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Beste allemaal, 
 
De zomer is weer voorbij en we zijn ons weer aan het voorbereiden voor een, voor de één 
meer als voor de ander, heerlijke kluswinter. Wat bezielt ons toch eigenlijk??? Van de zomer 
is het heerlijk genieten op je boot, maar dat geklus in de winter??????? Maar toch blijven we 
het doen, want we hebben er toch lol in en als het mooie weer dan in het voorjaar weer 
aanbreekt, genieten we weer volop en zijn we al dat geklus weer vergeten. 
 
Ik schrijf dit stuk nu tijdens onze vaart op onze nieuwe boot die we net in Bergum hebben 
gekocht. Gisteren onze Peereboom overgedragen aan de nieuwe eigenaar en vandaag nog 
even een heerlijk tochtje aan het varen met de oude eigenaar van onze nieuwe boot naar 
Lemmer. Zo zijn we al weer een stukje op weg naar onze eigen jachthaven. Hopelijk zijn we 
nog op tijd voor de winterstalling... Wat een heerlijk ruimte heb ik hier nu om me heen! 
 
Ook wil ik jullie nog even melden dat we een feestcommissie mogen verwelkomen. Edwin 
Balk heeft zich aangemeld om zich te gaan verdiepen in wat leuke feestjes voor het 
aankomende jaar. Ten eerste zijn er plannen om een oudjaarsavondfeest te organiseren. 
Hoe en wat wordt nog overgedacht, maar wel bij deze alvast de oproep wie hier interesse in 
heeft. Dus meld u aan bij edwinbalk@quicknet.nl. U zult dan op een later tijdstip verder 
geïnformeerd worden. Mocht u het leuk vinden om hem te assisteren in de feestcommissie 
dan kunt u zich ook bij hem melden. 
 
Daarnaast hebben jullie al wel via de mail begrepen dat dit blad wat later bij jullie in het 
postvak valt dan de bedoeling was. Dit komt doordat de aankomende havenvergadering 
weer in aantocht is en we jullie bij deze meteen de agenda / notulen van vorig jaar en wat 
stof om alvast over na te denken mee willen geven. Laat uw gedachten erover gaan en dan 
zien we elkaar waarschijnlijk de 19e november wel. 
 
Veel plezier weer met het lezen van dit blad. Ik hoop dat u er weer van kunt genieten en 
mocht u stof hebben om met anderen te delen dan zie ik dat vanzelf wel weer in mijn 
postvak verschijnen. 
 
 
Tot eind november bij de volgende “Afgemeerd” 
 
Met vriendelijke groeten, 
Lisette de Graaf-Zoet 
 
 
 
 
 

 
Webadres: www.jachthavenzzv.nl 

 
De volgende Afgemeerd kunt u verwachten 
omstreeks begin december 2010; 
 
Copy inleveren voor 22 november !  
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Na een zomer, die heel divers was van weer en wind en waarin er zelfs warempel ook nog 
een zomerstorm in was te beleven, pakken we de draad weer op.  
Met de zomerstorm met soms windkracht 9 lagen wij in de haven van Terschelling, dit met 
springtij. De golven liepen bij hoog water volop de haven binnen en dat gaf een apart effect 
tijdens alle dingen die je aan boord deed. Zo moest je je goed vasthouden of direct gaan 
zitten. Dingen gingen schuiven, terwijl je had gedacht dat het muurvast zat. 
Het was een aparte ervaring, die je nooit in onze haven zal beleven.  
 
Maar goed, na een lange tocht naar de Zaan terug en wat schep mijn verbazing: “wij moeten 
in de sluis binnenhavengeld betalen”. Nog nooit van gehoord of iets over gelezen of het 
moet komen dat wij in de gemeente Velsen wonen. Het viel mij alleen op dat er wel borden 
waren verschenen bij de ingang van de Zaan met de tekst: “Binnenhavengeld verplicht na dit 
bord”. 
Tegen mijn protest bij de sluismeester dat ik helemaal niet in een haven van de gemeente 
Zaanstad ga liggen, dat de Zaan nooit een binnenhaven kan zijn (want het is van oorsprong 
een rivier) en dat mijn ligplaats in een verenigingshaven is (die pacht betaalt aan de 
gemeente Zaanstad), werd geantwoord dat als wij niet betaalden, wij de sluis niet door 
kwamen. Nou, wat moet je dan? Dan betaal je maar die €4,55, want anders moet je weer 
terug naar Amsterdam. Later bleek dat de gemeente eind mei weer de zaansticker had 
bedacht, die je kon kopen bij de havenmeester, want de kantine was al gesloten.  
Als bestuur hebben we een brief uit laten gaan om opheldering over de gang van zaken te 
krijgen. Dit loopt nog.  
 
Ondertussen zitten we alweer in de maand oktober en de boten gaan zo weer op de bokken 
of worden zo onttakeld dat zij de wintermaanden in het water aan kunnen. Het bestuur heeft 
de draad ook weer opgepakt en zaken gaan regelen. Zo is de vrijwilligersverzekering via de 
gemeente Zaanstad gaan lopen. Dit leverde op dat onze heftruckrijder Luc gewoon door kan 
gaan met zijn grootste hobby: boten verplaatsen en rondscheuren op het terrein. Kijk dus 
uit!! Maar het leverde ook een besparing op voor de haven.  
Als de boten de kant op zijn, willen we steiger zes gaan vervangen en zijn er plannen om 
een apart deel van een tussensteiger te gaan reserveren voor kleine boten tot zes meter. Zie 
verder bij het voorstel van onze penningmeester en commissaris technische zaken in dit 
blad. Voor de dorstige liggers op steigers 6, 7 en 8 wordt er volgend jaar een extra tappunt 
bijgeplaatst, zodat we weer bijna de oude situatie terug hebben, maar dan veilig!  
Op het gebied van het riool zijn ook stappen gezet: Eindelijk hij is er, maar is nog niet 
aangesloten, want als je een elektrische pomp plaatst, heb je stroom nodig.... dat was even 
vergeten. Zoals het er nu naar uitziet hebben we voor de kerstdagen een werkend riool en 
kan in het voorjaar de uitzuiginstallatie voor vuilwatertanks in werking worden gesteld. 
De automatische poort heeft een oog gekregen die er voor zorgt dat het hek niet sluit als er 
iets of iemand tussen staat. Alleen  sluit hij nu wel direct als je er door bent gereden. Dus 
kijk uit! Denk niet als volgende auto, als de poort nog open staat,: “Ik geef even volgas dan 
ben ik er ook door”. Dan kan het zijn dat je niet tussen het hek staat, maar op/in het hek. 
Om de uitrit vanaf het terrein volgend jaar te verbeteren zullen twee palen verdwijnen en 
worden de verkeersdrempels weggehaald. 
 



De commissie vrijwilligerswerk, die zich de afgelopen periode gestort heeft op het 
vrijwilligersgebeuren op de haven, heeft eind september een verslag uitgebracht. Deze wordt 
in de komende maanden in het bestuur besproken. Hierover zult u in de komende tijd verder 
geïnformeerd gaan worden, dit in ons prachtig uitziende havenblad.  
 
In november hebben we de havenvergadering, zie de uitnodiging en agenda in dit blad en 
hoop u daar weer te ontmoeten. Dit nadat de boten weer veilig op de kant staan of in de 
haven liggen; de gasflessen op de boten die op de kant liggen meegenomen zijn naar huis of 
in opslag elders; de waardevolle spullen en buitenboordmotoren van boord of  van de boot 
zijn gehaald en veilig zijn opgeborgen; het klimgerei ( zoals ladders, trappen) aan de bok zijn 
vastgemaakt en niet tegen de boten blijven staan. Dit maakt dat mensen die andere ideeën 
hebben over eigendommen het wat lastig wordt gemaakt om de boten te betreden.  
 
Ter afsluiting met deze zaken wens ik een iedere ligger een goede schilderachtige 
winterperiode toe, waarbij ik het verzoek doe aan alle liggers: Lees de reglementen van de 
haven- en winterstalling eens rustig door bij het haardvuur (echt of elektrisch) en hou je 
daar aan. Dit kan voorkomen dat je ergernis en overlast bij anderen veroorzaakt, bewust of 
onbewust. 
 
 
Tot ziens, 
 
Johan Raat 
Voorzitter jachthaven ZZV 
 
 
 
 
 
 
GEZOCHT: 
Voor een vereniging die goed wil functioneren, dit voor de leden en liggers, heeft dringend 
behoefte aan:  

- Secretaris voor het algemeen bestuur 

- Penningmeester voor het algemeen bestuur 

- Secretaris voor de afdeling Zeil/Motorboot 

- Penningmeester voor de afdeling Zeil/ Motorboot 

- Bestuursleden voor zeil/ motorboot / verenigingsactiviteiten  

- Ledenadministrateur van de liggers en buitenleden ( zeil/motorbootafdeling) 

U ziet er is veel behoefte aan mensen die hier een taak op zich willen nemen, nu hebben een 
paar mensen meerdere bestuurstaken en dat voor een dergelijk grote vereniging. Dit is heel 
riskant, want als er iemand uitvalt, dan zijn de consequenties niet te overzien. Een 
voorbeeld: als onze penningmeester Jan Borsboom onverhoopt uit zou vallen, dan loopt het 
op de haven en bij de vereniging geheel vast. Het zou dan zomaar kunnen gebeuren dat een 
administratiekantoor het over moet gaan nemen. Dat betekent vrijwel zeker dat de prijzen 
op de haven, behoorlijk gaan stijgen. Dat kan nooit de bedoeling zijn, dus handen uit de 
mouwen en met meer mensen de taken oppakken, dan wordt het nog gezellig! Aanmelden 
kan bij alle bestuursleden of de havenvergadering in november. 
 
 

 



 
 

 
 
Oktober 
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  
31   Eventueel Oudjaarsfeest

 
 

 

 
 

Hierbij wil ik jullie de mededeling doen dat Dineke Oostendorp, die bij ons op de 
haven vorig jaar de reanimatie- EHBO-cursus heeft verzorgd, ernstig ziek is. Zij zal 

daarom ook niet meer de vervolgcursus geven. Er wordt op dit moment gezocht naar 
een vervang(st)er. Zodra eze bekend is zal er een herhaling komen van de 

reanimatiecursus. 
 
 

 

 
 
De commissie vrijwilligerswerk heeft na de vakantie de draad weer opgepakt. Het onderzoek 
is nu bijna afgerond. De commissie zal de uitkomst aan het Bestuur overhandigen zodat er in 
de Najaarsliggersvergadering verslag van kan worden gedaan. 
 
Alle leden die zich hebben aangemeld voor  vrijwilligerswerk willen wij hiervoor hartelijk 
danken. Zodra het vrijwilligersprogramma gereed is zal er een beroep op u gedaan worden. 
Dit zal waarschijnlijk begin 2011 plaatsvinden.  
 
De commissie 
 
Klaas Snijders, Frans van Oeveren, Bob Beutick, Arjan de Graaf, Jan Mieldijk en Jan 
Neuteboom 



 
Hier een impressie van mijn/onze vaarbeleving door Nederland. Ik wil dit niet echt 
als een droog reisverslag doen, maar meer als een gezellig leesbaar verhaal. Dus 
laten we maar eens beginnen. 
 
Wij brengen zomers ongeveer 5 maanden op de boot door, dat noemen wij ons 
zomerleven. Onze boot, de Moja, is ongeveer 12 meter lang bijna 4 meter breed en 
steek 1,2 meter diep. Wij hebben de boot zo ingericht dat wij zo‟n beetje alles aan 
boord hebben als thuis. Dus het is niet k(r)amperen op de boot, maar gewoon 
geriefelijk vertoeven in onze drijvende woning. 
 

Zoals u kunt zien op de foto hiernaast. Wij 
hebben aan het einde van het seizoen 
2009 een mooie tent/kap over het 
achterdek laten maken en daardoor is 
onze leefruimte ook flink vergroot. Als het 
niet te koud is zitten we eigenlijk altijd op 
het achterdek, heerlijk uitzicht en je zit 
dan binnen en toch buiten. 

 
Maar goed, op dinsdag 27 april 2010 zijn we op de haven voor het eerst dit seizoen 
aan boord gaan slapen. Zodoende konden we de volgende dag ons appartement in 
Heemskerk zomer klaar maken. Met andere woorden: schoonmaken en de 
elektra/gas afsluiten. Op 29 april zijn we gaan varen richting Haarlem. Daar gaan we 
altijd een dag of 5 tegen de kant. Kunnen we nog de laatste vergeten dingen regelen 
en weer de weg vinden op de boot; elk jaar is het weer even wennen waar alles is 
en hoe alles gaat.  
 
Daarna zijn we weer verder gegaan; eerst Volendam en toen Hoorn, Enkhuizen, 
Medemblik en toen binnendoor naar Den Helder. Vanaf Den Helder zijn we via de 
Wadden naar Den Oever gevaren en daar door de Stevinsluis het IJsselmeer op 
richting Makkum. En kijk daar op de Wadden begon één van de eerste kleine 
avonturen die je zomaar kan meemaken. Deze geweldige schipper heeft al heel wat 
gevaren en ruim 6 jaar heb ik met deze boot alleen gevaren. Maakte ik toch reizen 
door Nederland, België en Frankrijk heen van gemiddeld 2500 km per reis. Zo ook al 
eens over het Wad gevaren van Harlingen naar Texel en van Texel dan naar Den 
Helder. Ook 2 jaar geleden over het Wad gegaan zoals ik het deze keer ook deed. 
Alleen was ik toen niet gehinderd door enige kennis van het Wad daar ter plaatse en 
toen ben ik ook buiten de vaargeul gaan varen om een stuk af te snijden, wat 
helemaal goed is gegaan. Tja, deze keer dus niet. Het grote woord moet er maar uit, 
ik kwam vast te zitten op een zandbank. En wat ik ook probeerde, ik kwam niet meer 
los. Sterker nog we begonnen door de stroming wat slagzij te maken die mij het 
besluit deed nemen dat we de zwemvesten maar aan moesten doen en ik de 
verkeerscentrale Den Helder opriep. En toen begon het spektakel. 



 
“Hallo Den Helder hier de Moja, over! Hier Den Helder, zegt u het maar, over! Uh… ik 
zit vast op een zandbank en kom niet meer los. Maak ook een weinig slagzij, over! 
Moja, met hoeveel mensen bent u aan boord, over! 2 personen, over! Waar bevindt 
u zich, over! Ten zuiden van boei w2. Kunt u mij assistentie sturen die mij kan los 
trekken, over! Attentie Den Helder, hier trainingscentrum Den Helder. Zullen wij even 
gaan kijken, over! Hier Den helder centrale. Dat is goed mocht het niet lukken dan 
melden wij het aan de kustwacht, over! Hier Den Helder Trainingscentrum, dat is 
begrepen. Wij gaan nu met 2 boten daar naar toe, over! Roger, Trainingcentrum. 
Moja, heeft u dit meegekregen???, over!” 
 
En of ik dat had meegekregen! In de verte zagen we 2 knal oranje ribs aankomen 
scheuren (ribs zijn een soort rubberboten met een harde kunststof bodem. En deze 
hadden ook nog inboard motoren.). Met daarin 6 mannen in speciale 
overlevingspakken en een verbeten blik op het gezicht. Zo van, kijk die sukkel zullen 
wij eens ff een poepje laten ruiken. Eén van deze mannen had duidelijk de leiding en 
ik moest onmiddellijk een sleeplijn van mijn boeg af aan de andere boot geven. Deze 
maakte hem aan zijn boot vast en begon te trekken. Nu is mijn boot van staal en 
weegt ongeveer 15 ton en ik zat echt goed vast, dus hij ging er stevig tegenaan. 
Gebrul van zijn motor met het geloei van de andere boot die tegen de zijkant aan het 
duwen was, maakte het gebeuren tot een geweldig spektakel. Daarbij moest ik ook 
nog de motor stevig bijzetten, dus u begrijpt wel dat het net een scene uit de 
Rescue-rangers was!  
 
Ondertussen liepen de honden gezellig blaffend over het dek rond, die vonden deze 
aandacht heel erg leuk en gezellig en als klap op de vuurpijl zei één van die stoere 
mannen, met een hele vette grijns op zijn gezicht: “Ja ja, ik zie het al, dit is een 
Beachcraft. Die wil nu eenmaal lekker op het strand liggen!” Knal, boem. . . die 
opmerking kwam aan. Wat werd ik op zeer subtiele wijze op mijn eigen stomme fout 
gewezen, want het was gewoon stom wat ik had gedaan. Gewoon denken dat je 
naast de aangeven vaargeul kan gaan varen, stom, stom, stom!  
 
En gelukkig, opeens was ik los! De lijn werd weer ingehaald en mijn vraag wat ik de 
mannen verschuldigd was werd met een ruim armgebaar weggewuifd. Nog even 
draaiden zij met hun boten op volle kracht een rondje om de boot heen en stoven in 
een grote wolk van opspattend water weer weg. Via de marifoon bedankte ik hun 
inzet en ook die van de Centrale van Den Helder. Meteen mij excuus aanbiedend 
voor mijn stomme fout, wat geaccepteerd werd met een weer keihard aankomende 
opmerking: “Maakt niet uit Moja, dat kan bijna iedereen overkomen, over en uit!!!!!” 
 
Ja beste lezers, zo zie je maar! Denken dat je het weet en je niet aan de regels 
houden dan gaat het zo maar mis. En weet u wat het grappige daarvan is? Er zijn 
zoveel van de bootvaarders die weleens wat fout doen, maar daar hoor je nooit wat 
van. Hoe zou dat toch komen? 
 
Na ons kleine avontuur verder gegaan en via de eerder genoemde route in Friesland 
aangekomen. Daar via de bekende vaarplaatsen zoals Makkum, Bolsward, Sneek, 
Woudsend, Eiland in het Tjeukemeer, Nijetrijnen, Ossenzijl, Kalenberg, Meppel, 



Hasselt, Zwolle, Kampen, Elburg in Harderwijk aangekomen. Over dit stukje varen 
hebben we ruim 19 dagen gedaan, gewoon lekker op ons gemak en hier en daar een 
paar dagen blijven liggen. Wat ons dan opvalt dat er ontzettend veel te beleven is in 
een hoop van die plaatsjes. Men organiseert wat af in Nederland, bij de één een 
sleepbootfestival en bij de ander Aaltjesdagen enz. enz. Ja ja, Nederlanders zijn een 
heerlijk kneuterfeestjesvierders. Een heerlijk woord met hoge woordwaarde voor een 
potje scrabbel, wat je ook vaak bij de mensen aan boord gespeeld ziet worden. Want 
dat kunnen we ook goed; aan boord van je boot dingen doen die je thuis nooit meer 
doet en dat allemaal onder het genot van een lekker Hollands bakje koffie.  
 
Onderweg kom je zo af en toe ook collega-bootjevaarders van onze vereniging 
tegen! Zoals bijvoorbeeld Leen met zijn vrouw en hondje, u weet wel Leen van de 
boten op bok meeloper – zoals ik in het stukje !gnitalretaweT – Tewaterlating! in 
de vorige afgemeerd heb beschreven. Ook de Bon Bini van Arie “met de pet op als 
zijn vrouw niet op de haven is”, ook Henk met zijn vrouw en hondje, naam boot 
Robin en Marinus met zijn vrouw en de honden, naam van de boot Princess. En ja, 
daar zie je toch wel wat een net en kuis volkje de leden van onze vereniging zijn. 

 
Want waar je ook bent, 
de was moet gedaan 
worden. En al is het in 
Harderwijk, vlak bij het 
Dolfinarium, als er een 
beetje wind is en de zon 
schijnt wordt alles op 
natuurlijke wijze 
gedroogd. 

 
Toen ik daags daarna Harderwijk verliet, werd ik luid en duidelijk uitgezwaaid door 
Marinus. Later hoorde ik nog over de marifoon dat Arie, van “met de pet op als zijn 
vrouw niet op de haven is”, contact opnam met Marinus, dus die zullen ook wel weer 
spannende avonturen hebben meegemaakt daar in Harderwijk. Wat trouwens echt 
een toeristenplaats is geworden door het Dolfinarium. 
 
Nadat wij een weekje in Gouda hebben gelegen, dit bewust gedaan vanwege het feit 
dat wij het idee hadden dat wij het als rustig aan deden, maar toch al door half 
Nederland heen zijn geweest, zijn we weer verder gegaan. Met de bedoeling om nu 
het Zuidelijke gedeelte van Nederland te doen.  
 
Even tussendoor, het in Gouda liggen is echt een aanrader: je ligt hier voor slecht 
4,5 euro per nacht als je 3 nachten neemt. Inclusief elektra 16 ampère en water. 
Gouda zelf is ook een hele leuke stad en je kan er volop lekker winkelen. Wat 
mij/ons wel opvalt in Nederland is dat men niet erg tolerant is naar de mede 
bootvaarders. Iemand langszij nemen als er geen plaats is, wordt hier zoveel 
mogelijk afgehouden. Men komt aan en wanneer ze vastliggen is het snel de 
stootwillen/fenders aan de waterzijde naar binnen halen en als er iemand anders 
komt binnen gevaren is het vooral niet openlijk kijken. Stel je voor dat de ander 
vraagt om langszij te mogen, dat willen we niet. Ik/wij begrijpen dat niet, misschien 



ook omdat dat in Frankrijk waar wij veel hebben gevaren toch heel anders is. Je 
helpt elkaar en zorgt dat iedereen kan liggen met de boot. Zou het misschien eens 
tijd worden dat wij hier in Nederland daar eens over na gaan denken en onze 
opstelling daarin eens aanpassen? Mede daardoor hebben we ondertussen maar 
besloten dat ons rondje Nederland wel voorbij is en gaan we via een kortere route 
toch nog maar een maandje naar Frankrijk toe. 
 
We liggen in Montfoort, een plaatsje aan de oude Hollandse IJssel, aan een graskant 
waar geen voorzieningen zijn zoals water en/of elektra. En wat zien we hier ook 
liggen? Een ZZV-er, Henk met zijn partner Uut. Uh. . . . Uut?,. . . zult u denken. Kijk 
dat is gewoon een naam voor een charmante dame die samen met Henk op de boot, 
White Lady steiger 8 box 17 of zoiets, in Nederland en omstreken doorbrengt. In de 
winter vertoeven zij samen in Zuid-Afrika. Kijk die doen het niet verkeerd en wat 
maakt het dan uit dat je Uut heet. Het is mij wel uitgelegd hoe zij aan die naam 
komt maar dat werd zo ingewikkeld voor mij, dat ik na 3 glazen wijn alleen nog maar 
tuut tuut tuut uut uut hoorde. Dus dat ga ik ook niet hier proberen aan u uit te 
leggen. Het gaat het er alleen maar om dat wij weer een ZZV-er tegen kwamen.  
 
Na als laatste stop te hebben gehad in Montfoort zijn we via een redelijke snelle 
route maar naar Frankrijk gegaan en was daarmee ons rondje Nederland achter de 
rug.  
 
Terug kijkend op het rondje Nederland mogen we wel constateren dat er in 
Nederland heel veel en leuk te varen is. Het enige jammerlijke wat wij vinden is dat, 
in onze beleving, in Nederland men niet echt erg tolerant is tegen de mede 
pleziervaarders. Waar dit door komt weten we echt niet, maar ons vermoeden gaat 
er naar uit dat men zeer op zichzelf gericht is. En dat men niet het idee heeft dat 
watersport, zoals wij het doen en beleven, iets is wat je met elkaar moet doen. Om 
een voorbeeld te geven: Als wij aan een steiger gaan liggen waar nog niemand ligt, 
gaan wij zoveel mogelijk aan het begin of einde van de steiger liggen en al zo dat 
een gedeelte van het schip voorbij de steiger ligt. Als wij op en af kunnen stappen is 
dat genoeg. Wij hebben niet de behoefte het schip zo vast te leggen dat je er van 
voor tot achter over de steiger langs kan lopen. En aansluiten is voor ons net zo 
gewoon als in een hele lege sluis helemaal tot voorin de sluis te varen en daar aan te 
leggen.  
 
Al met al was het voor ons wel een ervaring die wij niet hebben willen missen. Ook 
omdat we nu over het varen door Nederland kunnen meepraten en wij nu weer 
weten waarom ons Frankrijk meer trekt om te varen dan hier in ons eigen land. 
Volgend jaar maar weer meteen richting Frankrijk, nu eerst het winterseizoen door 
komen.  
 
En u weet het! Wilt u meer weten over mij, Google dan eens mijn voor- en achternaam 

en vul daarbij in dan “Habbekrats!”  
 
U allen een heel rustig en niet te koud winterseizoen toegewenst!  
 
Maarten Schultz  



 

Oranjefans komen in de plaatselijke krant 
 

 



28 augustus 2010 “Eindevaarseizoen” 
 
 
Eindelijk was het dan zover en ging de eerste Gondelvaart van de Jachthaven ZZV 
van start. De dagen voor de vaart was een ieder bezig met het optuigen van 
zijn/haar boot. Op vrijdagavond hebben we de prijsuitrijking gehouden nadat een 
onafhankelijke jury de boten heeft beoordeeld nadat de schemer was ingevallen. 
De uitslag was als volgt: 

1) White Lady (steiger 8) 
2) Annajulia  (steiger 6) 
3) De Struiner (steiger 3) 

Tijdens het jureren misten we de opgetuigde Parnassia. We 
hoorden de volgende dag dat dit door omstandigen niet was 
gelukt. De boot is uiteindelijk zaterdag nog opgetuigd. De 
jury heeft dit later nog beoordeeld en kwam tot de conclusie 
dat deze zeker in de prijzen was gevallen als deze op vrijdag 
ook mee had gedaan. De eigenaren van de Struiner hebben 
toen besloten om hun prijs af te staan aan de Parnassia. Dhr 
Geerlof (eigenaar Parnassia) heeft nog een heerlijke avond 
gehad en heel erg genoten van de tocht. Helaas kan hij dit stuk niet meer lezen, 
maar wij wensen zijn vrouw en kinderen en andere familieleden heel veel sterkte toe 
bij het verlies. 
 
Tot volgend 
jaar bij de 
volgende 
Gondelvaart. 
Loes & 
Lisette 
 
 





 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Ik vind het best leuk een stukje te schrijven in ons havenblad. 
Het wordt echter geen verhaal over scheepstypen, routes en ligplaatsen, maar meer de 
lyrische kant van het varen. 
 
Wie ontstak het vuur en de passie voor de watersport. Als kind geboren bij de watertoren 
van Amsterdam droomde ik van schepen, die voeren van de Oude Schans door de Oude 
Waal naar de Schreierstoren. Een mooier plaatje is niet te vinden;  voor ingewijden “de 
Montelbaantoren“ (Malle Jaap) is meerdere malen op het schildersdoek vereeuwigd. Vanaf 
de 17e en 18e eeuw voeren de VOC-schepen naar alle windstreken. Wie kent niet het 
beroemde verhaal van P.Verhoog “De Vliegende Hollander” met schipper Van der Decken. 
Dit Fregat op Rapenburg getimmerd was vervloekt en moest varen tot de jongste dag (...). 
Interessant is ook, dat er veel muziekstukken wat betreft dit thema zijn gecomponeerd. 
 
Van vaderskant ging ik als kind vaak naar Elburg, een klein historisch vissersplaatsje gelegen 
aan de -voormalige Zuiderzee- Randmeren. 
Na mijn jeugd kwam ik, na de middelbare school, bij Radio-Holland in Amsterdam terecht. 
Dit is een organisatie, die toendertijd telegrafisten opleidden en plaatsten op alle 
koopvaardijschepen. 
 
Mij leven heeft zich eigenlijk altijd in en om het water afgespeeld, ik werd er mee 
geconfronteerd en de fascinatie is gebleven. Zelfs mijn sterrebeeld is  (......) toeval? 
Waterman. Ik zou een boek kunnen schrijven van de avonturen, spanning en pech, slecht 
weer en leuke ontmoetingen met mensen van allerlei kunnen. Ook belangrijk is, helpen en 
geholpen worden. 
 
Na het kamperen en later met de camper erop uit trekken, kwam ik toch weer bij het water 
terecht, mijn oude jeugdliefde. We kochten een stalen motorboot in Edam.  Deze boot, de 
“Jan Willem”, die ook in de “stortemelk” op de wadden hachelijke momenten heeft beleefd, 
varen we nu al weer ruim 20 jaar. Nederland is een „waterland‟ bij uitstek, je vaart 
voortdurend in een levend schilderij.  Ik kan een waslijst opnoemen van de mooiste 
plaatsen........  
 
Behalve de watersport hebben Vro en ik nog veel andere interesses; de wintermaanden 
komen we geruisloos door met bridgen, schaken, schilderen (olieverf) en Vro zingt het 
hoogste lied....!  Maar de kleinkinderen spelen op dit moment een belangrijke rol in ons 
leven, wat genieten we van onze kleine meisjes. 
 



 
 
 
 
Ik eindig met een prachtig gedicht van Jan Prins voor een ieder die het varen liefheeft. 
 

De Schutsluis. 
 

De tjalken schieten aan tussen de strakke dijken 
en vullen ‟t glad kanaal met driftig schuimgedruis, 
totdat zij met een vaart de lange zeilen strijken 
en veilig binnengaan in ‟t veilig vak der sluis. 

 
Daar dringen zij dooreen: de harde boorden kraken, 

zodat een stuk rumoer zich opzet in de lucht, 
totdat de wachters weer de poorten open maken 

en al dat ongeduld ver in de ruimte vlucht. 
 

Dan lijkt de morgen stil na ‟t jong geluid, dat heen is 
en  ons verliet, nog voor ‟t zijn volle groei begon. 
En in de lege sluis, waar ‟t licht nu weer alleen is, 

drijft  enkel nog wat schuim, dat schittert in de zon. 
 

___________ 
 
 
 
Jan-Willem Wissink. 
 
Ik geef “De tros........” door aan Jan en Marianne Bouwman. 
 
 

 



 

 
Plaats: Jachthaven ZZV, te West-Knollendam, kantine „t Oppertje 
Aanvang: 20.00 uur 

 
Agenda 
 

1. Opening / mededelingen 
 
2. Notulen vorige vergadering  
 
3. Ingekomen stukken  
 
4. Algemeen 
 
5. Bestuursmutaties 

 Aftredend Penningmeester J.Borsboom, stelt zich weer beschikbaar 
voor 3 jaar. 

 
6. Technische zaken 

 Verslag uitgevoerd onderhoud 
 
7. Financiën 

 Verslag van de voorlopige jaarcijfers 
 
8. Pauze 
 
9. Havenadministratie 

 Verslag van bezetting jachthaven 
 
10. Kantine  

 Verslag activiteiten  
 
11. Communicatie  

 Verslag havenblad “Afgemeerd” 
 
12. Rondvraag  
 
13. Sluiting (ca 22.30) 



Bestuursmededelingen + besprekingsonderwerpen voor de 
Havenvergadering op 19-11-2010 
 
Vervanging Steigers 
Tijdens de bestuursvergadering van september 2010 is, gelet op de technische staat, 
besloten steiger 6 het komende winterseizoen te vervangen. In tegenstelling tot eerdere 
vervangingen zal hier direct na de uithijs-periode mee worden gestart. De liggers aan deze 
steiger die niet op de wal gaan worden dan ook verzocht om in overleg met de 
havenmeester tijdig een andere plaats in te nemen. Daardoor kunnen de vrijwilligers zo snel 
mogelijk aanvangen met de demontage van de technische installaties. 
 
Watervoorziening op de steigers 
Op de steigers 6 en 7 en 8 worden totaal drie tappunten voor water extra geplaatst 
 
Nieuwe ligplaatsen kleine boten 
De afgelopen twee jaar zijn het aantal aanmeldingen voor ligplaats voor kleideren boten in 
onze haven flink toegenomen. Dit ging gepaard met het bereiken van het maximum van 35 
trailers en een groeiende wachtlijst voor niet in onze haven beschikbare ligplaatsen voor 
boten met lengte tot plm. 6 meter. 
Het bestuur  heeft daarom een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden: 

- Handhaven huidige situatie en mensen op wachtlijst mededelen dat er geen plaats is 
voor deze categorie; 

- Aanpassen indeling van bestaande steigers (verzetten palen en ringen zodat boten 
kleiner dan 6 m en boten groter dan 12 m boten tegenover elkaar komen te liggen) 

- Aanleggen extra plaatsen voor categorie tot 6 meter (Een vijftal plaatsen langs de 
Noordsteiger komen te vervallen; deze boten krijgen andere plaats) 

 
Kijkend naar de te verwachten kosten blijkt dat herindeling van bestaande steigers niet 
opwegen tegen de te verwachten extra opbrengsten. 
Aanleg van 23 extra plaatsen tussen de Noordsteiger en de wal behoort wel tot de 
mogelijkheden, mits hiervoor een aantal afwijkende regels gelden: 

- Vaste ligplaats (huur van specifieke ligplaats) met liggeld van € 300,00 per jaar in plaats 
van geldende vierkante meter berekening zoals voor andere plaatsen; 

- Indexering van liggelden hetzelfde als alle andere plaatsen; 
- Uitsluitend winterstalling op de wal als er nog ruimte en bokken vrij zijn na toewijzing 

aan bestaande winterstallers en zomerstallers met standaard (m2)  plaatsen. Dit 
voorkomt nadelige gevolgen voor bestaande stallers; 

- Voor bestaande stallers met ligplaatsen in het water of trailers geldt een 
overgangsregeling, waarbij bestaande rechten op winterstalling op de wal worden 
gehandhaafd. 

Omdat hierdoor verschillen in rechten en liggeldberekening ontstaan, wordt uw mening en 
akkoord in de komende najaarsvergadering gevraagd. Hiermee willen we voorkomen, dat in 
de toekomst wederom een lange discussie over liggeldberekening ontstaat. 
 
Achterstallige betalingen 
Het overgrote deel van de leden willen we bedanken voor hun tijdige betaling, waardoor 
extra werk voor de penningmeester wordt voorkomen. Helaas moest de penningmeester in 
september weer een flink aantal aanmaning sturen om hun lidmaatschap en/of zomerstalling 
alsnog te voldoen. Soms is de te late betaling het gevolg van een vergissing, waar dan ook 
soepel mee kan worden omgegaan. Enkele leden komen we echter de afgelopen jaren 
regelmatig tegen.  



Daarom een aantal aandachtspunten: 
- Alleen leden krijgen een ligplaats; m.a.w. : niet betaald = geen lid = vertrekken op 15 

april . 
- Leden met achterstallig betalingen over meer dan 1 jaar worden voorgedragen voor 

royement. 
- Hijsen als gevolg van calamiteit (beoordeling (hulp-)havenmeester) geschiedt kosteloos; 

hijsen voor winter- en voorjaars-stalling is opgenomen in prijs; alle andere 
hijsactiviteiten dienen contant te worden voldaan.  Met name te late betaling van hijs- 
en voorjaarsstalling geeft veel extra werk. 

- Administratiekosten voor te late betaling (meer dan 30 dagen na factuurdatum) kost u  
€10,00 per aanmaning en/of kosten van incasso. 

Vanaf 2011 stellen we voor de sancties bij te late betaling uit te breiden: 
- Facturen of te late betaling van hijswerkzaamheden bedragen minimaal de gemaakte 

kosten (loopt al snel op tot enkele tientallen Euro‟s; factuur € 20,00 + aanmaning € 
10,00) 

- Bij herhaald te laat betalen wordt geen voorjaars- en winterstalling op de wal 
toegewezen en/of betaling vooraf vereist (is inmiddels bij 1 lid geschied) 

 
 
J. Borsboom  1 oktober 2010   



 
 
Aanwezig volgens de presentielijst 47 leden  

 
1. Opening/ mededelingen 

- De voorzitter J.Raat opent de vergadering en heet allen welkom. Hij deelt mee dat de agenda 
voor deze vergadering via havenkrant en website is verspreid. Het verslag heeft in de nieuwsbrief 

van december 2008  en in de 4e havenkrant/website gestaan. 
- De voorzitter vraagt een moment van stilte om de leden die ons dit jaar zijn ontvallen te 

herdenken. 

 
2. Notulen vorige vergadering 

- Opmerking: Blad 2 de naam “Hofman” dient “Ofman” te zijn. 
- F.Segaer verzoekt om bij de rondvraag eerst de naam te zeggen zodat deze kan worden 

genotuleerd. 

- Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken 
- Er hebben zich afgemeld;  A. de Kruif, M. de Bruin, W. Robben, L. de Graaf en H. Bonhke 

- brief L. de Graaf afbericht en enige vragen ten aanzien van o.a. de huisregels 
 

4. Algemeen 

- Er wordt een beroep op de leden gedaan om zich aan te melden als vrijwilliger voor de volgende 
onderdelen; versterking van de kantine ploeg, redactie havenblad en website onderhoud. 

- In de bijeenkomst “Leden Meets Bestuur” in het voorjaar van 2009 is er besloten om een 
commissie samen te stellen die gaat onderzoeken wat er verlangd wordt van een vrijwilliger of 

ligger van de jachthaven. Hierna zullen zij het jachthavenbestuur een advies geven. Na het 

opstellen van de spelregels voor de commissie hebben zich 6 leden opgegeven om in deze 
commissie plaats te nemen. Binnenkort krijgt de commissie de opdracht om hiermee te starten. 

De 6 commissie leden zijn de heren Jan Neuteboom, Jan Mieldijk, Bob Beutink, Arjan de Graaf, 
Frans Van Oeveren. 

- AED Cursus – Corrie van Drunen deelt mee dat 18 leden zich hebben aangemeld voor de cursus. 

Deze wordt gehouden op 25 november a.s. om 19.30. De kosten worden gedragen door de 
Jachthaven. Tijdens de uitleg melden zich spontaan nog 2 leden zich aan. Corrie gaat er van uit 

dat de cursus op 1 avond kan worden gegeven. Mocht dit niet zo zijn dan informeert zij de leden. 
- De voorzitter bedankt namens alle leden de vrijwilligers van de haven voor hun inzet en het vele 

werk dat zij het afgelopen jaar hebben verricht. 
 

5. Bestuursmutaties 

- De havencommissaris de hr.A.de Kruif is volgens schema aftredend. Hij stelt zich weer 
beschikbaar. De voorzitter vraagt aan de leden of zij daar mee instemmen. De leden gaan 

akkoord en benadrukken dit nog met applaus.  
- De voorzitter geeft aan dat de havencommissaris en de penningmeester er werkzaamheden 

hebben bij gekregen door het aftredenen ziekte van leden van het Algemeen Bestuur. Voor deze 

personen wordt met spoed versterking gezocht. Het zou voor de vereniging een ramp zijn als 1 
van deze leden voor korte of lange periode hun functie niet zou kunnen vervullen, vandaar een 

noodkreet van het bestuur GEEF JE OP. 
- Jan Neuteboom geeft zich spontaan op om een functie te vervullen. 

 



6. Technische zaken (J.Raat ivm afwezigheid M.de Bruin) 

- In het najaar is er een vorkheftruck aangeschaft ter vervanging van de oude. De nieuwe is 

gebruiksvriendelijker en als de uitlaat is gemaakt ook beter.De oude heftruck blijft nog in bedrijf 
totdat de onderhoudskosten te hoog worden. Dan zal de heftruck direct worden afgestoten. 

- Deze tijdelijke uitbreiding heeft bij het uithijsen ervoor gezorgd dat alles voorspoediger verliep.  
- Deze winter zal de kop  van steiger 6 en 7 vernieuwd en uitgebreid worden.. 

- Piet van de Steen vraagt of de verwijderde meerpalen nog iets zijn voor het eiland. Dit zal worden 

besproken met M.de Bruin.  
- Er is een verzoek uit de zaal of er gekeken kan worden om extra verticale geleiding te maken voor 

schepen die aan een langs steiger liggen. Deze willen nog wel eens bij laagwater onder de steiger 
komen, met de kans op schade. Dit zal worden besproken in de volgende bestuursvergadering. 

- Om de veiligheid van de haven te verhogen is er een extra lantaarnpaal met beweging sensor 
geplaatst op het zuid terrein. 

- Johan Raat geeft aan dat ZZV de mededeling heeft gekregen dat de haven in 2010 zal worden 

aangesloten op het openbare riool. Dit zal worden uitgevoerd dmv perspompen die aansluiting 
krijgen ter hoogte van het zigeunerkamp. 

- De vuilwater installatie voor de schepen heeft eigenlijk voor deze versnelling gezorgd. De 
aansluiting zal veel problemen van de jachthaven verhelpen. 

- Uit de zaal wordt gevraagd wanneer de mastensteiger, waar al enige jaren geleden palen voor 

zijn geslagen, wordt aangebracht? Dit punt zal in bet bestuur worden besproken. 
- Johan Raat vraagt aan de liggers om hun waardevolle spullen van de boot af te halen ivm 

ontvreemding. Klaas Snijders geeft het advies om de ladders vast te maken aan de bok en niet 
tegen de boot te laten staan. 

- Uit de zaal wordt gevraagd wanneer de steigers weer worden schoongespoten, daar deze erg glad 
zijn. Johan Raat zal dit opnemen met de havenmeester. Ivm het genezingsproces van de 

havenmeester zal dit niet direct worden uitgevoerd. 

- Het Hoogheemraadschap is voornemens de dijk te verhogen en een damwand te plaatsen. Hierna 
zal het bestuur bekijken of er uitbreiding van ligplaatsen mogelijk is voor een aantal 6 meter 

boten. Dit zal alleen worden uitgevoerd als het voor de vereniging rendabel is. 
 

7. Financiën (Jan Borsboom) 

- Jan Borsboom verstrekt de voorlopige jaarcijfers en geeft een uitleg bij de cijfers. 
- Door ziekte van de havenmeester is er een gunstig resultaat ontstaan wat betreft de personeels 

kosten. De vereniging was goed verzekerd 
- De energie kosten van het huis en kantoor zijn hoger. Jan meldt dat hier niet alleen de 

verbruikskosten in zijn vermeld.  

- Dhr.Kuit pleit om de energie kosten apart te noteren om vergelijking goed mogelijk te maken. Hij 
pleit ook voor eigen verbruiksmeting. Jan geeft aan dat het niet de voorkeur van het bestuur 

heeft omdat dan extra administratie moet worden gevoerd en wie gaat dat doen?. Technisch is 
het ook niet mogelijk. De hoeveelheid elektrisch vermogen wat de haven bezit is onvoldoende om 

iedereen een aansluiting te geven. 
- De waterkosten zijn hoger uitgevallen daar hier de kosten van de legionella bestrijding zijn 

opgenomen. 

- Ook de overige huisvestingkosten zijn hoger door de werkzaamheden schilderwerk woning, 
septictank en kantine. 

- Het bestuur stelt voor de tarieven, gezien de index dicht bij 0% zit niet te verhogen. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 

- De tarieven van de wasmachine en de droger gaan naar €3,- elk. 

- André ?  vraagt of de liggeld berekening weer naar breedte maat kan worden gewijzigd. Jan 
Borsboom geeft aan dat bij de enquête de nu gehanteerde berekening de meeste stemmen had. 

De berekening blijft de ongewijzigd. 
- Meindert de Jong geeft aan dat er boten zijn die in een te grote box liggen. Jan Borsboom geeft 

aan dat hij dit zal opnemen met de havenmeester en Adri de Kruif om tot een betere verdeling te 
komen. 

- Hr. Schuwer vraagt hoeveel zomerstallers er nog moeten betalen. Jan geeft aan dat er nog 3 

liggers moeten betalen. Van de winterstalling is 89% al binnen. Uit de zaal wordt geopperd of er 
niet automatische incasso kan worden ingevoerd? Gezien het geringe aantal wanbetalers is het 

nog niet nodig maar het is iets om over na te denken door het bestuur. 



- Sjors van Drunen vraagt hoe om te gaan met de liggers die de gehele zomer aan boord verblijven 

en in verhouding meer water en stroom verbruiken. Jan Borsboom geeft aan dat deze in de massa 

opgaan, het is niet mogelijk dit apart bij te houden, zie ook het punt elektra onder technische 
zaken. 

 
8. PAUZE 

 

9. Havenadministratie ( Johan Raat ivm afwezigheid Adri de Kruif); 
- De zomerstalling is voorspoedig verlopen. De winterstalling is geheel gevuld. 

- Er is een voorstel om per 1 april al in te hijsen, ipv rond de 15e de. In de vergadering is veel 
weerstand voor dit voorstel. Het bestuur zal het weer ter tafel brengen tijdens het voorjaar 

overleg “leden Meets Bestuur”. Er wordt nog geopperd om via een enquête bij het zomerformulier 
de mening hierover te horen van de liggers. 

 

10. Communicatie (Lisette de Graaf-Zoet) 
- Lisette geeft aan dat de reactie op het nieuwe haven blad zeer positief zijn. De meeste liggers 

ontvangen het blad per e-mail. De leden zonder computer hebben zich gemeld en krijgen het blad 
per post. In december komt de volgende versie uit. Zij verzoekt de leden vooral vakantie verhalen 

en andere aan watersport gerelateerde zaken aan te leveren om het blad te vullen. 

- Lisette zoekt nog een ligger die haar wil helpen bij deze werkzaamheden. Je kunt je melden bij 1 
van de bestuursleden. 

 
11. Rondvraag 

- Klaas Snijders: Hij vraagt of er meer gelet kan worden op liggers die hun boot slecht 
onderhouden. 

 Johan geeft aan dat hij de havenmeester zal laten inventariseren en liggers die daar voor in 

aanmerking komen zullen worden aangeschreven. 
- Arie de Boer: De fietsenstalling staat helemaal vol, wat doen we daaraan?  

 De fietsenstalling behoort, in de winter leeg te zijn op de haven fietsen na. De liggers wordt 
aangeraden hun fietsen te verwijderen, de rest gaat de afval bak in. In het havenblad zal een 

oproep worden opgenomen. 

- H.Weernink: Heeft het verzoek om het aantal kranen (tappunten) uit te breiden. Johan geeft aan 
dat het systeem net is gekeurd en voldoet aan de laatste eisen. Het bestuur zal die wens nog 

intern behandelen. De kop van steiger 5 is een vrij tappunt. Hier mag geen ligplaats worden 
ingenomen. 

- Jan Duif: In het winterstallingformulier is het verzoek gedaan om je gasfles niet aan boord te 

houden. Is het mogelijk om op de haven een opslag te maken. De voorzitter geeft dat wij dat niet 
doen vanwege vele regels die gesteld worden aan de opslag van gasflessen. 

- Hr. Hollander: Hij vraagt of brieven beantwoord worden. Elke brief die het bestuur ontvangt wordt 
beantwoord nadat dit in het bestuurvergadering is behandeld. Dit kan 4 tot 8 weken duren. Mocht 

iemand de indruk hebben dat een brief niet is beantwoord kan hij contact op nemen met de 
secretaris. 

- M. Koseoglu: vraagt naar een reactie van het bestuur op het rapport “organisatie van de ZZV”. Hij 

wil graag het rapport inzien. Johan geeft aan dat hij daarvoor bij het Algemeen Bestuur van de 
ZZV moet zijn en niet bij het jachthavenbestuur. In het voorjaar is de algemene ledenvergadering 

waar deze vraag gesteld kan worden. 
- Jan ?         - merkt op, vanuit de hijsploeg dat het nogal lastig is met boten te rijden waarop de 

mast is platgelegd. Dit ivm mogelijke schade. Het bestuur zal dit nog eens intern bespreken. 

- Frans van Oeveren:  Hij vraagt naar het verbodbordje van geen toegang voor honden in de 
kantine. Arjan de Graaf geeft aan dat hij Horeca Nederland heeft benaderd en als reactie heeft 

gekregen dat volgens de Horeca wet een hond in de kantine mag komen, mits hij uit de keuken 
en op de grond blijft. Johan geeft aan dat het bestuur daarover een besluit zal nemen. 

 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng. 

 


