeft als zijn vrouw niet op de haven is. Nu heb ik een tijdje 
geprobeerd de mens te leren kennen en bezie dit, de pet af als 
zijn vrouw er is, toch als een soort van paringsritueel wat je ook 
vaak bij mannetjes eenden ziet. Als het wijffie in de buurt is 
gaan opeens de veren mooi bol staan. En bekijk Arie, zijn 
weelderige goud/grijze haardos wappert dan vrolijk in de wind. 
En is de vrouw er niet, dan moet dit schoons gekoesterd 
worden. Kijk dat is pas een echte kerel!! 
 
Arie met de pet, dus vrouwtje thuis! 
 
 

 
Maar goed, etenstijd dus! Dit was niet tegen dovemansoren geroepen. Bob sprong van de 
kraan af en Lucas deed hetzelfde, maar dan van de rijdende heftruck met boot er voor. “Nee 
nee nee”, riep ik doodsbenauwd uit, “Zet het spul stil”. “Niet zeuren”, werd er door iedereen 
geroepen, “etenstijd is etenstijd!” Ja maar. . . . . 
 
Steeds harder reed het hele spul door richting de kraan en het daar achter liggend water. De 
achterkant van onze Moja ramde tegen de kraan aan die daardoor ook begon te rijden 
richting het water. “Het gaat niet goed!” brulde ik uit. “Ach welja”, zei Willem de 
havenmeester, “die heftruck heeft dat zo vaak gedaan, dus die weet wel wat hij moet doen.” 
 
Ff tussendoor: Willem de havenmeester heeft ook nog een andere hobby dan de haven 
meesteren. Hij fluit scheids, of hoe dat mogen heten! Dat doet hij bij het voetballen. Nu 
moet ik eerlijk zeggen dat ik van dat spel totaal geen verstand heb. Ik vind het persoonlijk 



toch een beetje bizar dat je op een weilandje gaat staan, waar de koeien nog niet eens een 
beetje gras vandaan kunnen grazen, met 22 mannen en dan gaat proberen een bal in een 
soort rechthoekig poortje te schoppen. Jawel schoppen, want het is namelijk verboden om 
de bal met je handen vast te pakken. Als je dat doet dan fluit Willem. Vastpakken mag niet! 
Hoewel. . . . . . . als de bal buiten een witte streep komt fluit Willem weer en dan mag de bal 
WEL vastgepakt worden. Er is wel één voorwaarde aan verbonden, je moet de bal dan snel 
weer weggooien. Je moet het maar snappen allemaal. En nu schijnt Willem dat dus allemaal 
te snappen en mag hij dus fluiten bij die 22 mannen. En let op, alleen Willem mag fluiten. 
Niemand anders van die 22 mannen mag dat. Wat ben ik toch blij dat ik gelukkig maar een 
gewoon cricket liefhebber ben, daar is het geloof ik allemaal wat duidelijker en er wordt niet 
gefloten. 
 
Steeds verder reed de truck met bok richting het water en daarbij de kraan stevig voor zich 
uit duwend, de eerst twee wielen van de kraan bereikte het einde van de kant en gleden met 
een grote klap over de rand het water in.  
De truck met bok, en onze Moja daarop, ondervonden daardoor minder weerstand en ging 
nog wat vlotter rijden.  
 
In de kantine hadden de mannen van de hijsploeg plaatsgenomen aan de grote middentafel 
voor de hijsmannen (aan die tafel mogen op de hijsdagen alleen de hijsmannen zitten, het is 
maar dat u dat weet en niet vergeet!) en net hun soepje bestelt. “Zeg Willem”, zei Gerrit, 
één van de mannen, “zijn we niet wat vergeten?” “Nee, voor zover ik weet niet”, zei Willem, 
“het loopt weer helemaal gesmeerd.” Mijn vrouw die het allemaal had aanschouwd wat er 
buiten gebeurde riep in grote paniek tegen Willem: “kijk dan man, het gaat allemaal fout 
daarbuiten. Doe er wat aan. . . . . . HELP!”  “Ach”, zei Willem daarbij vriendelijk glimlachend, 
“mevrouwtje maakt u niet druk, alles zal recht komen. Wij hebben er toch verstand van we 
doen dit al jaren!”  
 
Ondertussen buiten werd de puinhoop steeds groter, de kraan was nu helemaal in het water 
gevallen en mijn boot kantelde langzaam achterover achter de kraan aan. Met luidgeraas viel 
hij ook in het water en meteen ging het achterschip geheel onder water. Steeds dieper zonk 
de boot en de heftruck reed gewoon door en ging ook te water. Alles, alles te water en ik 
kon er niets aan doen. 
 
Mannen, eet smakelijk en laat het u wel bekomen. Zwijgend begonnen de stoere kerels van 
de hijsploeg aan hun soepje. Willem nam als eerste een grote hap soep die nog veel te heet 
was en branden daardoor zijn mond. “Oja, dat waren we vergeten”, zei één van de hijsers, 
“we motten eerst ff blazen.” Luid gelach klonk alom. Straks nog ff een paar van die bootjes 
erin mikken en we zijn voor vandaag weer klaar zei één van de stoere hijsbonken. “Ja” zei 
Willem, “we lissen lekkel op shlema. Je zliet het, een kwlestie van goed pvlannen.” Het valt 
natuurlijk ook niet mee om nog wat knaps te zeggen als je net je mond hebt gebrand. 
 
Mijn vrouw die huilend over de NP-plaats, (NP - dit betekent trouwens niet Nu Parkeren 
maar, Niet Praten) rondjes liep. Met de honden er luid blaffend achter aan. De motor van de 
heftruck, die boven op mijn gezonken boot stond, stond luid razend hoge toeren te maken. 
En ondertussen een dikke vette zwarte walm uit te blazen. Ja, bij de ZZV doen we aan een 
schoon milieu mee. Het geborrel van de lucht die uit onze gezonken Moja omhoog kwam, 
zorgde voor een totale chaos op de anders zo rustige jachthaven. Met tranen in mijn ogen 
stond ik geheel machteloos te kijken naar het toplichtje van onze Moja die nog net boven het 
water uitstak. En op dat moment ging mijn telefoon, ring . . . ring. . . ring. . . Met bevende 
hand probeerde ik het toestel uit mijn zak te halen. In één ruk trok ik het toestel er uit, maar 
door de snelheid waar dat mee gebeurde zeilde het toestel vanuit mijn hand richting het 



water . . . . . In paniek, dat die ook nog te water zou gaan, nam ik een sprong en met een 
klap kwam ik op mijn knieën op de grond terecht . . ! Naast mijn bed, badend in het zweet. 
Ring. . . ring. . . .ring. . . deed de wekker, half zeven, tijd om op te staan. Het was 15 april 
en vandaag zou de boot het water in worden gehesen.  
Ik had dus alles gedroomd, o wat was ik blij, alles gedroomd!! Wat een nachtmerrie was dit 
geweest, verschrikkelijk. 
 
Daar zaten we dan op 15 april 2010 om 9 uur ‟s morgens in de kantine op de haven te 
wachten tot onze boot, de Moja, te water zou worden gelaten na de winterstalling op de wal. 
Het was een stralende dag, geen wolkje aan de lucht. De hijsploeg was volop bezig en eerst 
werden er wat kleinere boten te water gelaten en toen was onze boot, de Moja, aan de 
beurt. Rustig werd onze boot naar de kraan gereden. Er werd naar Lucas geroepen: “je moet 
dat andere pedaal indrukken en niet je voet op het rempedaal houden.” Glimlachend reed 
Lucas rustig door, door de jaren de nodige kennis opgebouwd hebbende wist hij wel dat het 
niet harder hoefde te gaan. Zo ging het goed.  
 

 
 
 
 
 
Bestuurd door Lucas de boot veilig naar de 
kraan! 
 
 
 

 
Ff tussendoor: Ik hoop trouwens dat u dit jaar wel goed hebt opgelet hoe hij het weer heeft 
gedaan. Perfect toch weer, gewoon 14 jaar ervaring. Helaas schijnt het zo te zijn dat hij het 
volgende jaar niet meer mag doen, omdat hij dan de leeftijdgrens van 70 jaar is gepasseerd 
en dan mag het niet meer vanwege iets met de verzekering. Hoe kan een mens het zo 
bedenken toch; juist iemand met ervaring en de rust van de leeftijd in zich heb je toch nodig 
om onze kostbare boten te verrijden. Maar goed, als het zo is dat dat vanwege verzekering 
niet meer mag dan vraag ik mij af: “zou het dan ook zo zijn dat de andere vrijwilligers, 
bijvoorbeeld in de kantine, als ze ouder dan 70 zijn, het ook niet meer mogen doen? Het zou 
zo kunnen zijn dat ze dan een kroket laten verbrande die de verzekering dan niet meer 
dekt.”  
 
En verder ging het weer. Professioneel werden de singels onder de boot doorgespannen en 
Bob tilde de Moja kalm en beheerst van de bok het water in. Daar dreef onze trots in het 
water, vakkundig van de kant af gehouden door Rinus. 
  
  

Heel rustig door Bob de boot te water!  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ff tussendoor: Rinus is dus de enige die op de hijsdagen dit werk 
doet. Dat schijnt te komen omdat, en dit wat nu gaat komen heb ik 
ook weer uit een betrouwbare ZZV-bron dus weet wat het waard is, 
Rinus graag voor paal staat. Of met een paal staat, dat weet ik ff 
niet meer. Rinus schijnt namelijk een heel goed gevoel te hebben 
voor iets of iemand van de kant af te kunnen houden met een lange 
paal. Het schijnt dat hij, ook weer volgens deze betrouwbare ZZV-
bron, er zelfs een paalcursus voor heeft gevolgd op kosten van de 
vereniging. Dat schijnen ze te doen in Friesland en het heet zoiets 
als Fierljeppen. Als je dan droog de sloot over komt dan ben je 
geslaagd. Rinus was in één keer geslaagd, hij hoefde alleen maar 
een greppel over te gaan en met dat lange lijf van hem was dat een 
dingetje van niks. 
 
 

Rinus staat voor (sorry) achter paal. 
 
 
Ik stapte aan boord en starte de motor. Even later meerde ik onze Moja in de box af en was 
weer blij dat we binnenkort weer konden gaan varen. Daar hoort een boot te zijn, in het 
water. Een boot moet drijven en niet op een bok staan. 
 
Met dank aan alle mannen van de hijsploeg die er weer voor gezorgd hebben dat onze boot 
weer netjes te water is gekomen. Op die dag, 15 april 2010 hebben de mannen 71 boten te 
water gelaten, waarbij het een enorm voordeel was dat Willen de lege bokken wegreed. 
Eigenlijk was Willen een soort van bokkenrijder! In ieder geval ging het allemaal zonder 
brokken en razend snel. Proficiat mannen. Wij, als vereniging, mogen blij zijn dat we zulke 
gedreven mensen hebben die dit elk jaar weer doen. Wat ons elke keer weer opvalt is dat 
deze kanjers het met plezier en overgave doen. Daarom dit idiote verhaaltje wat gewoon 
nergens op slaat, dan alleen het feit dat een vereniging blij mag en kan zijn dat er altijd 
weer vrijwilligers zijn die zich op geweldige wijze blijven inzetten. En dat geldt niet alleen 
voor de mannen van de hijsploeg, maar zeker ook voor al die anderen die hun vrijwillige 
steentje bijdragen op hun manier. 
 
Blijf dit plezier behouden mannen en weet dat wij, mijn vrouw en ik, het elke keer weer een 
geruststellend idee vinden dat het op deze professionele manier gebeurt. 
 
 
 
 
 
 
 
Willem op de bok aan het bokkenrijder! 
 
 
 
 
 
 
 



Memorandum: U als goede lezer zult hebben gezien dat er verscheidene inhijsers geen FF 
tussendoor: hebben gekregen. Dat klopt ook! Over deze mannen, stoere bonken, echte 
hijskanjers, is of niets te vermelden, of het is zo vreselijk veel dat de schrijver van deze 
verslaggeving het wijzer heeft geacht om hier geen verhaal van te doen:-). Of over Lou die 
als . . . . . NEE, ik stop er mee, het kan ook te gek worden. Ik hoop alleen maar dat, nadat 
dit artikel is gepubliceerd, ik/wij toch nog lid mogen en kunnen blijven van de ZZV, want 
voor mij/ons staat de ZZV voor Zonder Zorgen Varen. Ik weet het is de Zaanlandse Zeil 
Vereniging, maar de pret en de gein die ik ervaar hier op de haven is voor mij heel erg 
belangrijk. En zij die toch een beetje lopen te miepen en te zeuren bedenk dan: “we hebben 
met ons allen één hobby en dat is bootje varen. Niets meer dan bootje varen, zo simpel ligt 
dat!! En laten we met zijn alle proberen in dat kleine beetje tijd wat we hebben om dat 
bootje te varen er geen grote problemen en of gezeur in te willen passen. En bedenkt u 
maar dat het zo over kan zijn met uw hobby om wat voor reden dan ook.”  
 
 
Inhijsploeg 15 april 2010 
 

Om privacy reden zijn alle namen 
niet veranderd. Klachten en/of op-
/aanmerkingen naar aanleiding van 
dit artikel zullen door de schrijver 
absoluut niet serieus behandeld 
worden, want het is geen serieus 
artikel!  Mochten er mensen zijn die 
zich er aan storen dat ik deze 
vrijheid van verslaggeving heb 
aangedurfd en daarbij naar hun idee 
geen respect toon, dan heb ik daar 
de mededeling voor: “dat ik graag 

de mensheid zie zoals ik zelf ben. Vrolijk en een beetje gestoord, maar wel eerlijk en blij 
levend. Daarbij heb ik in mijn leven geleerd om mijzelf en de mensheid niet te serieus te 
nemen. Aan het einde van de grote vaart des levens kan je je boot toch niet meenemen.” 
Maar wilt u meer weten over mij, Google dan eens mijn voor- en achternaam en vul daarbij 
in dan “Habbekrats!”  
 
Iedereen een heerlijk vaarseizoen toegewenst. 
 

Maarten Schultz 



 
 

28 augustus 2010 “Eindevaarseizoen” 
 
Er is goed nieuws: De Gondelvaart gaat door!!!!! 
 
Maarrrrrrrrrrrrrr ........... Er kunnen altijd nog meer boten bij voor de 
optocht over de Zaan! 
Dus mocht u toch nog geïnteresseerd zijn in een gezellig weekend/avond 
vul dan alsnog het formulier in wat u eerder heeft ontvangen of mail even  
naar onderstaande mailadressen met de gegevens van u, uw bootnaam, 
uw ligplaats en aan welke activiteiten u mee wilt doen. 
 
Hierbij nog even het programma: 
21 t/m 27 augustus 
27 augustus 20.00 uur  
 
 
 
27 augustus 21.30 uur  
28 augustus 17.00 uur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optuigen van jullie boot. 
Door een onafhankelijke jury zullen de 
3 mooiste boten worden uitgekozen. 
De kantine zal deze avond geopend 
zijn. 
De prijsuitreiking. 
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. 

Wij hebben er in iedergeval veel zin in. 
Lisette & Loes 
 
Lisette ( l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl )  of  
Loes    ( loesneuteboom@kpnmail.nl )  
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Mijn naam is Dineke Oostendorp, docente Eerste Hulpverlening. 
Mij is gevraagd om iets te schrijven in het ZZV Jachthavenblad en aan dat verzoek voldoe ik 
natuurlijk graag. 
 
25 jaar geleden behaalde ik mijn EHBO-diploma bij de Vereniging Koog-Zaandijk. Indertijd 
was ik werkzaam in de flexibele Thuiszorg en draaide uitsluitend avond/weekend- en 
nachtdiensten. Zodoende was ik in de gelegenheid om overdag een enthousiaste, ervaren 
EHBO-er te assisteren bij een cursus Jeugd-EHBO. Deze cursus werd op de lagere school aan 
de 6de klassers gegeven. Ik moest helpen bij het oefenen van eerste hulphandelingen en 
aanleggen van verbanden. Dit was heel leuk. Minder leuk vond ik het toen ik 
noodgedwongen zelfstandig een les moest geven aan de ca. 25 kinderen. Met trillende 
benen stond ik voor de klas, maar de zenuwen waren snel weg en het ging best goed. Een 
paar jaar later besloot ik de Kaderopleiding EHBO te gaan volgen.  
 
Inmiddels geef ik al meer dan 15 jaar les o.a. bij de EHBO-vereniging Westzaan en nog 
steeds op een aantal scholen.  
De EHBO-Vereniging Westzaan organiseert van begin oktober tot begin april lessen voor 
beginners en gevorderden op de donderdagavond in het gezellige, pas gerenoveerde, 
Buurthuis “De Kwaker” te Westzaan. Informatie over de cursussen kunt u vinden op de 
website; www.EHBO-Westzaan.nl 
 
E.H.B.O. is belangrijk, want helaas gebeuren er ongelukken; In en om huis (ca 70%), in het 
verkeer (vaak ernstig), op school of werk, maar ook bij sport en recreatie. Vaak door eigen 
schuld; onvoorzichtigheid of nalatigheid, maar soms is het gewoonweg domme pech. Hoe 
dan ook, als je er bij bent of erbij wordt geroepen dan wil je helpen. Heel prettig is het dan 
om te weten hoe je moet handelen en dat de hulpverlening verantwoord is. Maar niet alleen 
bij ongevallen, ook bij ernstige stoornissen in de gezondheidstoestand zoals b.v. een 
hartstilstand (eigenlijk circulatiestilstand) is dat heel  belangrijk. In zo‟n geval telt elke 
seconde, een snelle adequate eerste hulp kan dan een leven redden. Met een A.E.D. 
(Automatische Externe Defibrillator) wordt de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk 
verhoogd. Daarom worden er ook steeds meer A.E.D.‟s  in openbare gebouwen en plekken 
waar veel mensen samen komen geplaatst.   
 
Ook de jachthaven zag het belang ervan in en nam het fantastische besluit om een A.E.D.  
aan te schaffen. Twee enthousiaste EHBO-ers (van de vereniging Westzaan) namen het 
initiatief om voor leden van de Jachthaven een reanimatie/A.E.D cursus te organiseren, 
zodat iedereen, die dat wilde, kon leren hoe te handelen bij een hartstilstand. De les werd 
gegeven door een medewerker van de ambulance/NRR–instructeur (Nederlandse Reanimatie 
Raad) en ik mocht hem daarbij assisteren. De animo was groot. Het werd een heel 
geslaagde avond, waarbij iedereen na afloop een certificaat kreeg. Aan Corrie van Druenen 
(1 van de 2 enthousiastelingen) liet ik weten dat (als er interesse voor was) ik best een  
Eerste hulp presentieavond wilde geven bij de Jachthaven. 
 

http://www.ehbo-westzaan.nl/


Zo werd er afgesproken voor 24 maart. Alles was keurig verzorgd, er was een beamer en 
een projectiescherm geregeld, zodat ik bij de diverse levens- en zelfreddende onderwerpen 
wat beelden kon laten zien. Ook nu was de opkomst goed. Iedereen was op het eind van de 
avond druk aan het oefenen op het wonddrukverband, dat ik gedemonstreerd had . Volgens 
mij was de avond geslaagd, ik vond het tenminste heel gezellig en voor herhaling vatbaar.   
De reanimatielessen moeten in ieder geval 1x per jaar herhaald worden, dus waarschijnlijk 
tot ziens. 
 
Rest me nog iedereen een heel fijn ongelukvrij vaarseizoen toe te wensen met heel mooi 
weer. 
 
Groeten Dineke Oostendorp  
 
P.s. 
Tijdens de presentatie heb ik ook laten zien welke verbandmiddelen er goed van pas kunnen 
komen  bij ongelukjes aan boord, o.a. het snelverband en het wondsnelverband. 
Daarbij heb ik de mogelijkheid aangegeven om via onze EHBO-vereniging verbanden tegen 
een lagere prijs dan bij Apotheek of drogist aan te schaffen. Helaas heeft de vereniging geen 
grote materiaalvoorraad en bestellen bij Het Oranje Kruis doen we meestal 1x per jaar. Als ik 
de nieuwe prijslijst heb zal ik die zo snel mogelijk doorgeven. 
 
Hierbij wel een officieel O.K. lijst met de minimuminhoud van een basisverbanddoos 
 

Flesje Desinfectiemiddel  (Betadine) 1 

Driekante doek 1 

Eerste hulpschaar 1 

Elastisch zwachtel 400x6 cm 2 

Handschoenen  bv. Mt L 2 paar 

Hechtstrips  10 

Ideaalzwachtel 500x 8 cm 1 

Kleefpleister 500x2,5 cm  rol 1 

Mondmasker voor beademing 1 

Reddingsdeken/isolatiedeken 210x160 cm 1 

Snelverband 10x12 cm 2 

splinterpincet 1 

Stappenplan eerste hulp 1 

Steriele kompressen 10x10 cm 2 

Steriele kompressen 5x9 cm (1/16 ) 2 

Steriele kompressen 10x10  niet verklevend 5 

Synthetische watten 300x10 cm 1 

Tekenverwijderaar  1 

Wondpleister 1 meter 1 

Wondpleisterassortiment in 3 maten 
7,2x 1,9cm   7,2x 2,5 cm  7,2 3,8 cm 

15 

Wondsnelverband  6x8 cm 2 

Zelfklevend fixatiezwachtel 4m. x 6 cm 1 

Evt. Hydrogel brandwondenkompres  10x10 
cm 

 

 



“De Stoel” 
 

  
 
“Ja”, zult u denken, “wat een koptekst en nu?” Het is niet de stoel van Rik Felderhof, 
maar een stoel van de ZZV die gebruikt wordt rond, in en om de kantine door alle 
leden. “Ja, en wat nu?”, zult u wederom denken. “Een stoel is om op te zitten, wat is 
daar voor nieuws over te melden?”  
Nou, dat zal ik u vertellen: Bij ons op de haven is een stoel niet alleen om te zitten, 
maar wordt ook gebruikt door een lid om zijn/haar kwasten schoon te maken. De 
stoel is nu blauw van kleur. Wil diegene nu ook zo sportief zijn en de stoel schoon 
maken. 
 
Loes 
 
 
 

 
 

Nieuws van de commissie vrijwilligerswerk. 
Zoals u weet is er een commissie aan het inventariseren hoe om te gaan met 
vrijwilligerswerk. Allereerst willen wij de 43 liggers die bereid zijn geweest het 
formulier in te vullen en terug te sturen hartelijk danken. Wij laten zeker iets van ons 
horen zodra het onderzoek is afgerond. 
Maar er moet ons toch wel van het hart dat het er schikbarend weinig zijn. Van de 
250 liggers 43 formulieren terug. Dit kan toch niet waar zijn. Wij zijn aan het 
onderzoeken wat de liggers als vrijwilligerswerk zouden willen gaan doen. Maar 
zoals het er nu uitziet zullen wij genoodzaakt zijn om straks bij het bestuur met een 
plan te komen waar verplichte werkdagen voor iedereen gaat gelden. Iedereen 
van ons weet dat als je lid ben van een vereniging je soms gezamenlijk de handen 
uit de mouwen moet steken. Het spreekwoord luidt niet voor niets “Vele handen 
maken licht werk”. 
Wij streven nogmaals niet naar verplichte werkdagen. Dus geven wij u nog 1 keer 
de gelegenheid om het formulier in bijgevoegd bestand in te vullen en 
terug te sturen voor 7 juni a.s. (ook als u niet bereid bent om 
vrijwilligerswerk te doen willen wij graag een reactie)  
 
Klaas Snijders, Arjan de Graaf, Frans van Oeveren, Bob Beutick, Jan Mieldijk en Jan 
Neuteboom. 



  

 
 
 

“Hoe het begon” 
Langs ons ouderlijk huis liep een sloot, uitkomend in park Scheibeek. Vooral in de 
winter en na veel regen had de sloot een hoog waterpeil. Wat is er dan mooier om 
een vlot te maken en er op te springen, helaas tegen de bedoeling in om om te slaan 
er bijna te verdrinken. Voor straf naar bed, want spelen bij de sloot was nadrukkelijk 
verboden. Na zo‟n belevenis zijn er maar twee mogelijkheden: levenslange schrik 
voor water, of het tegenovergestelde. “Ik had geluk”. 
 

“Hoe het verder ging” 
Mijn vaders roeiboot lag op een plaatsje in de Pijp vlak bij het Noordzeekanaal. Wij, 
mijn vriendjes en ik, vonden dat een uitdagen zeilgebied. De boot was er, nu de rest 
nog. Met behulp van mijn moeder werden de zielen gemaakt uit een paar oude 
bedovertrekken, blauw/wit gestreept. De boot is klaar, varen maar. Van zeilen 
hadden we geen verstand, dus naar het Noordzeekanaal gereid, de zielen gehesen 
en met een prachtige westenwind op naar Amsterdam. Ter hoogte van kanaal C 
aangekomen, en gezien het tijdstip, leek Amsterdam toch wat te ver en besloten we 
terug te zeilen. “Maar hoe doe je dat?” Goede raad was duur, want die boot wilde 
alleen maar met de wind mee naar Amsterdam. Maar dan, als de nood hoog is, is er 
een opduwertje nabij, een schipper op weg naar de haven van Beverwijk. Hij heeft 
ons keurig bij de ligplaats afgeleverd. “Hulde”, maar met die boot is nooit meer 
gezeild. 
 
Toen kwamen de kano‟s, gestald in de jachthaven in afbouw bij Rinus Zaadnoordijk. 
Dit is zo‟n 63 jaar geleden. Daarna, inmiddels verloofd, zo‟n 55 jaar geleden, huurden 
we regelmatig een boot bij Zaadnoordijk en leerden we ons zelf zeilen. Duur was het 
niet, maar je moest genogen nemen met wat beschikbaar was en dat hoorde niet 
altijd bij elkaar. 
Inmiddels waren wij getrouwd. Er breekt een tijdperk aan dat andere zaken dan 
bootje varen voor ons belangrijker waren. De interesse bleef echter latent aanwezig 
en kwam weer tot leven toen de aanschaf van een boot weer tot de mogelijkheid 
ging behoren.  
Rondkijkend ontdekte ik, bij de zeer luxe jachthaven “Meerzicht” aan de Brassem, 
tussen al het kapitaal een mooi maar verwaarloosd Tukker spitsgatkottertje. Met 
behulp van een paar categorie “Beste stuurlui aan de wal” werd het scheepje voor 
een zeer schappelijke prijs gekocht.  
Na een winter van onderhoud plegen, brak het grote vaargenoegen aan. Echter, een 
ezel heeft de naam koppig te zijn, deze boot was erger. Luisteren naar het roer was 
niet aan de orde. Door wat aanpassingen is dat wel wat verbeterd. Zo hebben wij, 
met onze kinderen en ook vaak vriendjes mee, zo‟n 5 jaar genoten van het varen 
met deze boot plus een sleep bijbootje. Varen is leuk, maar als de kinderen en de 
vriendjes alsmaar groter worden en het bootje niet, ontstaat er overbevolking. Dan 
wordt het tijd om na te denken hoe dit op te lossen. Na rijp beraad werd de spitsgat 



verkocht en bij Van Dijk Kachtbouw een IJlstervlet besteld. Toen de boot 2 jaar later 
werd afgeleverd hadden de kinderen inmiddels andere interesse‟s gekregen en bleef 
voor ons beiden een comfortabel en goedvarend schip beschikbaar. 
 
Na de meeste slootjes in Nederland bevaren te hebben kwam de belnagstelling om 
wat verder weg te gaan. We hadden ieder een maand vakantie en maakte na 
winterse voorberiedingen vaartochten door België, 2x Maas-Moezel-Rijn, 2x Parijs en 
weer door naar de Maas. Wel hadden we de verplichting op tijd terug te zijn. Dat is 
altijd gelukt, ondanks de vele, vaak gammele sluisjes.  
 
Dan komt voor beiden het moment dat er gestopt kan worden met werken en 
ontstaat de mogelijkheid, om met minder haast, vaartochten te gaan maken door de 
omringende landen. Als eerste zijn we naar Straatsburg gevaren en via de Rijn terug. 
Voor Koblenz zijn we stuurboot uit de Lahn opgevaren naar Limburg a/d Lahn. 
Zelden zo‟n mooie tocht gemaakt met boot en fiets. Vervolgens weer terug naar de 
Rijn. 
Onze volgende buitenlandse vaartochten zijn allemaal naar Duitsland geweest, vooral 
het gebied ten oosten van de Elbe, met interessante steden, zoals Berlijn, Potsdam, 
Schwerin en diverse anderen. Ook het varen door de vaak prachtige en waterrijke 
natuur maken deze reizen tot een genoegen. 
Vanaf Berlijn en varend via het Oder-Havelkanaal is het mogelijk om bij Niederfinow 
met de ca. 80 jaar oude botenlift, ruim 36 meter af te dalen richting Oder. Dat 
wilden wij eens meemaken en het vervolg is voor ons een overgetelijke reis 
geworden. Beneden aangekomen en nog een stuk doorgevaren werden we vrijwel 
direkt uitgenodigd voor een autorit door het aangrenzende Polen. De volgende dag 
weer verder gevaren en na een paar tussenstops aangemeerd in een jahthaven in 
Stettin. Eén van de havenmedewerkers sprak wat Duits. Hij verzorgde voor ons 
kaartjes voor het openbaar vervoer en zo konden wij een dagje door het 
stadscentrum dwalen. Vanaf Stettin zijn we ia dezelfde route terug gevaren en de 
reis verder vervolgd richting Nederland. 
 
Hoewel we inmiddels ouder en wat bezadigder zijn geworden, vinden we het bootje 
varen nog steeds leuk, maar doen we dat wat dichter bij huis. 
 
Fiep en Wim Amse 
 
Wij geven “De tros.....” door aan Jan-Willem Wissink. 
 
 
 
 



 
 



 
 

 

 
 
Kip-kerrie maaltijd salade 
 
 
Bereidingstijd: 20 minuten 
Personen: 4  
Herkomst: Nederland  
 
Ingrediënten  
 450 gr kipfilet 
 300 gr sperziebonen  
 4 hardgekookte eieren 
 150 gr veldsla  
 130 gr ananasblokjes  
 Zout/peper  

 2 baguettes  
 1 el Olijfolie 
 3 tenen knoflook 
 1,5 el kerriepoeder  
 4 el Yoghurt  
 2 el Mayonaise 2  
 1 el verse bieslookfijn geknipt 
 
Bereiding 
Maak marinade van olie, knoflook en 1 el kerriepoeder. Voeg zout en peper naar smaak toe. 
Snijd de kipfilet in reepjes en laat deze minimaal een kwartier in de marinade staan. Kook de 
sperziebonen in 6 minuten beetgaar. Verhit in een wok 1 el olie en bak daarin de kipfilet al 
omscheppend gaar.  
Doe de veldsla in de schaal en maak van yoghurt, mayonaise, kerrie, en bieslook een 
dressing. Doe de helft van deze dressing door de veldsla en roer dit samen met de 
ananasblokjes.  
Verdeel de veldsla over vier borden en leg daarop de sperziebonen en de kipfilet. Garneer 
de salades met de grove brokken ei. Schenk de rest van de dressing over de salades. Dien 
het gerecht op met een stukje baguettes. 

 


