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Cees Soeterbroek
JACHT & SCHILDERWERKEN AKERSLOOT

Kerklaan 10
1921 BL Akersloot
Tel. 0251-311561

BOOIJ - LASTECHNIEK
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PROPAANGAS
&

TOEBEHOREN
Het totale onderhoud
voor boven en onder 

de waterlijn
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eg 142
1521 P
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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. 06-4635 4094 

Heleen van der Horst

redactie@zvdeonderlinge.nl

Advertenties   

advertenties@zvdeonderlinge.nl

DTP en realisatie: DGNB

Foto cover: Thom Touw: Annemiek Bes in 

actie op Olympische spelen 2012.

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 78, editie 1, 2020

1

pag  1 Colofon
pag  3 Dekker watersport
pag  4-5 Brandveiligheid
pag  7 Jeugd
pag  9 Openingstijden bruggen
pag  10-11 Interview havendienst
pag 12-13 Verenigingsnieuws
pag 14-15 Werk in uitvoering
pag 16 Op en langs het water

zvdeonderlinge.nl

DE ONDERLINGE

S
IN

D
S

 1
9

3
1

ZEILVERENIGING

Beste Onderlingers,
Terwijl de winterperiode een periode van rust moet zijn bruist het al volop in onze 
vereniging. Nadat de boten, keurig afgespoten en veilig op hun plek in de kleine of 
grote loods, dan wel buiten op de wal gezet zijn heeft menig booteigenaar de werkkleren 
aangetrokken om aan de slag te gaan. We verwachten dan ook dat in april de boten, 
als vlinders die uit hun cocon kruipen, weer blinkend met een frisse laag antifouling  
het water in kunnen. 
Dat klussen niet altijd een straf is, is vooral op zaterdag duidelijk waar een vast ploegje 
rond elven aanschuift voor de koffie en om half een voor een warme hap. Het is een 
rijkdom dat er steeds weer vrijwilligers in de kantine zijn die de dorstige kelen laven en de 
hongerige magen vullen. Dank hiervoor, en schuif eens aan, ook als u niet aan het klussen 
bent. Het is een goed moment om bij te praten, informatie met elkaar te delen, 
de kantinekas te vullen en het is vooral gezellig.
Dat het niet altijd gezellig in een (sport)vereniging is kunnen we helaas regelmatig horen 
in de media. Berichten over grensoverschrijdend gedrag, vooral met kinderen, geven 
een gevoel van plaatsvervangende schaamte. Dat zijn dingen die absoluut niet in je 
vereniging, en overigens nergens, thuishoren. Waar wij als zeilvereniging actief bezig 
zijn met het opleiden van jongeren in de zeilsport en activiteiten voor onze jeugd op het 
eiland in het Alkmaardermeer organiseren, kan het dan ook niet anders dan dat ook wij 
stappen zetten om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen en indien onverhoopt toch 
nodig, een plan te hebben hoe hier adequaat mee om te gaan. In de voorjaarsvergadering 
zullen we hierover verder spreken.
Onze vereniging mag zich rijk rekenen met leden die zich o.a. als vrijwilliger inzetten voor 
U en voor mij. Deze vrijwilligers zijn niet altijd piepjong meer en het kan dan ook niet 
anders dan dat zij helaas wel eens met ziekte te kampen hebben of ons ontvallen,  
een leegte maar ook warme en dankbare herinneringen achterlatend. Ook deze  
winter zijn 2  leden ons ontvallen. We zullen hen op gepaste wijze herdenken.
Het voorjaar dient zich aan, een nieuw vaarseizoen staat voor de deur.  
Geniet u ervan met volle teugen, veel vaarplezier toegewenst.

In memoriam
Op 23 januari 2020 overleed ons lid Herman Timmerman. Herman 
was een zeiler en verenigingsman pur sang. Zeeën bevoer hij 
beroepsmatig, maar vanaf 1969 werden dat vanuit Hoorn de 
Nederlandse wateren. Immer met zijn zeilboot “Callista“ die ’s winters 
in de grote loods vertroeteld werd.  Ook de vereniging vergat hij niet. 
Het hele jaar was hij wel op de haven te vinden: als havenmeester, 
als bergingsdeskundige bij de stalling, bij voorkomende werk-
zaamheden en natuurlijk ook bij de losse dinsdag-ploeg.  
Want dat was Herman ook! Hij liet zich niet vangen in een commissie. 
De Z.O. was hem heel dierbaar en de vereniging was ook aan hem verknocht en is hem 
dankbaar. Wij zullen hem ontzettend missen.

Het bestuur

 
 
        Jos Brouns



floriskeukens-tegels.nl

Shoppingcenter Noorderveld Wormerveer

is betrouwbaar  
en betaalbaar!
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Dekker Watersport

Koop voordelig tijdens het  clubkoopweekend  bij Dekker 
Watersport.
De start van het watersportseizoen 2020 begint bij Dekker 
Watersport. Ook dit jaar organiseert Dekker Watersport weer 
een exclusief clubkoopweekend.  
U kunt nu tijdens het weekend van de Hiswa profiteren van 
de vele aanbiedingen in onze winkel in Zaandam. 

Extra korting op 14 & 15 maart 2020
Tijdens het clubkoopweekend kunt u profiteren van de 
Hiswa-aanbiedingen die Dekker Watersport voor u heeft 
geselecteerd. Maar er is meer!  
Op alle elektronische producten krijgt u 5% korting.  
Op alle andere producten krijgt u 10% korting.  
De korting geldt voor alle producten en aanbiedingen.  
Om in aanmerking te komen voor de extra korting moet u 
deze editie van het verenigingsblad mee nemen en aan de 
kassa laten zien. Dit is uw kortingsbewijs. 

Heeft u ‘m al?
DE DEKKER WATERSPORT 
KLANTENKAART
De Dekker Watersport 
klantenkaart geeft u een 
bijzondere relatie met 
Dekker Watersport. 
Een relatie waardoor u een streepje op voor heeft in  
onze winkel. De Dekker Watersport klantenkaart is gratis  
en te verkrijgen in onze winkel. Vraag ernaar bij één van  
onze medewerkers.

DE VOORDELEN
Genieten van aantrekkelijke aanbiedingen en persoonlijk 
voordeel met de Dekker Watersport klantenkaart:
 • Sparen voor Dekkerpunten 
 • 25% korting op de huur van een reddingsvlot 
 • Regelmatig exclusieve aanbiedingen 
 •  Kopie kassabon op aanvraag, handig bij garantie-

gevallen, reparaties en verzekeringskwesties 

Als u ‘m al heeft
Als u al een klantenkaart heeft kunt u uw gespaarde punten 
tijdens het clubkoopweekend verzilveren. U krijgt dan in het 
weekend de speciale korting van 5% of 10% en extra korting 
door uw gespaarde punten te verzilveren.

De koffie staat klaar
Tijdens ons clubkoopweekend staat de gezellige koffiehoek 
voor u gereed. Wij zorgen voor koffie, aanbiedingen, 
gezelligheid en wat lekkers bij de koffie. Neemt u uw 
kennissen mee? Wij verwelkomen u graag in onze winkel  
zo aan het vroege begin van een mooi vaarseizoen.

Voor een routebeschrijving: 
www.dekkerwatersport.nl 

Dekker Watersport
Pieter Ghijsenlaan 4
Zaandam
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Brand aan boord?

Brand aan boord, je moet er niet aan denken! Of toch 
wel? Neem maatregelen om brand te voorkomen. Juist 
op schepen is brandpreventie belangrijk. Op het water is 
hulp van buitenaf niet altijd snel ter plaatse en een grote 
brand is dikwijls catastrofaal. Wat kun je doen om brand te 
voorkomen en als het dan toch gebeurt, je overlevings–
kansen vergroten?
Een brand aan boord begint meestal klein, maar zal zich 
snel uitbreiden en is dan moeilijk te bestrijden.
Drie O’s vergroten de kans op brand:
	  Onwetendheid
	  Onverschilligheid
	  Onvoorzichtigheid

Verkeerd gebruik van gasflessen, onjuist aangelegde elek-
triciteit en onveilig barbecueën blijken vaak voor te komen. 
Brand op een boot is extra gevaarlijk omdat vluchten 
vaak niet eenvoudig is. Met deze tips uit de brochure van 
“varen doe je samen” kun je je goed voorbereiden op een 
brandveilige vaartocht.

Voor een brand zijn drie factoren 
van invloed:
  Brandstof
  Zuurstof
  Ontbrandingstemperatuur
Door het wegnemen van één van 
deze factoren zal vuur doven.

Weet wat de risicoruimtes aan boord zijn: de motorruimte, 
de kombuis en de opslag van ontvlambare stoffen (verf, 
spuitbussen en dergelijke).

Brandpreventie
-  Zorg voor regelmatig onderhoud van alle installaties en 

systemen.
-  Controleer het elektrische systeem regelmatig op 

loshangende of beschadigde bekabeling.
-  Houd accu’s vrij van vonken of open vuur. Controleer de 

ventilatie van de accubak.
-  Verbind geen draden of stekkerdozen aan elkaar. Zorg voor 

voldoende lengte van de kabels.

Gas: 
-  Draai de gaskraan dicht als er niet wordt gekookt en sluit de 

brandstoftoevoer na het varen.
-  Controleer de gasflesaansluiting nadat een nieuwe fles in 

aangekoppeld met zeepsop of lekspray.
-  Haal gasflessen in de winter van boord en sla ze op volgens 

de voorschriften.
-  Plaats gasflessen in een goed geventileerde ruimte, bij 

voorkeur metalen gaskast of gasbun met voldoende 
uitzettingsruimte.
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Tanken:
-  Controleer regelmatig de brandstofleidingen en -tank op 

lekkages. 
-  Gebruik bij tanken geen open vuur en voorkom 

vonkvorming, bijvoorbeeld in het bedieningspaneel of bij 
een aanspringende koelkast. 

-  Zet jerrycans met brandstof niet in de motorruimte 
maar in een bakskist. Bewaar daar ook verf en 
ontvettingsmiddelen. 

-  Houd de bilge schoon en vrij van olie en vet.

Werkzaamheden
-  Gooi gebruikte poetsdoeken weg of berg ze op in 

afgesloten blikken of potten om brand door broei te 
voorkomen.

-  Houd na werkzaamheden altijd een nacontrole. Ook een 
bouwlamp kan brandgevaarlijk zijn.

Preventiemiddelen
Rookmelders, koolmonoxidemelders en gasdetectors 
zijn niet verplicht aan boord, maar wel aan te raden. 
Koolmonoxide is geur-, reuk- en smaakloos en komt vrij bij 
alle toestellen die gas verbranden zoals geiser, gaskachel 
en koelkast. Ook de rook die vrij komt bij brand bevat naast 
allerlei gevaarlijke stoffen koolmonoxide.
Negentig procent van de slachtoffers bij een brand komt 
om het leven door verstikking. Plaats de rookmelder tegen 
het plafond en kajuit, kombuis en hut. Hang koolmonoxi-
demelders juist op een lage plek (ademhoogte). 
Weglekkend gas zal zich ophopen onder in de boot. Een 
vonk is voldoende om de explosie te veroorzaken.  
De sensor van de gasdetector moet daarom onderin de 
boot geplaatst worden. Vervang regelmatig de batterij.

Brandbestrijding
Bij brand worden verschillende soorten brand opgedeeld 
in brandklassen:



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
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Ons nieuwe Jeugdcommissielid 
Maaike Swart Troost stelt zich 
voor:

Beste Z.O.-leden!
Door Petra Oord ben ik gevraagd haar taken voor de Jeugdcom-
missie over te nemen. Na een korte periode van bezinning heb ik 
volmondig ja gezegd. 
Ik ben in 1976 in Amsterdam in een flat geboren. Hier waren wij 
echter bijna nooit, want mijn ouders waren vervente zeilers. In 
het weekend en in de vakanties waren wij altijd op onze zeilboot 
of op ons eiland op de Westeinder plassen.   

Toen ik in mijn vroege twintiger jaren mijn huidige man  
ontmoette, bleek na een paar maanden dat wij beiden op het 
water zijn groot gebracht. 
In de zomer hebben wij toen een Compromis 720 aangeschaft 
en zijn wij met z’n tweeën Nederland opnieuw gaan ontdekken 
met onze zeilboot. Na enkele jaren werd de Marina in Volendam 
onze vaste thuishaven.

Toen wij ons eerste kindje, Guusje, in 2011 kregen zijn wij over-
gestapt naar een motorboot. En zochten wij een thuishaven 
dichterbij. Dit werd een haven aan het Uitgeestermeer. 
Paul kent de Z.O. en het eiland vanuit zijn jeugd, dus zijn we 
gelijk lid geworden en we hebben er geen dag spijt van gehad! 
Wat een heerlijke plek, met super aardige mensen. En vanaf nu 
ga ik proberen mijn steentje bij te dragen in de Jeugdcommissie. 

Tot op de haven of op het eiland!

Lieve groet, Maaike Swart Troost 

Zaterdag  18 april van 17.00 tot 19.15 uur Zwembadles   
voor beginners van eiland en haven.
Locatie: De Witte brug Castricum. 16.45 uur verzamelen.

AGENDA ZEILLESSEN:
Op het eiland: zaterdag 
Optimisten beginners :   11.00 uur
Optimisten gevorderden en Splash:  13.00 uur
Wedstrijden    15.00 uur
1e les 9 mei
2e les 16  mei
3e les 30 mei
Zeilchallenge 6  juni
4e les 13  juni
5e les 20  juni
Zeilkamp  27-28  juni 
6de les 22   augustus speciale les  beginners  

i.v.m.  Alkmaar open 
7e  les 29  augustus
8e  les 5   september (laatste les en diploma 

uitreiken)
22-23 augustus Alkmaar open (omdat de scholen weer zijn 
begonnen varen de Splashes alleen op zaterdag en zondag)

Haven Zaandam
Donderdag van 18.30 tot 20.30 uur  
Diederik Sonoyweg 11.
ZO I, ZO II en ZO III
1e  les 14  mei
2de les 28  mei
3de les 4   juni
4de les 11  juni
5de les               18  juni
6de les 25  juni
7de les 2  juli
8e  les 20  augustus
9de les 27  augustus
10de les 3   september, laatste les en diploma 

uitreiking.

Maaike Swart Troost

OPROEP:     
De Onderlinge heeft een enthousiaste groep jeugdzeilers 
en vrijwilligers. Daar zijn we trots op en dat willen we heel 
graag behouden. De jeugdcommissie is daarom op zoek 
naar aanvulling van onze groep vrijwilligers die het, net als 
wij, leuk vinden om onze jeugd te laten zeilen. Dus wil je 
bijvoorbeeld: 
•   Zeilles geven aan beginnende zeilers op onze haven 

of daarbij assisteren? 
Het gaat om circa 10 doordeweekse avonden in de 
zomerperiode.

•  Optimist en/of Splash zeilers op ons eiland les geven 
of daarbij helpen? 
Dit betreft circa 10 zaterdagen in de zomerperiode.

•  Klusjes doen aan onze verenigings-optimisten en 
rescue’s?

Meld je dan bij Maaike Swart. Mail: jeugd@zvdeonderlinge.nl
We hopen op je hulp!



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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Openingstijden bruggen

Voor de duidelijkheid hier de openingstijden van de bruggen in Zaanstad in 2020
(Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland  van 7 oktober 2019 per 2 april 2020)

Reint Laan Jr Brug , Brug Vrouwenverdriet, Schermersluis.
1 april tot 31 oktober:  1 november t/m 31 maart*
Ma t/m vr    09.00 -  16.30 uur Ma t/m vr   09.00 -  16.30 uur
Ma t/m vr    18.30  -  20.00 uur Zaterdag     09.00 -  19.00 uur
Zaterdag       09.00 -  19.00 uur Zon- en feestdagen  09.00m- 17.00 uur
Zon- en feestdagen  09.00 – 19.00 uur * bediening op aanvraag 24 uur van tevoren.

Met ingang van 1 april 2020 de bedieningstijden van de spoorbrug Krommenie en 
naastgelegen Provinciale bruggen te Krommenie:
1 april tot 32 oktober**  1 november t/m 31 maart*/**
Ma t/m vr   09.03 -  16.06 uur Ma t/m vr  09.03 -  16.06 uur
Ma t/m vr   18.33  -  20.06 uur Zaterdag    09.03 -  19.06 uur
Zaterdag      09.03 -  19.06 uur Zon-en feestdagen  09.03- 17.06 uur
Zon- en feestdagen 09.03 – 19.06 uur * bediening op aanvraag 24 uur van tevoren
** bediening start om 00.03 en 00.33 uur    

Vaartbrug Krommenie
1 april tot 31 oktober  1 november t/m 31 maart
Ma t/m vr   09.00 -  16.30 uur Ma t/m vr  09.00 -  16.30 uur
Ma t/m vr   18.30  -  22.00 uur Ma t/m vr  18.30 -  22.00 uur
Zaterdag      07.00 -  19.00 uur Zaterdag     07.00 – 17.00 uur
Zon- en feestdagen 09.00 – 19.00 uur zon- en feestdagen 09.00 – 19.00 uur
m.u.v. beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag
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Interview met André Bredschneijder, nautisch adviseur Gemeente Zaanstad havens & 
vaarwegen.

Werk in uitvoering

Uw redactie heeft een aantal vragen voorgelegd aan  
André in verband met alle gebeurtenissen met de 
vaarwegen in Zaanstad. Allereerst willen we iets meer 
weten over André en zijn beroepsmatige achtergrond.
Vanuit de binnenvaart heeft André 25 jaar als inspecteur 
Scheepvaart bij de havendienst Amsterdam gewerkt en 
daarna vanaf 2017 als nautisch adviseur bij de Gemeente 
Zaanstad. André is jurist met specialisatie scheepvaart-
wetgeving. Er viel heel wat te bespreken met André.

Openingstijden van de sluis:
Er zijn bloktijden voor de sluis. De Uitvoerder van de renova-
tiewerkzaamheden heeft 2 x 4 uur ter beschikking waarin ze 
kunnen werken. Daaromheen kan de sluis bediend worden 
De bloktijden zijn van 08.00 – 12.00 uur en 14.30 – 18.30 uur. 
Zie voor meer informatie: vaarweginformatie.nl
Let op: vanaf 6 april tot eind mei is er helemaal geen bediening 
van de sluis.
Zoals het er nu uitziet zullen de bloktijden duren tot eind juli 
2020. Vóór Sail 2020 zou alles gereed moeten zijn.

De bediening wordt als volgt: de Amaliabrug wordt vanuit de 
Provincie bediend. De andere bruggen over de Zaan door de 
Havendienst Zaanstad, evenals de Wilhelminasluis.
Dit is natuurlijk jammer want de Gemeente Zaanstad maakt 
zich hard om op de Zaan slechts één bedienende organisatie 
actief te laten zijn. Er is veel overleg met de provincie om in 
ieder geval de neuzen dezelfde kant op te krijgen maar het 
duurt nog wel even voor daarvan resultaten te zien zullen 
zijn. De brugbedieners van de Provincie zullen per 1-10-2020 
weer in dienst komen van de Provincie. 
Er is binnen de provincie wel al meer aan dacht voor  
plezier- en beroepsvaart. We gaan dus de goede kant op.

De Gemeente Zaanstad werkt nauw samen met de 
organisatie “Varen doe je samen”, wat resulteert in een 
voorlichtingscampagne over vaarregels en gedrag op het 
water. Dit zal ook op de scholen onder de aandacht worden 
gebracht.
Men wil in 2021 een registratiesysteem voor plezier-
vaartuigen invoeren om eigenaren te kunnen achterhalen 
van gezonken boten en mensen te kunnen aanspreken op 
vaargedrag.

Baggeren:
In de Nauernase vaart wordt vanaf de provinciale brug tot 
aan de Tapsloot gebaggerd tot een diepte van 2.10 mtr.  

De boten die er liggen zullen er geen last van ondervinden 
wordt gezegd.

Formaat schepen:
Tijdens de renovatie van de sluis mogen schepen van 
maximaal 86 x 9.5 mtr. en 2.80 diep door de sluis. Eventueel 
zijn er met vergunning schepen van 110 x 10 mtr. en 2.80 
diep toegestaan.

Scheepvaartverkeer in Zaanstad  toegenomen 
Over het algemeen wordt het scheepvaartverkeer drukker 
ondanks de beperkingen van de renovatie van de sluis.  
Dit geldt zowel voor beroeps- als recreatievaart.

André Bredschneijder
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Samenwerking
Zaanstad maakt onderdeel uit van het CNB (Centraal Nautisch 
Beheersgebied Noordzeekanaal). Bijvoorbeeld Hoogtij is 
een nieuw Zaans industriegebied bij Nauerna langs het 
Noordzeekanaal. Daar kunnen grote zeeschepen komen. Ook 
op het gebied van havenbeveiliging, nieuwe regelgeving in de 
havens en het binnenhavengeldsysteem ( met 1 tarief ) wordt 
nauw samengewerkt. Dit betekent dat voor de beroepsvaart 
het binnenhavengeld gezakt is met 33%. De pleziervaart is 
vrijgesteld voor havengeld op de Zaan en de Nauernasevaart 
(met uitzondering van de vaste ligplaatsen). De Tapsloot is 
weer van de Provincie dus daar geldt dit niet.

Soorten scheepvaart in Zaanstad
Grote vrachtschepen en bijzondere transporten zoals pontons 
e.d. komen voor. Bijvoorbeeld bij het transport over water van 
het te plaatsen ponton van de Amaliabrug moesten veel voor-
bereidende zaken geregeld worden, zoals: alle schepen tijdelijk 
verwijderen in de Zaanbocht en bij de Lassie fabriek alle 
schepen weg. Ook moest er rekening gehouden worden met 

de hoogspanningsleidingen die tot max 7 mtr. naar beneden 
nog elektriciteit afgeven. 

Sail 2020
Sail 2020 is verdeeld in oceanen met ieder een eigen thema.
De gele oceaan komt naar Zaanstad. Dit houdt in: Historisch 
varend erfgoed en innovatieve nieuwbouw. Opzet is van 
historie naar nieuwbouw. Er zijn 3 focusgebieden:
 1. Voorzaan -  historisch
 2. Achtersluispolder  - jachtbouw
 3. Hembrugterrein - cultuur

In 2021 komt er weer de Dag van de binnenvaart.

We hebben een plezierig en interessant gesprek gehad 
en André kan nog veel meer vertellen over de plannen in 
Zaanstad. Dit wil hij graag een keer komen doen in 2021 voor 
de leden van de Z.O. Daar gaan we hem absoluut aan houden.
         

Inge van der Ploeg



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 6 mrt Quiz in de Taekelingh

  11-14 mrt  Hiswa

Vrijdag 20 mrt Voorjaarsvergadering

Vrijdag  10    april Paasklaverjassen

Za             18  april Zwembadles Jeugd beginners

Za             06     juni Zeilchallenge jeugd

Za        20     juni BBQ op eiland

   18-31    juli SKS skutsjesilen

Woe-zo 12-16 aug Sail 

Vr-za-zo 21-23 aug. Alkmaar open ( Splashes alleen za en zo)

    1-18 aug.   IFKS skutsjesilen 

Za-zo 12-13 sept. Splash Sailing Tour Alkmaardermeer

Za-zo 26-27 sept. Wijnmaand evenement

Te Waterlating

Za        04 april   Start te waterlating

Za        11 april Start 4 weken periode

Za        09  mei Te waterlating 4 weken periode

Vrij 15 mei  Start zomerstalling 
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Vaarbewijs bij het CBR
Sinds kort kan iedereen op 20 locaties in  
Nederland examen doen voor het vaarbewijs. 
Wat menigeen niet weet is dat het CBR alle ge-
gevens van ieder die ooit een vaarbewijs heeft 
gehaald bewaart in  de systemen.
Als je inlogt op Mijn cbr dan kun je onder Mijn 
resultaten en vervolgens Mijn diploma’s, certifi-
caten en documenten nakijken welk vaarbewijs 
je hebt. Je kunt er ook heel makkelijk en kopie 
aanvragen en dat is goedkoper dan bij de  
Vamex. Een duplicaatpasje kost nu €10,00.
Wil je inloggen op Mijn cbr gebruik dan onder-
staande link.
https://www.cbr.nl/nl/mijncbr/inloggen-op-
mijn-cbr.htm.
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Wat meer informatie over de JHC.
De JHC jachthavencommisie bestaat uit 7 leden 
met Louis de Roo als voorzitter. 
De JHC heeft als taak het onderhoud van de 
haven, de opstallen, steigers en de stalling.
Er wordt op dinsdagochtend gewerkt door 
verschillende ploegen, zoals de schilderploeg, 
timmerploeg, metaalbewerkersploeg en 
algemeen onderhoud. Ze missen nog mensen 
voor onderhoud terreinen zoals stratenmakers 
en allerlei andere voorkomende werk-
zaamheden. In alle disciplines willen ze graag 
wat mensen erbij. De werktijden zijn van 8.30 
tot 14.30 uur. Als er zelfstandig klussen moeten 
worden gedaan kan dat altijd op een ander 
tijdstip in overleg met de commissie. Nu bestaat 
de ploeg uit 23 mannen die niet allemaal elke 
week er zijn. Het zou natuurlijk leuk zijn als er 
ook vrouwen bijkomen. Er wordt alleen gewerkt 
in het voor- en na vaarseizoen. Op het eiland is 
dat andersom daar wordt alleen gewerkt tijdens 
het vaarseizoen (soms even ervoor en erna).

Rond 10 uur wordt er koffie gedronken waar 
meestal wel gebak bij is. Dit is altijd erg gezellig. 
Uw redactie komt dan vaak ook even om wat 
foto’s te maken. Het is altijd erg leuk om de 
verhalen te horen over het werk maar ook de l 
zelf betaald. Tijdens de afwezigheid van Truida 
in verband met haar operatie en revalidatie 
verzorgen de mannen dit zelf.
De commissie zelf is compleet.

De commissie maakt een werklijst die in de 
werkplaats hangt en de ploeg neemt dit op  
en gaat aan het werk.
Louis vindt het fijn om bezig te zijn na zijn 
werkzame leven als eigenaar van een elektro-
technisch bedrijf en de zaken goed te regelen. 
Het geeft hem veel voldoen om de haven in 
stand te houden en zijn bijdrage te leveren aan 
de vereniging. Vele handen maken immers licht 
werk.

Het gaat om Samenwerken.

Inge v.d. Ploeg

Louis de Roo
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Dinsdagploeg
Behalve in het vaarseizoen is de dinsdagploeg weer het hele 
jaar werkzaam geweest op de haven.
Deze ploeg heeft zich weer belangeloos ingezet voor de 
vereniging, om de haven en opstallen zo goed mogelijk te 
onderhouden. Onder het genot van de culinaire kunsten van 
Nol en Truida zijn de heren in weer en wind bezig geweest 
om diverse onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen te 
verrichten.  
Vind je het na het lezen van dit bericht  leuk om ook eens zelf 
te ervaren wat deze enthousiastelingen allemaal doen en 
meemaken, schroom dan niet en geef via een mail aan wat je 
vaardigheden zijn en wanneer je eens op een dinsdag kunt 
komen proefdraaien.
De koffie staat altijd klaar en mogelijk is er ook nog wat 
lekkers bij. De mail kun je sturen naar jhc@zvdeonderlinge.nl 
t.a.v. Louis de Roo.
  

Havenmeesters
Ook de vrijwillige havenmeesters mogen niet onbenoemd 
gelaten worden. Deze ploeg bestaat nu uit 16 havenmeesters 
en 4 reserve. Het rooster van de havenmeesters en de werk-
zaamheden staan vermeld op onze website onder contact, 
havenmeester. 
Eens begonnen met een groep van 25 vrijwilligers is de 
groep na enkele jaren gekrompen naar bovenstaand aantal 
leden. Het streven is om iedere havenmeester 2 weken 
dienst te laten draaien, om het mogelijk te maken het op 
een vrijwillige basis te laten uitvoeren. Het moet ook wel 
leuk blijven en sommige van de havenmeesters doen dit 
erbij naast hun werk. Dus worden ook hiervoor nieuwe 
vrijwilligers gezocht om deze dienst weer zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken. 
Maak eens een praatje met de dienstdoende havenmeester 
om te kijken of dit iets voor jou is. Of meld je aan om eens 
een dag met de havenmeester mee te lopen. Het zou 
mooi zijn om een paar nieuwe havenmeesters te mogen 
begroeten in ons team. Een mail naar havenmeester1@
zvdeonderlinge.nl is voldoende om je aan te melden voor de 

havenmeesterpoule, of om je op te geven om een dag mee 
te lopen. De werktijden zijn van 17:00 tot 18:00 uur,  
zie rooster en werkzaamhedenlijst.

Ligplaatsen
Nogmaals vragen we aandacht voor het volgende. Wij 
vragen allen om de landvasten om de meerpalen te slaan 
om de boot vast te leggen, en niet aan de pin van de hoed 
vast te maken. Deze hoed zit maar met een paar schroeven 
vast op de paal. De hoeden zijn uitsluitend bedoeld om 
het inwateren te voorkomen. De boot ligt zeker niet vast 
als je op deze wijze afmeert en kan daardoor schade aan 
de eigen boot en aan andere zaken opleveren. Ook vragen 
wij iedereen om geregeld de landvasten te controleren.  
Het komt geregeld voor dat er boten los komen te liggen 
door gebroken landvasten. Het is altijd beter om zelf te 
controleren dan dat je door de havenmeester wordt gebeld 
met het verzoek de boot vast te komen leggen.
 
 
Milieucontroles
Ook dit jaar zullen we weer bezoek krijgen van diverse 
controlediensten t.a.v. milieu en legionella.
Om geen tekortkomingen of gebreken te krijgen is 
medewerking van de leden nodig, die zich hebben te 
houden aan de regels van het havenreglement. Wij hopen 
dan ook weer op jullie medewerking tijdens de winterstalling 
en de 4 weken periode.



Werkzaamheden
De H/I steiger is ontdaan van de betonplaten en zal weer 
worden opgebouwd met kunststof steigerdelen. Daarna 
zijn de betonplaten langs de kleine loods aan de beurt om 
vervangen te worden. De hemelwaterafvoer van de kleine 
loods zal dan onder de steiger gebracht worden zodat er 
geen water meer over de steiger kan stromen na een hevige 
hoosbui. Zodoende kunnen we passanten een droge en 
rustige plek bieden om in onze haven te overnachten.

Tevens is er een offerte aangevraagd om het parkeerterrein 
bij de kleine loods te egaliseren. Hiervoor zal het gehele 
parkeerterrein opnieuw bestraat moeten worden. Hopelijk 
zijn wij dan ook verlost van het onkruid langs de straatkant 
van het terrein. Het werd een jaarlijks gevecht om het 
onkruid, gras en riet te verwijderden. Ook deze werk-
zaamheden worden door vrijwilligers gedaan en daar 
moeten we zuinig op zijn. Hard werken is niet erg maar tegen 
de bierkaai op werken is niet prettig.

Verder zullen er de nodige schilderklussen afgemaakt dienen 
te worden zoals het schilderen van de portaal- en boven-
loopkraan. De bovenloopkraan zal worden voorzien van 
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afstandsbediening om hiermee de veiligheid te vergroten. 
Ook is er speciale aandacht voor de mastenkraan, deze is ook 
aan een revisie of vervanging toe. De mogelijkheden en de 
eventuele kosten worden onderzocht.

Verder staat het vervangen van enkele meerpalen nog in 
de planning. Dit zal voor de zomerstalling nog worden 
uitgevoerd. 

Het hekwerk op het pleintje achter de kleine loods heeft 
aandacht nodig. Als de boten weer te water zijn zal ook dit 
worden aangepakt zodat alle hekken weer vast komen te 
staan. Voor stalling boven in de kleine loods zijn aluminium 
karren in de maak, zodoende kunnen de boten op de kar 
gehesen worden en direct naar de stallingsplaats gereden 
worden. Dit is een stuk veiliger en scheelt een hoop werk. 
  



De Fuut

Varend over meren, vaarten en plassen kunnen ze niemand 
ontgaan: Futen.
De Fuut is de meest algemene soort uit de groep Duikers. 
De vier noordelijke soorten: IJsduiker, Geelsnavelduiker, 
Parelduiker en Roodkeelduiker, zien we in Nederland alleen in 
de winter. Verder kunnen we de Roodhalsfuut (broedt in Noord-
Duitsland), de Kuifduiker (Noord-Europa), de Geoorde Fuut 
(heidevennen met kokmeeuwen) en de kleine, schuwe Dodaars 
waarnemen. Het zijn bijna allemaal wintergasten, die ook in 
het voor- en najaar worden gezien. Alle duikers zijn uitstekende 
vissers dankzij hun gelobde poten waarmee ze onder water 
bijzonder wendbaar zijn.

De Fuut is mijn favoriete vogel, vanwege zijn algemene 
voorkomen en zijn boeiende gedrag. Futen zijn fotogeniek 
met hun prachtige kragen, rode ogen en hun markante 
koptekening. Ze hebben een enorm uitdrukkingsvermogen 
door de hals meer of minder te strekken, de hoek te 
veranderen, de kragen te spreiden en natuurlijk een ruim scala 
aan geluid te produceren. Dit geldt voor alle duikers, maar voor 
de Fuut in het bijzonder.

Futen zijn echte watervogels, die niet graag op het land komen. 
De poten, die erg ver naar achter zitten maken goed lopen op 
het land lastig. Toch vindt de paring plaats op een parings-
platform dat vaak ook het nestplatform wordt.
Voordat er gepaard kan worden moet aan enkele voorwaarden 
worden voldaan. Het vrouwtje moet zich uitermate kwetsbaar 
opstellen, als ze het mannetje op haar rug toelaat. Daarvoor 
is vertrouwen nodig en van beide kanten voldoende seksuele 
motivatie. En dat gaat niet vanzelf. 
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Op en langs het water 

© tuinmanfotografie.nl

Futen hebben een aantal boeiende gedragsceremonies 
ontwikkeld om het onderlinge vertrouwen tussen de partners 
te vergroten en de seksuele stemmingen te synchroniseren.
Hierbij hoort het zogenaamde kopschudden. Vertrouwen 
wordt gewonnen door de snavel (een geducht wapen!) 
beurtelings van de partner af te wenden.
Jongen Futen blijven lang bij hun ouders. Aanvankelijk zijn 
de verenkleden van de jongen nog niet geheel waterdicht. Ze 
verblijven dan graag op de rug van één van de ouders. Als de 
jongen groter worden krijgt elke ouder zijn eigen jongen en 
worden de jongen van de partner niet meer gevoerd.

Kijk voor meer informatie op mijn website onder Publicaties.
      
Ton Tuinman



• 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:


