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Cees Soeterbroek
JACHT & SCHILDERWERKEN AKERSLOOT

Kerklaan 10
1921 BL Akersloot
Tel. 0251-311561

BOOIJ - LASTECHNIEK
VOOR 

PROPAANGAS
&

TOEBEHOREN
Het totale onderhoud
voor boven en onder 

de waterlijn
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eg 142
1521 P

X W
orm

erveer
Tel. 075-642 25 22

✓  Koffie, thee en ingrediënten
✓ Zoetwaren/snacks
✓ (Fris)dranken
✓ Disposables
✓ Reinigingsmiddelen
✓  Babyluiers, voeding, hygiëne
✓ Automaten servicewww.spaansgroothandel.nl

Zuideinde 44
1541 CD Koog a/d Zaan
Tel. 075-6554455

Uw specialiteitswinkel voor:
- Maken van meubels op maat
- Prachtige kastwanden 
 o.a. raffito
  stanley
  contini (interieur voor in de kastwanden)

- Houten kinderspeelgoed
- Histor, Wijzonol verf
- IJzerwaar
- Diverse plaatmateriaal
 Enzovoort
 Zuideinde 44
 1544 CD Koog a/d Zaan
 E-mail: info@bbhal.nl 
 www.bbhal.nl

BOOIJ
LASTECHNIEK

VOOR 
PROPAANGAS

&
TOEBEHOREN

De supercomfortabele banken van 

Pode vindt u bij Stelling Wonen.

Naast natuurlijk modern  

scandinavische design, bedden,  

gordijnen, karpetten,tapijten,  

vloerbedekking. 

Kom langs voor advies of kijk op 

www.stellingwonen.nl

 ✆ 075 62818 36

Zaanweg 15-16-17, Wormerveer
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  Colofon 

Haven:

Diederik Sonoyweg 11, 1509 BR Zaandam

Havenmeester@zvdeonderlinge.nl

Havenmeester bereikbaar 

Tussen 17.00 en 18.00 uur: 06-81758727

IBAN: NL61 INGB 0000 2205 67

t.n.v. Zeilvereniging `De Onderlinge`

Zaandam

Website: www.zvdeonderlinge.nl

Redactie:

Inge van der Ploeg, Tel. 075 - 628 25 05 

Heleen van der Horst

redactie@zvdeonderlinge.nl

Advertenties   

advertenties@zvdeonderlinge.nl

DTP en realisatie: DGNB

Foto cover: Ad van der Ploeg

De redactie behoudt zich het recht voor  

ingezonden kopij en fotomateriaal in te  

korten of te wijzigen, of niet in het blad 

op te nemen. Niets uit deze uitgave mag 

zonder toestemming van de redactie 

worden gekopieerd of gepubliceerd in 

andere media.

Jaargang 75 editie 4, 2019

1

pag  1 Colofon
pag  3 Lezing A. Bes
pag  4-5 Jeugd
pag  7 Senioren Splashrace
pag  9 Werk in uitvoering haven
pag  10-11 Werk in uitvoering Eiland
pag 12-13 Verenigingsnieuws
pag 14-15 Ocean we unite
pag 16 Op en langs het water

zvdeonderlinge.nl

DE ONDERLINGE

S
IN

D
S

 1
9

3
1

ZEILVERENIGING

Van de Voorzitter, Beste Onderlingers,

Niet iedereen zal aanwezig zijn geweest op de najaarsvergadering van onze vereniging. 
En ook niet iedereen zal weten wie de nieuwe voorzitter is. Daarom zal ik me  kort 
voorstellen.

Na jaren zonder zeilboot door het leven te zijn gegaan begon het watersportvirus  
in 2005 toch weer zijn kop op te steken.

Opnieuw de kop opsteken: omdat ik als kind, samen met mijn 2 broers en vader  
ronddobberde op de Maasplassen in Limburg.

Veel plezier, en een passie voor zeilen was het gevolg. 

Toen we naar Zaandam verhuisden , gingen we opnieuw op zoek naar een boot.  
Nu een kleine kajuitzeiler, een Sneekermeer. Dit was een succes. Het schip was al  
snel  te klein met opgroeiende kinderen. 

Na de aanschaf van de Sneekermeer ben ik direct lid geworden van de Onderlinge. 
Eerst vanuit praktisch oogpunt maar al snel werd duidelijk dat de Onderlinge een 
vereniging is en niet zomaar een commerciële jachthaven.

Waarom? Nou, het in en uit het water halen van een boot doe je samen. Lig je op de 
kant of op de wal, en weet je niet hoe een onderhoudsprobleem aan te pakken, aan 
adviezen en praktische hulp geen gebrek. Haven en eiland vergen continue aandacht 
en onderhoud. Dat is alleen op te brengen als je dit samen doet. Als je dingen samen 
doet  geeft dat natuurlijk op zijn tijd discussies of zelf spanningen. Gelukkig is er dan  
de Taekelingh waar met verse koffie op tafel een vergelijk altijd wel weer te vinden is.

Kortom een vereniging, een dynamisch gebeuren, waar van iedereen verwacht wordt 
dat hij/zij zijn verantwoordelijkheid neemt, en niet alleen als consument het complex 
binnenkomt en weer verlaat.

Het is  vanuit dit verantwoordelijkheidsgevoel, mijn affiniteit met besturen, de liefde 
voor de watersport en vooral ook de positieve ervaringen als lid van de Onderlinge 
dat ik de handschoen opgenomen heb en me kandidaat gesteld heb voor het 
voorzitterschap.

Uitdagingen liggen te wachten. Uitdagingen specifiek  voor onze vereniging maar  
ook uitdagingen die de watersport in zijn geheel aangaan en die vaak een uitvloeisel 
zijn van maatschappelijke veranderingen.

Ik heb zeker niet de pretentie om als voorzitter dit ‘varkentje eens te wassen’.  
Oplossingen worden slechts gevonden en uitgevoerd in de gemeenschappelijkheid 
van betrokken anderen, de leden dus. Mijn taak ligt dan vooral in het richting geven, 
enthousiasmeren en het elkaar betrekken bij. 

Ik wil dit doen tezamen met mijn mede bestuursleden en met alle Onderlingers  
die zich actief inzetten voor onze mooie vereniging.  

        Jos Brouns



floriskeukens-tegels.nl

Shoppingcenter Noorderveld Wormerveer

is betrouwbaar  
en betaalbaar!
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Lezing

Inspiratie opdoen voor het komende watersportseizoen? Dat kan! Op vrijdag 7 februari 
aanstaande om 20.00 uur houdt topzeilster Annemieke Bes in de Roef een lezing over  
haar zeilcarrière en haar deelname aan de laatste Volvo Ocean Race. Ook voor de jeugd  
is dit een boeiend verhaal.

Annemieke Bes is één van de beste zeilsters van Nederland. Ze deed mee aan de Olympische 
Spelen van Athene (2004), Beijing (2008) en Londen (2012). In Beijing wist zij een zilveren medaille 
te veroveren in de Yngling-klasse. In het jaar 2017-2018 zeilde ze de Volvo Ocean Race bij het team 
Sun Hung Kai/Scallywag. Dit loodzware zeilevenement, waar zij als een van de weinige vrouwen 
aan deel mocht nemen, heeft zij in zijn geheel volbracht. Het doorzettingsvermogen, de kracht 

en de moed die zij in deze wedstrijd tentoonspreidde is iets om stil van te worden. Zeker als je bedenkt dat bij die race haar 
teamgenoot Fish overboord sloeg en niet meer werd teruggevonden. In haar presentatie neemt Annemieke jullie mee in al 
haar verhalen en vertelt zij over de lessen die de zeilsport haar geleerd heeft.

door Annemieke Bes

Kracht Benaming van KNMI Snelheid in km/h
 4 matig 20 - 28
 5 vrij krachtig 29 - 38
 6 krachtig 39 - 49
 7 hard 50 - 61
 8 stormachtig 62 - 74
 9 storm 75 - 88
 10 zware storm 89 - 102
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Jeugd op de Poel
Op 12 september 
was alweer de laatste zeilles op De Poel.

Twaalf kinderen volgden dit seizoen de 
zeillessen en hebben hun zeildiploma 
gehaald.
Ondanks dat er een stevige wind stond 
zeilden alle kinderen de hele les uit.
Het was weer bijzonder om te zien met 
hoeveel plezier deelnemers en instructeurs 
bezig waren.
Een compliment naar de organisatie en 
de instructeurs die het hele seizoen alle 
kinderen elke week hebben ondersteund.



Jeugd op het Eiland
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Laatste zeillessen seizoen 2019
Zaterdag 14 september waren ook op het eiland  
de laatste zeilles en wedstrijden.

Bij de zeillessen stond er net genoeg wind, maar in de 
middag verdween die nagenoeg helemaal en moesten 
de wedstrijdzeilers al hun techniek gebruiken om vooruit 
te komen. Maar dat lukte. En dan zie je pas hoe goed ze 
zijn en hoeveel ze hebben geleerd bij de lessen en van 
de keren dat ze die in praktijk konden brengen door op 
zondag bijvoorbeeld lekker te gaan zeilen.

De dames in hun Optimist zeilden dan ook heel relaxed 
hun wedstrijden terwijl ze K3 en kerstliedjes aan het zingen 
waren. De lol spatte er vanaf.

Bij de lessen hebben alle zeilers al laten zien wat ze konden 
en dus kregen de Optimistenzeilers hun zeildiploma en een 
theorieboekje, waar ze van de winter alvast wat in kunnen 
studeren.

De Splashes en de gevorderde Sofie in haar Optimist 
hebben een roll tack geoefend en een leuke vorm van 
waterrugby. Dat vereist een hoop behendigheid en was 
heel leuk om te zien.

Voor de prijsuitreiking werd er traditioneel een zelf 
versierde cake met veel slagroom gegeten.

Bij de Splashes won Jeroen Oord en werd Lars Vleeshakker  
tweede  gevolgd door de derde plaats van Aimel Visscher.
Bij de Optimisten won Merinde Droog voor het derde 
opeenvolgende jaar de eerste prijs. Famke de Wit werd 
tweede, gevolgd door Sofie Hoek als derde. Merinde gaat 
volgend jaar verder in haar  Splash.

Alle deelnemers kregen een medaille en zeker de kleine 
Guusje kon haar geluk niet op. Een betere aanmoediging 
om volgend seizoen mee te doen aan de wedstrijden kun 
je je niet indenken.



Altijd voordelig tanken, ook met de boot

Het enige tankstation 
aan de Zaan!

Openingstijden:
 maandag - vrijdag: 06.30 - 21.00 uur
 zaterdag: 08.00 - 20.00 uur
 zondag: 09.00 - 21.00 uur 

Zuideinde 112, Koog aan de Zaan

Openingstijden:
maandag - vrijdag:  06.30 - 21.00 uur
zaterdag: 08.00 - 20.00 uur
zondag: 09.00 - 18.00 uur

- Wasautomaten - Kookapparatuur
- Droogautomaten - Bruiningsapparatuur
- Vaatwassers - Klein huishoudelijk
- Koel- en vriesapparaten - Persoonlijke verzorging

VOOR AL UW HUISHOUDELIJKE APPARATUUR!

Witgoed specialist

Wandelweg 41 B
1521 AB Wormerveer
Tel. 075 - 621 21 08
Fax 075 - 621 92 91

Dorpsstraat 38
1534 NK Oostknollendam
Mob. 06-51823540

Bouwkundig aannemer Timmerwerk

VOOR AL UW 
WOONWENSEN.

Zaanweg 63
Postbus 152  Tel. 075 628 57 55
1520 AD Wormerveer Fax 075 628 29 13

E-mail: algemeen@ebnotariaat.nl
“gewoon Zaans”

www.zaannotarissen.nl



Senioren Splash Race
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Als kers op de taart had Saskia Oord 
het idee om op zondag een senioren 
Splashrace te organiseren. 

Dat werd enthousiast ontvangen en die 
zondag om 11.00 uur ging een groot 
aantal Splashes met vaders en een opa 
van start. Door de harde wind kon niet 
iedereen de wedstrijd uitzeilen. Aan de 
supporters heeft het niet gelegen en ook 
de rescues waren ruim bemand.

Een compliment voor Saskia die dit met 
Merinde, Famke en Sofie prima heeft 
geregeld.

Einduitslag: Eerste werd Ronald 
Mossinkhof, tweede werd Rob Cappelle 
en derde Elly Mossinkhof.

Ook hebben de dames van de organisatie 
speciale aandacht geschonken aan de 
rescues, waaruit de boot van Lars en Peter 
als beste uit de bus kwam. Er werd overal 
op gelet door de dames, en dat terwijl ze 
af en toe polonaise op het startvlot liepen. 
Het was een sterk organisatieteam. 

Dit belooft wat voor de toekomst!



10% korting
Leden van deze watersportvereniging krijgen bij 

inlevering van deze advertentie 10% afhaalkorting, 
op de Daveco accu’s van 120, 150 en 200 A/h.

Prijzen: zie website!
Oude accu’s zijn geld waard 

- bezOrgen mOgelijk -

accu’s

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag : 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag : 8.00 - 13.00 uur

Voor al uw scheepsonderhoud en - reparaties.

Verkoop van binnen- en buitenboord motoren.

Ook van serviceonderdelen voor:
Yanmar, Nanni, Volvo, Vetus en Yamaha. 

Aanleg, onderhoud en reparaties 
van elektrische installaties, omvormers, 
laders en boegschroeven.

Nieuwland 18
1911 BH UITGEEST
Tel. 0251-3144 68
shiptech@zonnet.nl 

SHIPTECH

Uw veiligheid is onze zorg

Wandbeugels

Toiletbeugels

Verhoogd toilet

Douchezitting aan de muur

Badlift

Maar ook voor:
Volledige aanpassing/renovatie badkamer

Aanpassen niveauverschillen in en rondom de woning
Aangepaste keukens

Webshop: www.verhoef-woningaanpassing.nl

Leverancier en installateur van woningaanpassingen om uw 
woning veiliger, comfortabeler en toegankelijker te maken

 voor:

Douchestoel

Toiletstoel

Deurautomaten

(opzet) bidetsystemen

ADL artikelen
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Het sanitair is in het seizoen door een schoonmaakbedrijf 
tweemaal per week schoongemaakt. De havenmeester 
hoefde alleen nog maar de nodige zaken aan te vullen en  
bij te houden. Na het vaarseizoen zullen wij dit evalueren 
en mogelijk krijgt dit een vervolg.

Werkzaamheden kleine loods
De werkzaamheden aan de kleine loods zijn zo goed 
als voltooid. Alleen de loopverlichting moet nog anders 
geschakeld worden. Dit zal in week 44 worden gerealiseerd. 
Als het afdak van de blauwe container gereed is, hopelijk  
ook in week 44, dan zijn de werkzaamheden van de 
aannemer klaar om opgeleverd te worden. 
Op beide daken van de loodsen liggen zonnepanelen,  
36 stuks op de grote loods en 28 stuks op de kleine loods.  
De panelen hebben een vermogen van 280 Wp. Tijdens  
het controleren van de installaties was het vermogen van  
de grote loods 766 Watt en de kleine loods 593 Watt.
Nu maar hopen op een zonnige toekomst met een hoge 
opbrengst.
Door de lichtstraten in het dak van de kleine loods is het 
lichtniveau op de verdieping ook sterk toegenomen. 
Hierdoor zal er in het zomerseizoen ook sterk bezuinigd 
kunnen worden op het stroomverbruik. 

Steigers
De betonplaten op de steiger langs de kleine loods en 
een deel van de H/I steiger zullen worden vervangen voor 
kunststof steigerdelen. De materialen zijn reeds in huis en  
de uitvoering zal in de loop van het jaar gaan geschieden.  
Dit zal in delen worden uitgevoerd om de bereikbaarheid  
van de boten die nog te water liggen niet te lang te 
blokkeren. Hiervoor zullen drie boten tijdelijk een andere 
ligplaats moeten innemen. De eigenaren worden spoedig 
geïnformeerd in welke box ze tijdelijk moeten afmeren.

Verlichting
Alle verlichting op de steigers en aan de buitenkant van 
de kleine loods is vernieuwd. Zo is er voldoende en veilige 
verlichting op de steigers, allemaal voorzien van ledlampen.
Goed voor het milieu en onze clubkas, zeker in combinatie 
met de zonnepanelen.

Portaal en bovenloopkraan
De portaalkraan is voorzien van 4 nieuwe loopkatten en 
zal worden voorzien van een nieuwe verflaag. De boven-
loopkraan zal worden voorzien van een afstandsbediening, 
om het werk met de kraan nog veiliger te kunnen uitvoeren. 
Ook deze zal nog moeten worden voorzien van een nieuwe 
verflaag.

Werk in uitvoering
Haven
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Beste leden en vrienden 
van het eiland!

Helaas zit voor veel avonturiers het 
vaarseizoen 2019 er weer op, maar 
wat was het toch weer een fantastisch 
seizoen op ons prachtige eiland!

Het begon met het opstarten van de 
machines en een inspectieronde over 
ons eiland. Gelukkig viel de schade na 
de winter mee en konden wij beginnen 
met onze werkzaamheden. Na het 
grasmaaien, snoeien en div. onderhoud 
was het natuurlijk ook tijd voor pret: 
Paaseieren zoeken met 13 vrolijke 
kinderen onder prachtige weersomstan-
digheden. Wist je trouwens dat je sinds 
de zomer met Touwen & Vaten een echt 
vlot kunt bouwen op ons eiland? Of een 
boomhut kunt timmeren? En heb je het 
prachtige plekje tussen de boompjes 
op de heuvel van de grote omloop al 
gezien?? Welnu, de coördinaten zijn 
gemakkelijk: B 52.53415 en L 4.74957. 
Handig om te weten toch? 

Update schoeiing graskant:
Ter voorbereiding op de nieuwe 
schoeiing langs de graskant (vanaf 
de starttoren naar het toilet) zijn er in 
februari 2019 zeventig nieuwe palen 
geslagen en zijn er nieuwe trekstangen 
gemonteerd. Zoals velen hebben 
bemerkt konden wij niet direct starten 
met het (gefaseerd) vernieuwen van de 
benodigde schoeiing, waardoor wij een 
tijdelijke oplossing hebben aangebracht 
d.m.v. loopplanken. In de winter van 
2019/2020 zal de schoeiing (gefaseerd) 
worden vernieuwd en zullen er grond-
werkzaamheden aan de graskant 
plaatsvinden (ophogen, uitvlakken en 
inzaaien). Wij kunnen dan in het voorjaar 
2020 (naar grote tevredenheid van vele 
leden) weer optimaal gebruik maken 
van een prachtige graskant (tot en met 
de Y-steiger). De jeugdvlonder/beun en 
het resterende deel van de schoeiing 
(tot het toilet) zullen, zodra de financiële 
middelen hiervoor aanwezig zijn, ook 
worden vernieuwd! 

Werk in uitvoering



Werk in uitvoering

11

Speciale dank gaat natuurlijk uit naar onze groep vrijwilligers voor al het 
geweldige werk dat afgelopen seizoen weer op ons eiland is verricht!  
Zo werd de starttoren opnieuw ingedeeld, opgeruimd en geheel geschilderd. 
De beunen van de jeugdboten vernieuwd en ter voorbereiding op de nieuwe 
speelplek voor de jeugd is het rommelige surfrek opgeruimd en verplaatst 
naar het weiland. Ook zijn er 2 daken van de werkloodsjes vernieuwd, werden 
slechte houten steigerdelen vervangen voor kunststof en de primeur van 
2019 is toch wel het ontwerpen en realiseren van onze prachtige nieuwe 
demontabele evenementen-tent met mooie sterke donkergroene wanden 
en een nieuw dak! Natuurlijk is er ook weer wekelijks gras gemaaid en is 
er gesnoeid, maar bovenal waren het weer mooie gezellige momenten en 
weekenden op ons prachtige eiland! 

Oja...voor ik het vergeet
Wij hebben inmiddels een gezellige groep vrijwilligers op ons eiland. Toppers 
die wekelijks of maandelijks meehelpen met het onderhoud. De dag wordt 
meestal afgesloten met een gezellig borreluurtje. Maar wij willen ook graag 
enkele activiteiten gaan organiseren en dat kost (ook) tijd, dus “handige” leden 
(M/V) blijven altijd welkom om onze gezellige groep (zonder verplichting) te 
komen versterken. Zo kunnen wij deze prachtige nieuwe en leuke ontwik-
kelingen, activiteiten en plannen voor bijvoorbeeld de jeugd nóg sneller en 
beter vormgeven! Stuur een email of kom gewoon eens langs op het eiland 
om te zien en horen wat de mogelijkheden voor jou kunnen zijn.

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen toe en hoop jullie allemaal volgend 
seizoen weer te mogen begroeten op ons prachtige eiland! 

Peter, AlkmaarderMeerCommissie

Eiland



Bestuur

Voorzitter: Jos Brouns
voorzitter@zvdeonderlinge.nl

Secretaris: Henny Blesgraaf
secretaris@zvdeonderlinge.nl

Penningmeester: Pieter Roos
penningmeester@zvdeonderlinge.nl

Jachthavencommissie: Louis de Roo
jhc@zvdeonderlinge.nl

Algemeen bestuurslid: Adri Mus

Stallingszaken: stalling@zvdeonderlinge.nl

ICT: Richard Sterk, ict@zvdeonderlinge.nl

Jeugd: 
Petra Oord-van Drongelen, 075 631 32 60
jeugd@zvdeonderlinge.nl

Alkmaardermeercommissie (AMC): 
amc@zvdeonderlinge.nl

Evenementencommissie:
Lia Konijn, 075 621 22 62 
evenementen@zvdeondelinge.nl

Jeugd Verenigingsnieuws

Belangrijke data

Vrijdag     20      dec.  Kerstklaverjassen

Zaterdag 4       jan. Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag       7     febr. Lezing A. Bes

Vrijdag        6  maart Quiz in de Taekelingh

Wo/za 11-14  maart Hiswa

Vrijdag       10     april Paasklaverjassen
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Tijdens de najaarsvergadering van 3 november  
werd er weer een aantal jubilarissen 
in het zonnetje gezet.

25 jaar lid van de vereniging zijn:

• Edith van Bekkum (niet aanwezig)
• Frans Hogenhout (niet aanwezig)
• Arnold Etstaie

50 jaar lid:

• Nico Glandorff
• Erik Osse
• Herman Timmerman (niet aanwezig)

Nog meer goed nieuws: 
we hebben een nieuwe voorzitter! 
Tijdens de najaarsvergadering heeft Adri Mus 
zijn taken als voorzitter overgedragen aan  
Jos Brouns. 

Met Jos hebben jullie op pagina 1 al kennis 
kunnen maken. Gelukkig blijft Adri wel aan 
als algemeen bestuurslid.

Bedankt Adri, 
               & Welkom Jos!

Vanaf vaarseizoen 2020 kent de Nauernasche 
Vaart een avondopenstelling.

Ook tussen 18.30 en 20.00 uur zijn  via  
de Nauernasche Vaart het Noordzeekanaal  
en de Markervaart bereikbaar.

Kijk nog wel even op 
www.vaarweginformatie.nl 
voor de exacte gegevens.

Arnold Etstaie & Adri Mus

Nico Glandorff & Adri Mus

Erik Osse & Adri Mus

Jos Brouns & Adri Mus



By the ocean

14

BY THE OCEAN WE UNITE

samen zeilend voorkomen van plasticvervuiling  
in zeeën en oceanen

Thomas van Thiel, van jongs af aan fervent zeiler en 
liefhebber van oceanen, besloot vijf jaar geleden zijn grote 
droom waar te maken: zeilend de Atlantische Oceaan 
oversteken. Hij voer mee van de Kaapverdische eilanden naar 
Barbados. Na tien dagen op open zee, met nog minstens elf 
dagen te gaan voor hij weer land zou zien, zag hij een plastic 
flesje langs de boot drijven. Dit kwam hard aan, zo ver van 
het vasteland. Hoe kon dat daar, midden in zijn geliefde 
oceaan, ronddrijven?

Zijn ogen waren geopend. Hij zag steeds meer plas-
ticvervuiling, waar hij ook kwam. Van de Cariben tot zijn 
eigen buurt in Nederland. Hij zag in dat de zeeën verzadigd 
raken met hele kleine stukjes plastic. Zijn natuurhart deed 
pijn en hij besloot dan ook dat hij actie wilde ondernemen. 
Hij zou mensen mee de zee op nemen, om hen diezelfde 
intense ervaring te bieden. Op die manier hoopte hij de 
wereld in beweging te krijgen en ambassadeurs te creëren 
voor plasticvrije oceanen. Samen met wetenschappers, 
filmmakers en influencers. 

“By the Ocean we Unite” was geboren. 
De eerste sprong in het diepe: 
Expeditie ‘Up to Norway 2016’

Op zoek naar een schip kwam Thomas uit bij kapitein Huub 
Veeneman, eigenaar van de ‘Fantastiko’. Thomas verzamelde 
een team om zich heen, bestaande uit een marien bioloog, 
een fotograaf en filmmaker, een eventmanager en een 
administratieve duizendpoot. Augustus 2016 vertrokken zij, 
samen met zeilcrew, een radio-DJ van 3FM met cameraman, 
een tweede onderzoeker en een groep enthousiaste 
deelnemers richting Noorwegen. Na afloop van de tocht 
was heel veel informatie verzameld en waren de deelnemers 
enthousiaste ambassadeurs.

Samen op koers naar schonere oceanen 

Nu, najaar 2019, bestaat de stichting drie jaar. Na de 
eerste succesvolle expeditie heeft het team nog vier 
Noordzeetochten georganiseerd. Naast deze zogenaamde 
‘Major Expeditions’ organiseert de stichting ook ‘Mini 
Expeditions’ en ‘Company Expeditions’, dag- of meerdaagse 
tochten op rivier, meer of zee, voor particulieren en 
bedrijven. Deze tochten staan eveneens in het teken 
onderzoek, bewustwording en genieten van de prachtige 
natuur op het water. Bedrijven wordt erop gewezen hoe hun 
plastic footprint te verkleinen. Ook geeft het team lezingen 
en vertonen ze hun documentaires op verschillende plekken 
in binnen- en buitenland en organiseren ze symposia. 

In de film ‘An Ocean Story’ nemen ze de kijker mee naar de 
‘World Ocean Summit’ - ’s werelds belangrijkste evenement 
voor duurzame omgang met onze oceanen. Tot slot laat 
de stichting zich zien bij veel publieksevenementen om de 
wereld op een actieve en positieve manier te betrekken bij 
de grensoverschrijdende uitdaging van plasticvervuiling. 
Om een zo groot mogelijk bereik te creëren bindt de 
organisatie verschillende ambassadeurs aan haar doelen, 
zoals Nederlands bekendste zeiler Bouwe Bekking en de 
Australische muzikant Ziggy Alberts. Het aansprekende 
verhaal van het zeilen op zee met de wind als duurzame 
motor is de basis voor de gedragsverandering waar de 
stichting naar streeft.

Vaar mee
Als je zelf wilt onderzoeken hoeveel microplastic in onze 
wateren drijft en wilt leren wat we daar collectief aan kunnen 
doen kun je je inschrijven op een Mini Expeditie. Of houd de 
website in de gaten voor meerweekse Noordzee-expedities. 
Zeilervaring is niet nodig. Het enthousiaste team van weten-
schappers en ervaringsdeskundigen leert je graag alles over 
de mariene omgeving, plasticvervuiling en zeilen. Om er 
samen voor te zorgen dat de stroom van plastic naar zee 
kleiner en kleiner wordt.

Lees meer over de missie en activiteiten 
op www.bytheoceanweunite.org

Marien zwerfafval is een wereldwijd groeiend milieu-
probleem. Jaarlijks stroomt er ongeveer 8 miljoen ton plastic 
in onze oceanen. In totaal zou er al zo’n 80 miljoen ton plastic 
afval zich al in zee bevinden. Maar een heel klein gedeelte 
(minder dan 1%) drijft; de rest van het plastic bevindt zich 
op de bodem, in de waterkolom of in kustwateren; waar het 
moeilijk tot niet opgeruimd kan worden. De oplossing ligt 
dus in het voorkomen dat plastic afval in zee terecht komt.



Plastic is schadelijk voor de oceanen en de 
vele diersoorten die in de oceaan leven. 
Zeezoogdieren, vogels en vissen zien het afval, 
zoals stukjes plastic, dopjes of plastic zakjes aan 
voor voedsel. Dieren raken verstrikt in afgedankte 
of verloren netten, visdraad en touwen. Plastic 
deeltjes zijn inmiddels in 660 mariene soorten 
aangetroffen. Ook komt het plastic via het eten 
van vis en schelpdieren bij ons mensen op bord. 
Mogelijke effecten op de menselijke gezondheid 
worden nog onderzocht.

Het afval in zee is voor een groot gedeelte (zo’n 
80%) van land afkomstig; via rivieren en stranden 
komt het in zee terecht door water en wind. De stranden en uitmondingen van de rivieren bieden daarbij de laatste moge-
lijkheid het afval dat in de natuur is geraakt op te ruimen voor het in zee belandt (en daarmee bijna onmogelijk wordt om nog 
op te ruimen). Het schoonhouden van steden, kanalen, rivieren en stranden helpt dus bij het verergeren van de ‘plastic soep’, 
die ook in onze Noordzee zit!

Ocean Race opnieuw naar Den Haag in 2020

Voor de derde keer zal de Ocean Race naar Den Haag komen. 
Scheveningen is over drie jaar zowel de start- als finishplaats 
van een etappe. Al twee keer eerder deed de Ocean Race de 
stad Den Haag aan. 
In 2014-2015 was de stad al een pitstop en in 2017-2018 
fungeerde de stad als finish. De finish trok vorig jaar al meer 
dan 335.000 bezoekers naar de stad. Directeur en mede-
eigenaar van The Ocean Race, Johan Salén: ‘Den Haag heeft 
zich bewezen als een van de meest populaire stops tijdens de 
afgelopen twee edities van de race, als pitstop in 2015 en als 
finish in 2018.’

In 2022 zal ook het WK zeilen plaatsvinden in Den Haag. 

Volgens algemeen directeur van het Watersportverbond, Arnold van Gerven, wordt door de komst van beide evenementen 
2022 het mooiste zeiljaar ooit. Daarnaast biedt de synergie tussen beide evenementen veel kansen.

we unite!
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Polderland

Het is vroeg in de ochtend, als we onderweg zijn naar een schuilhut in een moeras.
Dan komt het moment, dat de zon opkomt en dat gaat snel!
De eerste momenten van de dieprode kleur tot oranje duren slechts enkele minuten.
Daarna kleurt de zon oranjegeel en even later geel. Het tegenlicht is nu te sterk geworden  
om nog enige tekening in de voorgrond te zien.
Aan publicaties van foto’s in kranten en tijdschriften te zien is de oranjekleur tijdens zonopkomsten en  
zonsondergangen erg populair. Ik heb dus naar uitleg gezocht om dit fenomeen te verklaren. Je komt dan in 
de psychologische uitleg van symboliek en betekenissen met een bandbreedte van hier tot Tokio met enige 
verwijzingen naar de bloeimaand mei. De rest zal ik u onthouden. Maar het mooie moment blijft. 

De boot dus gauw aan de kant. Het statief geplaatst en enkele opnames gemaakt. Gelukkig kunnen we met de 
digitale camera direct terugkijken en eventuele verbeteringen van de belichting maken. Een prachtig moment!

         Ton Tuinman
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Op en langs het water 

© tuinmanfotografie.nl



• Botenlift tot 50 ton
• Ook met staande mast
• Winterstalling binnen en buiten
• Reparatie alle merken motoren
• Inboard/outboard
• Reparaties in hout en staal
• Watersportwinkel
• Grote sortering
• Jachtlakken/antifoulings
• Onderhoudsartikelen boot/motor
• Touw - staaldraad - tuigerij
• Propaan gasflessen

(075) 6 16 17 17 • De Roos Van Renswouw voor een creatieve financiële oplossing

Wie vooruit kijkt loopt altijd voorop 

De Windroos Watersportpolis. 
Als lid van uw zeilvereniging kunnen wij u een  
aantrekkelijke pleziervaartuigenverzekering  
aanbieden, die een aanzienlijke premiebesparing 
oplevert. 

Wilt u meer weten over deze polis?
Neem dan contact op met De Roos van Renswouw.

Westzijde 308
1509  GJ Zaandam
Tel: (075) 6161717
Fax: (075) 6706145

www.drvrnl



route Vanaf A10 Amsterdam Coentunnel
Ringweg A10 borden richting Zaanstad volgen.  
In de Coentunnel middenbaan voorsorteren en rechtdoor.  
U zit al meteen op afslag Zaandam-Zuid. Onderaan de afslag 
rechtsaf Kolkweg / Thorbeckeweg op, rechtdoor. Over de 
Den Uylbrug bij de kruising met de stoplichten rechtdoor.  
Na 100 meter rechts. Aan het eind van de straat zit  
Dekker Watersport.

Vanaf A10 Amsterdam Zeeburgertunnel
Op de A10 de afrit S118 en de Verlengde Stellingweg  
richting Oostzaan/Zaandam nemen (rechts aanhouden dus).  
Onderaan de afslag linksaf Kolkweg / Thorbeckeweg op, 
rechtdoor. Over de Den Uylbrug bij de kruising met de  
stoplichten rechtdoor. Na 100 meter rechts.  
Aan het eind van de straat zit Dekker Watersport.

Vanaf A7 Hoorn en Enkhuizen
A7 richting Zaandam/Amsterdam nemen (A8).  
Afslag Zaandam-Zuid en onderaan de afslag rechtsaf 
Kolkweg/Thorbeckeweg op, rechtdoor. Over de Den Uylbrug 
bij de kruising met de stoplichten rechtdoor. Na 100 meter 
rechts. Aan het eind van de straat zit Dekker Watersport.

Vanaf A9 Alkmaar
Afslag 10, Castricum-Zaandam Zaanstad, volg de Provinciale Weg naar Zaandam.  
Na station Zaandam (aan de rechterkant) 3e afslag rechts. Na 100 meter weer rechts. 
Aan het eind van de straat zit Dekker Watersport. Dit is de kortste route,  
echter u kunt ook via Beverwijk rijden.

Vanaf A9 Beverwijk en IJmuiden
Volg de N246 richting Zaanstad. U rijdt nu langs het Noordzee kanaal.  
Bij pont Buitenhuizen neemt u de afslag Zaandam. Bij de 3e rotonde rechtsaf.  
(Zaandam-zuid) Na de brug afslag Zuiderhout 3. Bij de Renault garage linksaf.  
Na 200 mtr zit Dekker Watersport aan de linkerzijde.

gratis aanleggen en overnachten! 

Dekker Watersport biedt u extra veel watersportplezier als u met de boot komt.  
Gratis aanleggen, pal voor onze winkel en de mogelijkheid om gratis te overnachten, 
zodat u op uw gemak onze winkel kunt bezoeken.

Via het Noordzeekanaal
Vanaf het Noordzeekanaal vaart u zijkanaal F of Schiethaven in.  
Aan het eind gaat u langs de Bruynzeelhallen rechtsaf.  
U kunt bij ons gratis aanleggen en op aanvraag gratis overnachten.  
Drinkwater een 220V is aanwezig. Let op! Er ligt sinds 2009 een brug. 

Voor een totaal overzicht van onze aanbiedingen: www.dekkerwatersport.nl

Pieter Ghijsenlaan 4, NL 1506 PV Zaandam

 075 - 616 33 62 | info@dekkerwatersport.nl52°25.872' N 004°49.307' E

de meest gesorteerde

watersportspeciaalzaak

van nederland!
Maak van een bezoek aan onze winkel een pleziervaart!

Voor een voordelige koers, onze coördinaten:


