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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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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
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&
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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IN MEMORIAM

JAN DUITS
1930 - 2019

Op 13 februari 2019 overleed Jan Duits en verloor  
De Onderlinge een icoon op het zeilwedstrijdgebied.  
In 1947 werd Jan Lid van De Onderlinge, maar vanaf zijn 
derde jaar tot 2016 was hij praktisch ieder weekend op 
het eiland. Jan was geen recreatiezeiler, hij moest een doel 
hebben, dus bouwde hij zijn toer Valk 241 (Barrel) om naar 
een wedstrijdboot, waarmee hij op alle plassen in Nederland 
deelnam aan totaal 991 zeilwedstrijden. In 1969 trad hij 
toe tot het bestuur als wedstrijd-commissaris en vanaf 
1973 nam hij ook 13 jaar lang het voorzitterschap op van 
onze Jeugdcommissie. In 1967 was Jan medeoprichter van 
de Valken Klasse Organisatie (VAKO), waarin hij optrad 
als secretaris, lid van de technische commissie en klasse 
controleur en waarvoor hij in 1988 werd benoemd tot erelid. 
Vanaf 1976 was Jan onze vertegenwoordiger in het Comité 
Alkmaarder Meer, waar hij Wedstrijdleider was voor zowel 
alle regionale alsook Landelijke-Klasse- en Nationale kampi-
oenschappen. Tevens was hij een expert in het wedstrijd-
reglement en hij zat dan ook in veel protest-comités. 
Daarnaast gaf hij vanaf 1973 les in het reglement waaraan 
veel wedstrijdzeilers uit heel NH kwamen deelnemen. In 
1996 trad hij af en werd hij benoemd tot erelid, waarna ook 
het Water Sport Verbond hem eerde met het toekennen van 
de Verbondspenning voor zijn bijdrage aan de landelijke 
zeilwedstrijdsport.

zvdeonderlinge.nl

De jeugd vermaakt zich natuurlijk 

weer kostelijk op hun “trampo”.



floriskeukens-tegels.nl

Shoppingcenter Noorderveld Wormerveer

is betrouwbaar  
en betaalbaar!
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Sailing Kids 

De Stichting Sailing Kids organiseert sinds  
2006 gratis zeilweken voor ernstig of chronisch 
zieke kinderen van 4 t/m 18 jaar. Samen met  
hun familie genieten ze van een geheel   
verzorgde zeilreis op een van de klassieke 
zeilschepen van Sailing Kids. Daarnaast  
organiseren ze deze zeiltochten voor chronisch 
en/of ernstige zieke jongeren van 14 t/m 24 jaar 
in groepsverband. Er gaan altijd professionele 
medische vrijwilligers mee.

De stichting droomt ervan om elk jaar minstens  
10 zeiltochten met minimaal 300 deelnemers 
aan te bieden aan gezinnen met een ernstig of  
chronisch ziek kind en aan jongeren van 16 t/m 25  
jaar die ernstig of chronisch ziek zijn of dat zijn geweest.

Het samen varen op zee met een groep gelijkgestemden  
met de frisse wind in je gezicht maakt nieuwe energie vrij  
en zorgt ervoor dat de deelnemers weer op krachten  
komen en nieuwe perspectieven ontdekken.

De vrijwilligers zijn enthousiaste professionals op hun vakgebied. 
Artsen, verpleegkundigen, koks en activiteitenbegeleiders stellen 
alles in het werk om de deelnemers een onvergetelijke ervaring 
aan boord van een schip te geven.

Wie gezond is kan zich maar moeilijk voorstellen hoe het is  
om langdurig ziek te zijn. Ook de andere gezinsleden moeten 
leven met een familielid dat voortdurend extra zorg nodig heeft.

Wil je deze organisatie steunen 
of vrijwilliger worden!?

kijk dan op: www.sailingskids.eu 
of bel 06 3438 8308
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Jeugd

Zwembadles

De jaarlijkse zwembadles voor beginnende 
zeilers van de diverse Zaanse zeilverenigingen 
vond deze keer plaats op zaterdag 13 april, 
onder leiding van Rob Cappelle.

Met circa 50 kinderen en een heleboel  
vrijwilligers was er weer een leuke opkomst. 
In het begin waren er wat kinderen die het nog 
wel wat erg spannend vonden, maar al gauw 
zag je alleen maar blije gezichten en was er 
van de spanning niets meer te zien. 

De reddingbrigade verzorgde ook 2 
onderdelen. Het eerste ging over hoe je 
jezelf warm kunt houden als je met meerdere 
mensen te water raakt. Het tweede was ook 
een erg nuttige oefening: de kinderen moesten 
in tweetallen werken waarvan de een een 
geblindeerde bril op kreeg ende ander de 
deelnemers door een circuit moest begeleiden. 

Een prachtige manier van samenwerken maar 
ook een erg nuttige oefening. En natuurlijk 
werd het omslaan in de Optimist geoefend. 

Ach, wat een pret! En wat valt het mee als 
je weet hoe het moet. En dat je als je boot 
omslaat onder de boot kan ademhalen is  
elke keer weer een ontdekking. 

Tenslotte nog even onder een zeil door-
zwemmen en iedereen is klaar voor het  
echte zeilwerk met deze geweldige  
ervaring achter de rug.



Jeugd
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Jeugd eiland
De jeugd op het eiland begon in het weekend van 18 en 19 mei. Met een lekker zacht windje konden de eerste 3 beginners 
wennen aan de boot en het zeilen. Wat hadden ze er zin in, die meiden! Er kwamen de week daarna nog 2 kinderen zodat de 
beginners een leuk groepje vormen. De gevorderde Optimist- en Splashzeilers hadden wat meer wind ’s middags en ook zij 
waren erg blij dat ze weer konden starten.  Dat was ook te zien. Wat een plezier straalde er weer vanaf. 
Ook alle instructeurs gingen weer vol enthousiasme aan de slag. Bij de wedstrijden was er weer volop strijd. 
Kortom: het seizoen is gelukkig weer  begonnen!

Op donderdag 16 mei was het weer zover:  de kinderen konden weer 
beginnen met hun zeilcursus op de Poel.

Het was nog wel koud en er stond een stevige wind.  
Met 7 beginners en 5 gevorderden is het een mooi veld, als alles in het 
water ligt. Eerst werd natuurlijk nog even de theorie doorgenomen. 
Maar voor een eerste keer waaide het veel te hard voor de beginners. 
Wel konden zij even het “bootjesgevoel” krijgen en natuurlijk leren hoe 
de boot op te tuigen. Als je een heel seizoen niet hebt gevaren en je 
bent nog jong, dan valt het ook niet mee en het is al erg dapper dat ze 
het water op gingen. Later in het seizoen wijst alles vanzelf en gaan ze 
als de brandweer!

Zelfs voor een paar gevorderden was het een beetje te eng met die 
wind, hoewel er eentje heerlijk z’n achtjes draaide en helemaal in z’n 
element was.



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



Sluis Zaandam
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De Historische Groote Sluis te Zaandam.
De Groote of Hondsbossche Sluis is de kleinste 
van de twee sluizen die de Voorzaan met de Zaan 
verbinden. De sluis dateert uit 1722 en verving de 
eerdere kleinere sluis uit 1544. De sluis was o.a. 
noodzakelijk voor de aanvoer van materialen t.b.v. 
de Hondsbossche Zeewering. De sluis is in gebruik 
gebleven tot de voltooiing van de Wilhelminasluis  
in 1903.
 
Toen in 2014 de renovatie van de Wilhelmina begon 
en een mogelijke stremming in de zomermaanden 
verwacht werd is het initiatief ontstaan om de sluis 
weer in gebruik te nemen. Samen met de gemeente 
Zaanstad, het Hoogheemraadschap en een groep  
vrijwilligers is e.e.a. gerealiseerd.

Momenteel wordt Groote Sluis gedurende het 
vaarseizoen door vrijwillige sluiswachters bediend. 
Omdat er in de loop van de jaren twee vaste bruggen 
zijn aangelegd waarvan één over de sluiskolk is de 
maximale doorvaart hoogte 3,00 meter. Echter door 
een foutje op de tekentafel is het tijdelijke platform 
aan de Zaanzijde 30 cm te laag en de maximale  
doorvaarthoogte tijdelijk slechts 2,70 meter.

De sluiskolk is 28 meter lang en 5,10 meter breed, de 
maximale doorvaarthoogte is momenteel 2,70 meter 
en de drempel van de sluis ligt 1,70 m.

De openingstijden van de sluis voor 2019 zijn: 
* op vrijdag 19 april t/m maandag 22 april
*  vanaf vrijdag 26 april t/m zondag 1 september 

wordt er 7 dagen per week geschut
*  vanaf vrijdag 6 september t/m zondag 13 oktober 

alleen op vrijdag, zaterdag en zondag.
De schuttijden zijn van 09:00  tot 18:00 uur.
Aan het schutten zijn geen kosten verbonden maar 
een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

De doorvaart vanaf de Zaan richting Noordzeekanaal 
wordt geregeld met een sluislicht op het werk-
platform en de schepen worden waargenomen met 
een camera. Vanaf de Voorzaan staat het sluislicht  
op de sluis en ook daar is cameratoezicht.

Het kan wel voorkomen dat bijvoorbeeld na hevige 
regenval het Zaangemaal in bedrijf is en er een te 
sterke stroming is bij de onderdoorgang aan de Zaan. 
In dat geval wordt er niet geschut en dient men 
gebruik te maken van de Wilhelminasluis.

Dus als de kruiphoogte van uw schip niet hoger is 
2,70 meter bent u van harte welkom.



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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Jan Duits

Herinneringen aan Jan Duits

Jarenlang doceerde Jan Duits de reglementen van het 
wedstrijdzeilen in de Taekeling. Deze instructies werden 
verdeeld over meerdere avonden. Het is zeker 20 jaar 
geleden dat ik daar met mijn broer Sijbrand bij aanwezig was. 
Jan verstrekte een paar A4tjes met alle relevante wedstrijd-
situaties. Ik heb die altijd bewaard.
 
Wat mij vooral bijstaat is dat we naar de eerste avond gingen 
in de veronderstelling dat wij, als ervaren zeilers, de regels 
natuurlijk op ons duimpje kenden. Vermoedelijk konden wij 
Jan nog wel het een en ander leren. Dat liep echter anders; 
zelden heb ik zo’n moeilijke avond meegemaakt. Ik snapte 
er helemaal niets van. Zelfs bij vragen over bakboord – 
stuurboord scoorde ik maar 50%. Na afloop sprak ik Sijbrand 
daarover en die mompelde zoiets als: “Dat viel niet mee.”

Typerend aan de sessies was de manier waarop uitleg  
werd gegeven. Jan zei nooit: dit is de regel en dan heeft  
A voorrang op B; maar het werd altijd een heel verhaal.  
Daar komt de wind vandaan en dan ligt daar de boei.  
En A kwam hier vandaan en voer daarheen en vervolgens 
ging hij naar die plek toe waar hij tegen B aan voer.  
B kwam hier vandaan en… Daarna werd doorgenomen 
welke regels erop van toepassing zouden kunnen zijn  
en waarom dat wel of niet het geval was.

Het mooiste was als aan het einde van elke avond als 
iedereen de eigen wedstrijdsituaties naar voren mocht 
brengen. Ik voer met … en die deed …. Wie had hier nu  
gelijk Jan? Vervolgens keek Jan peinzend om zich heen, 
schuifelde in slow motion naar het bord, pakte de pen en 
zei… “Eens even kijken, dan komt de wind hier vandaan 
en…”. Waarna je 5 minuten zat te luisteren naar een gesprek 
tussen Jan en de vragensteller over wat de boten allemaal 
hadden gedaan in de tijd voordat de situatie was ontstaan. 
Je wist nog net niet wat ze als ontbijt hadden gehad als het 
ware. Echt belachelijk natuurlijk, want de situatie was bijna 
altijd kraakhelder. Je reinste tijdsverspilling. Althans…  
dat dacht ik toen. 

Ik heb de sessies drie opvolgende jaren gevolgd en pas in  
het tweede jaar begreep ik waarom Jan zoveel nadruk  
legde op alles dat vooraf ging aan een situatie. In de  
zeilsport is dat de enige manier waarop je een eerlijk  
oordeel kunt geven. Het is niet zoals op de snelweg dat  
je achteraf even langs een bepaald kruispunt kunt rijden  
om rustig te zien hoe iets mis heeft kunnen gaan. Op het  
water hoeft de wind maar een paar graden te draaien  
en je kruispunt is weg. 

Laat staan als je zo’n situatie uren later moet beoordelen  
in een protestkamer waar je niet eens meer weet waar  
de boeien lagen. Je bent dan vaak afhankelijk van zeilers  
die zich maar delen herinneren of, vaak onbewust, een  
geromantiseerde versie van de werkelijkheid vertellen.

In de jaren daarna sprak ik Jan nog met enige regelmaat.  
Een van die keren vroeg hij of ik met Sijbrand misschien 
zijn Valk wilde kopen zodat die weer in het wedstrijdcircuit 
kwam. Ook dat tekende hem; wedstrijdboten horen in het 
circuit thuis en niet aan de kant.

Nadat hij met zijn regelsessies gestopt was heb ik nog wel 
eens instructie gekregen van andere experts. Het niveau 
van die lessen was eigenlijk altijd stukken lager; zelfs als 
ze werden gegeven door bekende namen in de zeilsport. 
De wijze waarop Jan uitlegde hoe een zeiler een situatie 
beoordeelt en hoe een protestcomité dat doet was echt 
uniek en daar heb ik nog steeds heel veel aan. Hij was dan 
ook niet voor niets een International Judge. In een wedstrijd 
spelen dit soort scenario’s met regelmaat door mijn hoofd.

Leuk was het dan ook toen ik een paar jaar terug tijdens het 
Tulp evenement een jonge Splashzeiler sprak; een klasse die 
op het Alkmaardermeer gedomineerd wordt door vrouwen. 
Hij  vertelde dat een hele groep dames op hem was geklapt 
in het kruisrak en dat dit toch belachelijk was. Dat mag toch 
helemaal niet? Vervolgens keek hij mij verwachtingsvol aan. 
Nadat ik er even over had nagedacht zei ik: “Zozo, dat is wat. 
Maar... vertel eens... waar kwam de wind eigenlijk vandaan?”
 
Pieter Jelle Jongejans



Bestuur

Voorzitter : 
Adri Mus, 075 621 53 43 / 06 12 37 47 23
voorzitter@zvdeonderlinge.nl

Secretaris: Henny Blesgraaf
secretaris@zvdeonderlinge.nl

Penningmeester: Pieter Roos
penningmeester@zvdeonderlinge.nl

Jachthavencommissie: Louis de Roo
jhc@zvdeonderlinge.nl

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

Zaterdag 9 maart  Workshop buitenboordmotoren

Zaterdag 15 Juni BBQ eiland

Za-zondag 15-16 juni Vrijheid NK spring Alkmaardermeer

Do-zondag 20-23 juni finish Liberty Tall ships Regatta Scheveningen

Za-zondag 22-23 juni ONK FJ en Holland Trophy H-Boot Alkmaardermeer

Zaterdag 29 juni Jeugd zeilchallenge

Vrij-zondag 2-11 aug Sneekweek

Do-zondag 15-18 aug Alkmaar open

Woe-zondag 4-8   sept Hiswa te water

Vrijdag 1     nov najaarsvergadering
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Vrijdag 5 april kwam Toon Heijne weer om ons meer te vertellen over het opschieten van lijnen en het werpen van lijnen 
om een boei en/of mooring. Daarbij kunnen allerlei hulpstukken gebruikt worden. Ook deze keer stond lijnen splitsen op 
het programma. Met 28 deelnemers was het weer erg gezellig. Binnen 10 minuten was iedereen aan de gang. Al met al een 
gezellige en voor velen ook leerzame avond. Mocht u van Toon nog meer willen weten over splitsen dan kunt u hem vinden 
bij Dekker watersport.

Zaterdag 9 maart gaf Martin Kesselaar van Hoosmatroos 
voor de vijfde keer een workshop over buitenboordmotoren. 
De 13 deelnemers hebben weer een hoop kennis opgedaan.
Dit keer ging het specifiek over het vervangen van een 
impeller.

Er waren 3 mensen die hun eigen bbmotor hadden 
meegenomen en Martin heeft goed kunnen laten  
zien hoe de impeller moet worden vervangen. 
Ook heeft hij nog wat handige trucs gegeven.

Er werden vragen gesteld over pech onderweg en  
brandstofgerelateerde problemen. De deelnemers  
waren weer erg enthousiast en vroegen Martin  
om ook in het najaar weer een workshop  
te geven, en dan over de carburateur.  
Martin zal in oktober ook dieper ingaan  
op de pech-onderwegproblemen.

Het was leuk om te zien dat de deelnemers 
 zo enthousiast waren.

Verenigingsnieuws
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Werk in uitvoering
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Werk in uitvoering
Behalve het reguliere onderhoud aan de haven, zijn de 
boten ook weer te water gelaten. Het sanitair wordt in het 
seizoen door een schoonmaakbedrijf tweemaal per week 
schoongemaakt. De havenmeester hoeft dan alleen nog 
maar de nodige zaken aan te vullen en bij te houden.  
Na het vaarseizoen zullen wij dit evalueren en mogelijk  
krijgt dit dus een vervolg.

Werkzaamheden kleine loods
De firma Vet is in mei met de werkzaamheden begonnen om 
het dak van de kleine loods te vernieuwen en de elektrische 
installatie in de loods aan te passen. Het asbest dak zal 
worden vervangen door een dak met lichtstraten, gelijk aan 
die van de grote loods. Tevens zullen de daken van de grote 
en kleine loods worden voorzien van zonnepanelen.  
De opbrengst van deze panelen zal ervoor moeten zorgen 
dat wij onze energie zelf gaan opwekken. Wij hopen dan 
ook op een lange zonnige periode, goed voor zowel het 
vaarplezier als de zonnepanelen!

De werkzaamheden kunnen voor wat problemen zorgen 
met betrekking tot het parkeren en de bereikbaarheid 
van de boten. Hopelijk kunnen wij hierbij op uw begrip 
rekenen. De aannemer en de JHC zullen er alles aandoen 
om het ongemak zo klein mogelijk te houden en de werk-
zaamheden in een zo  kort mogelijke tijd uit te voeren. 
Nogmaals uw begrip voor deze noodzakelijke werk-
zaamheden en als er vragen zijn kunt u altijd contact 
opnemen met de leden van de JHC of een mail sturen  
naar jhc@zvdeonderlinge.nl.



Werk in uitvoering
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Eilandperikelen

Het seizoen is reeds begonnen en er wordt weer keihard 
gewerkt op ons prachtige verenigingseiland om straks weer 
volop te kunnen genieten van al het moois dat ons eiland te 
bieden heeft!
Tijdens het klusweekend afgelopen najaar hebben wij 
uit voorzorg de planken en steigerdelen langs de gehele 
graskant verwijderd. De trekstangen onder de steigers (die 
de beschoeiing op zijn plaats houden) waren aan directe 
vervanging toe.  
De gehele steiger was niet alleen erg slecht, maar ook 
onveilig geworden. Om de veiligheid voor iedere bezoeker 
te kunnen blijven waarborgen waren wij genoodzaakt 
om deze beslissing te nemen! Helaas zijn de herstelwerk-
zaamheden afgelopen winter niet helemaal juist en naar 
volledige tevredenheid uitgevoerd, met als gevolg dat de 
graskant tijdelijk niet (goed) bruikbaar is. Hier balen wij 
ontzettend van… en jullie natuurlijk ook! Wij hebben de 
aannemer aangesproken op zijn prestaties en er wordt hard 
gewerkt aan een oplossing. Wij vragen begrip voor  
de ontstane situatie. Hopelijk zijn ten tijde van het 
verschijnen van deze update de herstelwerkzaamheden in 
gang gezet. Wordt vervolgd!
Nu het leuke nieuws, want ondanks de sterk wisselende 
temperaturen in het begin van het seizoen was het met de 
paasdagen alweer ouderwets druk en gezellig op ons eiland. 
Ongeveer 13 kinderen hebben paaseieren gezocht en de 
afmeting van ons eiland in aanmerking genomen was dat  
een hele klus!

In het weekend van 18 en 19 mei was er een werkweekend.  
Er waren alles bij elkaar zo’n 30 mensen aan het werk: zij 
hebben nieuwe beunen gemaakt voor de Optimisten en 
de Splashes, het surfbordrek werd verplaatst, de zandbak 
is weggehaald (daar komt een speelplek voor de kleintjes), 
er is heel veel gesnoeid en onkruid weggehaald. Er is een 
nieuwe oprit naar de loods gemaakt. Er is een heuse riet-
transplantatie gedaan. Er was nl.   
een stuk riet in een hoek aanbeland dat verplaatst is en 
als rietherstel is gebruikt. Onder leiding van Peter Hoek 
die alles prima had voorbereid liep het als een trein. Het 
was geweldig te zien wat een saamhorigheidsgevoel er 
was. Iedereen zat na afloop van de eerste dag ook gezellig 
bij elkaar, kortom verenigingsgevoel in optima forma! De 
beelden spreken voor zich.

Max, Sofie, Merinde en Famke: Wij bedanken de mensen die in het werkweekend geholpen hebben  
om nieuwe beunen te maken voor de zeilboten en alle andere dingen die ze gemaakt hebben.

Riet-transplantatie
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Spelregels en Activiteiten

Bij De Onderlinge nemen we de volgende spelregels  
in acht:

Afmeren
Bij het afmeren neem je niet meer ruimte in beslag 
dan noodzakelijk is. Bij ruimtegebrek dienen gasten 
en leden af te meren met kop/spiegel tegen de wal, 
of minimaal met 2 schepen naast elkaar. Het is niet 
toegestaan schepen onbeheerd aan het eiland achter 
te laten.

Snelvaren
Het is verboden om in de kom en rondom de steigers 
van ons eiland snel te varen! Dit geldt ook voor het 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Probeer zo rustig 
mogelijk je ligplaats te verlaten om op die manier de 
eventuele golfslag tot nul te reduceren. Hou bij het 
afmeren rekening met elkaar en toon begrip. Snelvaren 
is met een vergunning en dagticket alleen toegestaan 
in het snelvaargebied De Deilings.

Jeugdboten
De jeugdboten dienen af te meren bij het vlot voor de 
jeugd. Niet in gebruik zijnde bootjes moeten verplaatst 
worden naar de jollenbeun op het voetbalveld. Alleen 
boten voorzien van achternaam van de eigenaar 
mogen voor eigen risico op de jollenbeun achterblijven. 
Er mogen geen boten worden vastgeketend aan het 
vlot! De zeilen, roertjes, zwaardjes, masten en andere 
kleine toebehoren kunnen voor eigen risico worden 
opgeborgen in de zeilenloods, duidelijk voorzien 
van de achternaam. Onbekende spullen worden na 2 
seizoenen verwijderd of aan de vereniging gedoneerd. 
De sleutel van de zeilenloods circuleert onder de 
ouders van jeugdzeilers of het AMC.

Surfplanken
Niet in gebruik zijnde surfplanken mogen niet in het 
water blijven liggen. De surfplanken en masten kunnen 
voor eigen risico worden opgeborgen in het rek voor de 
surfplanken, duidelijk voorzien van achternaam.

Recreëren en Kamperen
Het is niet toegestaan om met stoeltjes op de steigers 
en op het looppad van de Grasdam te recreëren. Het 
kleine veldje naast het volleybalnet is bestemd voor 
kamperen door de allerjongste avonturiers, waardoor 
de ouders/verzorgers makkelijker toezicht op de 
kinderen kunnen houden. De 2 grote kampeervelden 
zijn bestemd voor de overige kampeerders en na 4 
dagen dient de tent verplaatst te worden om het gras 
te sparen.
Let op! Kamperen is uitsluitend toegestaan voor leden, 
na toestemming van de AlkmaarderMeerCommissie. 

Kampvuren bij tentjes zijn ten strengste verboden!

Barbecueën en Kampvuur
Als je wilt barbecueën houd dan rekening met je 
omgeving. Gelieve niet te barbecueën op de steigers of 
in directe omgeving van schepen of kampeerders. Let 
hierbij ook goed op uit welke hoek de wind waait! Maak 
alleen gebruik van geschikte barbecues en zorg ervoor 
dat er geen brandplekken in het gras ontstaan. Je 
zorgt er vanzelfsprekend ook weer voor dat je de plek 
schoon en netjes achterlaat! Op de zaterdagen in het 
zomerseizoen brandt regelmatig een kampvuur.
Kinderen mogen alleen onder begeleiding van de 
ouders/verzorgers een vuurtje maken!

Let op! Een kampvuur is alleen toegestaan in de 
vuurbak/schaal aan het begin van het 2e kampeerveld 
en het is ten strengste verboden om brandbare stoffen 
zoals benzine e.d. te gebruiken.

Huisdieren en Geluidshinder
Het is niet toegestaan om je huisdieren vrij te laten 
rondlopen. Zij dienen altijd aangelijnd te worden 
uitgelaten. Ook wordt verwacht dat je een schepje/
zakje bij je te draagt om direct de uitwerpselen van het 
eiland te verwijderen. Het aangelijnd vastzetten wordt 
alleen aan de graskant in de kom gedoogd, mits er een 
korte lijn wordt gebruikt (max. 2 meter) en het looppad 
vrij blijft. 

Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient het rustig te zijn op 
steigers en op de wal. Ook zorg je ervoor dat je geen 
geluidshinder veroorzaakt met bijvoorbeeld radio, tv of 
bluetooth speaker. Het is niet toegestaan om gebruik te 
maken van aggregaten.

Zwemstrandje en Activiteiten
Het is heerlijk genieten bij het zwemstrandje aan de 
westkant van het eiland. Het water is hier meestal 
helder en ondiep. Je kunt vanaf de zwemsteiger of 
picknicktafel genieten van het prachtige uitzicht. Ook 
is het heerlijk om daar even een frisse duik te nemen. 
Het afmeren van vaartuigen langs de zwemsteiger is 
verboden! 

Gedurende het zomerseizoen (en bij voldoende animo 
onder de bezoekers) worden er activiteiten geor-
ganiseerd. Denk hierbij aan volleybal, jeu de boules, 
wellicht een viswedstrijd of een speurtocht op het 
water of op ons prachtige eiland.
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Gebruik van de Speeltoestellen
Op het eiland staat een aantal speeltoestellen waar 
de kinderen gebruik van mogen maken. Op de 
professionele trampoline hangt een gebruiksinstructie 
voor de veiligheid van de kinderen. Als ouder/verzorger 
ben je verantwoordelijk en dien je erop toe te zien dat 
de instructies door de kinderen worden nageleefd! De 
vereniging zal er uiteraard alles aan doen om de speel-
toestellen goed te onderhouden en er mede op toezien 
dat deze uitsluitend worden gebruikt waarvoor ze ook 
bedoeld zijn. 
Het gebruik van de speeltoestellen blijft volledig voor 
eigen risico!!

Flora en Fauna
Op ons eiland tref je meerdere vogelsoorten, kikkers, 
salamanders, bijen, vlinders en andere kleine insecten. 
Soms komt er zelfs een vosje langs of wordt er een 
hermelijn gespot! Het is daarom niet toegestaan je 

buiten de paden te begeven.
De rust en het natuurlijke groen met de prachtige 
rietpluimen langs de spannende paden van beide 
omlopen (met op de heuvel een fantastisch uitzicht op 
het Alkmaardermeer) maken ons eiland werkelijk uniek 
in deze streek.

Noodhulp
Indien er onverhoopt iets mocht gebeuren 
dan is er in de Starttoren een EHBO A-trommel 
aanwezig. Na gebruik graag even melden aan de 
AlkmaarderMeerCommissie i.v.m. het compleet houden 
van de trommel. Waar professionele noodhulp nodig 
is kan 112 worden gebeld. De ambulance komt dan 
naar zeilschool Uitgeest en van daaruit met snelle 
motorboot naar het eiland.

NB: Het betreden van ons eiland geschiedt geheel 
op eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk 
worden gesteld bij beschadiging of zoekraken van 
eigendommen. Leden en gasten dienen zich te houden 
aan de geldende spelregels. Bij het niet naleven van de 
spelregels kan het bestuur je de toegang tot het eiland 
ontzeggen en je lidmaatschap beëindigen.



Heemst

Ik ben niet echt een plantenman. Veel te veel om te onthouden.
Biologen leren de indeling van het plantenrijk op basis van 
gegevens uit flora’s, waarin bladstanden, beharing, al of niet 
gegroepeerde bloemen enz. Ik raak al in de war van de soorten 
bomen.

Toegegeven, het ontbreekt me ook een beetje aan de drang 
om al die soorten bij naam te kennen. Gelukkig zijn er in het 
Wormer- en Jisperveld, waar ik gids, behoorlijk wat gemakkelijke 
soorten, zodat ik meestal goed weg kom met mijn beperkte 
kennis van planten.  Eén van de gemakkelijke soorten is de 
Heemst. Als je tijdens een vaarttocht iets ziet, dat op een 
verdwaalde stokroos lijkt met zeer lichtroze bloemen, dan is  
het Heemst. Natuurlijk zijn er weer twee types van: de echte  
en de ruige heemst, maar de ruige heemst komt vooral op 
droge, kalk rijke gronden voor.

Wij hebben hier te maken met de echte heemst, die bloeit van 
juli tot september. En inderdaad, het is familie van de stokroos.
De plant is niet te missen: heemst groeit langs rietvelden op  
een brakke ondergrond, onder andere langs het pad langs  
het Zwet in Wormer. De plant wordt bijna twee meter hoog.
Heemst is al sinds de Romeinse tijd bekend om haar genees-
krachtige werking met name tegen hoest en geïrriteerde 
slijmvliezen. 

Ton Tuinman

16

Op en langs het water 



• 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:


