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Cees Soeterbroek
JACHT & SCHILDERWERKEN AKERSLOOT

Kerklaan 10
1921 BL Akersloot
Tel. 0251-311561
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Het totale onderhoud
voor boven en onder 

de waterlijn
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✓  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 81 75 87 27

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: ......

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 2, 2020

Van de redactie:

Doordat buiten het vaarseizoen door  

corona momenteel weinig activiteit is in  

de vereniging komt uw blad dit jaar slechts 

twee keer uit.  Dit najaarsnummer bevat wel  

4 extra pagina’s, zodat we kunnen laten zien 

dat deze zomer wel degelijk sprake was van 

een mooi seizoen! Het eerstvolgende  

nummer komt uit in het voorjaar van 2021.
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Beste Onderlingers,
Wat een jaar hebben we achter de rug. Waar begin 2020 nog niemand ooit van corona had 
gehoord is het nu bepalend voor al het sociaal verkeer. En natuurlijk, ook als vereniging 
hebben we ons op nieuw terrein moeten begeven om de veiligheid van de leden en  
vrijwilligers te bewaken en binnen de regelgeving te blijven De maatregelen die we als 
bestuur hebben genomen zijn natuurlijk niet altijd welkom en worden niet altijd met 
enthousiasme onthaald maar zijn wel onontkoombaar.  Uiteindelijk zijn de boten nog voor 
de zomer het water ingegaan maar hebben we de 4 weken periode moeten opgeven.  
Met de ervaringen van dit jaar zullen we ons voordeel doen voor de winterperiode en  
het volgende vaarseizoen want corona zal nog een tijd onder ons zijn. 

Ondanks de hindernissen zitten we als vereniging niet stil. Nieuwe enthousiaste aspirant 
bestuurders staan in de startblokken voor de jeugdcommissie  en eilandcommissie. 

Onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen zijn weer uitgevoerd op de haven,  
het parkeerterrein is opgehoogd.

Ook op het eiland is groot werk verricht. Met het slaan van de nieuwe kadewand en het 
herstel van de grasslof zijn de aanlegfaciliteiten sterk verbeterd. Meer werk om het eiland 
weer toekomstbestendig te maken is nog nodig en wordt in een meerjarenplanning 
opgenomen.

Hiermee hulde aan de noeste werkers, vrijwilligers op de haven en het eiland!

Na ruim 4 jaar legt Henny Blesgraaf zijn taak als secretaris van het algemeen bestuur 
neer. Met hem vertrekt een zeer competente en bekwame secretaris die zijn taken altijd 
nauwgezet  heeft vervuld. Ook als persoon zullen we hem missen in het bestuur. 

Behalve naar een nieuwe secretaris zijn we ook op zoek naar een vertrouwens- 
contactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon is een  onderdeel van het beleid om  
een veilige sportomgeving te garanderen voor  onze jeugdleden. Dit beleid sluit aan  
bij maatschappelijke ontwikkelingen en wordt ondersteund door NOC*NSF.  

Vanwege de coronamaatregelen zal de najaarsvergadering niet kunnen plaatsvinden in de  
Taekelingh. We hebben een geschikte locatie op het oog. Deelname aan de vergadering 
zal per inschrijving vooraf plaatsvinden, tot een maximum van 80 personen. 

Bij dit alles is het steeds goed om in gedachten te houden dat we één vereniging zijn  
met goede faciliteiten in Zaandam, een schitterend eiland in het Alkmaardermeer en 
leden die in de zomer uitzwermen over verschillende havens, maar overal met trots  
de “Onderlinge”-vlag in het want hijsen.

Dit gezegd hebbend,  in de hoop dat we volgend seizoen weer volop kunnen genieten 
van de watersport en onze jeugd ook weer volop aan de bak kan en zeillessen gegeven 
kunnen worden, zie ik iedereen weer graag terug op de haven, bij de vergaderingen  
of welke andere verenigingsactiviteit dan ook. 
        

Jos Brouns
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Rescue training
Rescue instructiedag voorjaar 2020

We kozen er dit jaar voor niet met de hele ploeg te trainen, maar juist extra 
aandacht te geven aan de startende rescue-vaarders. Het waren Jeroen 
Oord, Lars Vleeshakker en Paul Swart die van Martin Oord in het voorjaar 
op corona-verantwoorde wijze de instructie kregen. Er werd begonnen met 
wat theorie in de tent van het eiland, waarbij onder andere de onderwerpen 
“rescue verzorging en inventaris”,  “vaartechniek” en “eigen zorg en veiligheid” 
aan bod kwamen. Ook het oogcontact met andere rescues en het overig 
vaarverkeer werd daarbij besproken. Als laatste kwam het benaderen van de 
zeilbootjes goed aan de orde, want dat zou aansluitend op het water worden 
geoefend. En natuurlijk is het veilig benaderen van de zeilbootjes en zeilers 
het belangrijkste wat je als begeleiding wilt.

Op het water zijn allerlei richtingen van benaderen van zeilbootjes  
uitgeprobeerd. Juist ook lekker de verkeerde methodes, om te zien of  
de besproken theorieën klopten. Vooral de windrichting en vaarrichting 
van de zeilboot bepalen hoofdzakelijk hoe een zeilbootje kan worden 
benaderd en kan worden vastgepakt om rustig met een zeiler te kunnen 
communiceren. Uiteraard is het bij het redden van een drenkeling nog 
belangrijker dit met de juiste snelheid en richting te doen.

We hadden een redelijke wind deze dag, zodat het voor het team niet 
makkelijk werd gemaakt. Hierdoor werden de skills van de rescue-vaarders 
nog meer op de proef gesteld. We hebben er zo een gezellige en leerzame 
dag van gemaakt. 
      Martin Oord

Beste leden, 

helaas hebben wij tot nu toe geen 
reactie op onze berichten op Facebook, 
kantine en de loods ontvangen. Graag 
komen wij in contact met degene die 
in het weekend van 25 juni-29 juni, 
op de alleen voor leden toegankelijke 
parkeerplaats, per ongeluk tegen onze 
rode Peugeot 307 is aangereden. Dat 
kan natuurlijk gebeuren en het gaat 
niet expres maar wij hebben wel schade 
en willen dit graag netjes afhandelen!

Wees a.u.b. eerlijk en geef een reactie 
via een persoonlijk bericht via Facebook 
of door het achterlaten van een 
briefje in de brievenbus op de haven 
(in een gesloten envelop), o.v.v. fam 
Jongewaard mb Bonheur schade auto.
Alvast dank u wel!

Tanja Jongewaard
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Werk in uitvoering
Overzicht ZO eiland 2020

Wat was het een bijzonder seizoen waarin het Coronavirus 
de hoofdrol speelde. De boten mochten niet in het water, 
je mocht niet bij elkaar aan boord en met de boten naast 
elkaar liggen was ook niet toegestaan. Gelukkig konden we 
elkaar veilig ontmoeten op het ZO eiland. Daar kon je even 
tot rust komen en leek het virus wat verder weg. Wat een 
uitkomst voor iedereen die niet meer naar het werk of naar 
school mocht, of er gewoon even tussenuit wilde. 

Zo heeft het ZO eiland dit jaar, naast het met elkaar 
beleven van de watersport, zeker een nog grotere sociale 
rol gespeeld. Wat een saamhorigheid met Hemelvaart, de 
coronaproof koningsspelen en Pinksteren. Mooi om te zien. 

Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden is er ook 
weer veel gebeurd op het eiland: Langs de graskant is er een 
mooie nieuwe houten damwand geslagen, voorzien van 
bolders en ogen. Het gras ernaast ligt er ook weer prachtig 
bij mede dankzij het vele sproeien in de hete periodes. 

Om de werk- en zeilloods is een loopvlonder gemaakt van 
de oude steigerplanken. Zo kan iedereen met droge voeten 
bij zijn/haar spullen. Een mooi voorbeeld van hergebruik.

Dankzij een lid hebben we nu twee prachtige  
vlaggenmasten  waarvan er 1 bij de wip staat en 1 bij de 
tent.  Zo kan je van verre al de ZO vlaggen zien wapperen.

Ook aan de jeugd is gedacht. Een boomhut is in wording en 
er zijn een boksbal en touwladders opgehangen. Tevens is 
bij de pingpongtafel de bestrating opnieuw gelegd. 

Voor wie geen toilet aan boord heeft is het toiletgebouw 
geheel gerenoveerd en geschilderd. Ga er gerust eens 
zitten! Het ziet er weer prachtig uit. Bij de starttoren is een 
oeverbescherming gemaakt, ook van oude steigerdelen.  
Zo proberen we de afslag tegen te gaan.

Verder zijn er aan diverse steigers reparaties uitgevoerd.

Als laatste stonden in september nog 3 wat grotere klussen 
op het programma, in eigen beheer uit te voeren:

Het versterken en weer op hoogte brengen van de grasdam, 
zodat deze weer 15 jaar mee kan. Tevens is de grasdam 
voorzien van bolders en ogen zoals dat ook gedaan is  
bij de nieuwe houten damwand. 

Bij de nieuwe houten damwand is de grond langs de 
damwand aangevuld, daar waar de grond nog wat is 
nagezakt sinds de aanleg in het voorjaar. 

De sloten op het eiland zijn uitgebaggerd om een goede 
waterhuishouding te garanderen. Het eiland is immers  
een mini polder op zich. 

Het is mogelijk dat de werkzaamheden wat overlast hebben 
veroorzaakt, maar zoals altijd is geprobeerd dit tot een 
minimum te beperken.
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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 AMC commissielid  
Roel Korf stelt zich voor:

Beste Z.O. leden,

Door Peter Hoek ben ik gevraagd om voorzitter 
te worden van de AMC commissie. Met als doel 
samen met hem en de overige AMC leden het 
beheer en onderhoud van ons prachtige eiland 
aan het Alkmaardermeer verder vorm te geven.

Ik ben 7 jaar lid van de Z.O., waarvan we de laatste 
4 jaar met onze motorvlet Bever veelvuldig aan 
het eiland hebben gelegen. Wat een unieke plek 
en wat wordt daar veel werk verzet door de vrij-
willigers om het eiland en alles wat daarbij hoort 
in goede conditie te houden. Daar wil ik graag 
mijn steentje aan bijdragen door mij beschikbaar 
te stellen voor de functie van voorzitter van de 
AMC commissie.  

Sinds maart 2020 ben ik met vervroegd pensioen 
gegaan waardoor ik naast mijn nieuwe huis-
houdelijke taken ook voldoende tijd heb voor 
deze nieuwe functie.

Vanaf mijn 12e jaar heb ik bij Scouting de 
watersport ontdekt. Na de HAVO en de HTS weg- 
en waterbouw ben ik 1,5 jaar als reserve officier 
in dienst geweest waarvan een deel voor de UN 
in Libanon. Vervolgens heb ik 6 jaar gewerkt bij 
Scheepswerf Brouwer in Zaandam. De laatste 30 
jaar heb ik doorgebracht bij KWS,  
de wegenbouwer van Volker Wessels. 

Ik ben getrouwd met Wilma en samen hebben  
we een zoon en een dochter: Bas en Manon.  
Deze laatste is ook regelmatig op het eiland  
te vinden. 

Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten op het 
eiland.
                                                              Roel

Helaas heeft Zaanstad op 19 juni jl 
moeten besluiten de bediening van 
de Wilhelminasluis te staken voor alle 
scheepvaart i.v.m. een onveilige situatie, 
nadien zijn er aanpassingen gedaan die 
alleen hebben geleid  tot het kunnen 
schutten van de beroepsvaart onder 
beperkingen. Voor de pleziervaart is er 
een alternatieve route beschikbaar via 
de Nauernasche vaart of de historische 
Groote Sluys, mits het Zaangemaal niet 
in werking is. Dat laatste gaat geheel 
automatisch en hebben wij, noch de 
bedienaars van de Groote Sluys inzicht  
in wanneer dat zou plaats hebben.

Zaanstad heeft dit op haar website staan 
evenals op een DRIP bij de Den Uylbrug 
en op een bord bij de Amaliabrug.  
Alleen via de marifoon is op afstand  
te vragen of de Groote Sluys bediend 
wordt.  Kleine schepen zouden dit 
ook kunnen vragen aan de centrale 
bediening van de Provincie van de 
Amaliabrug, echter de Provincie heeft 
nog steeds geen meldknop op haar 
remming voor de pleziervaart. Het 
personeel van de Wilhelminasluis zou  
dit aan hen kunnen doorgeven. 
Bij de sluis is dit ook te zien aan de 
spuiseinen en de sperlichten van de 
Groote Sluys, maar dan lig je er al voor.

Grotere pleziervaartuigen die geen 
gebruik kunnen maken van de 
Nauernasche Vaart zullen via Purmerend 
over het Noord-Hollandskanaal of 

Den Helder via het IJsselmeer moeten 
omvaren.

Aangezien de werkzaamheden in 
opdracht van de provincie plaats vinden, 
dienen meldingen/klachten aan hen 
gericht te worden via het Servicepunt. 
Dat geldt ook voor de meldknop op de 
Amaliabrug.

In uw bericht staat eind 2020, maar dat 
is onzeker. De werkzaamheden eindigen 
volgens planning in november 2020, 
maar de problemen met de beeldpre-
sentatie waardoor er voor pleziervaart 
niet bedient kan worden kunnen 
volgende week of pas in 2021 verholpen 
zijn. Wij hebben daar geen invloed noch 
voldoende inzicht in. De communicatie 
hierover loopt ook via de provincie.

Ik hoop u hiermee voldoende informatie 
te hebben gegeven.

Vriendelijke groet,
André Bredschneijder

Nautisch adviseur Havens en Vaarwegen
Sector Veiligheid & Handhaving
 
Gemeente Zaanstad
Afdeling Havens & Vaarwegen
Westkade 2, 1506 BA Zaandam
Postbus 2000, 1500 GA Zaandam
 
(075) 075-655  2263/06 21 28 22 02
a.bredschneijder@zaanstad.nl



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



9

Pasen en Woningsdag op het eiland

In april waren er al een aantal boten te 
water en het was mooi weer. De gelukkigen 
onder ons konden even  ontsnappen aan 
de Corona crisis door lekker naar het eiland 
te komen waar er uiteraard keurig afstand 
werd gehouden.

Mooi om te zien is dat er meteen allemaal 
dingen werden bedacht die WEL konden 
in plaats van de dingen die NIET meer 
konden. Van alle kanten kwamen er ideeën 
en met Pasen konden de kinderen in ieder 
geval eieren zoeken met de restrictie dat 
als je geen 1,5 mtr. uit elkaar bleef de 
eieren ingeleverd moesten worden.  
Dat was dus geen enkel probleem.

Ook had iemand bedacht dat we konden 
badmintonnen, dat was immers ook goed 
te doen met de afstandsregel. De rackets 
keurig omwonden met plastic wat na elke 
deelnemer schoon werd gemaakt. Het ging 
om zolang mogelijk de shuttle in de lucht 
te houden. Dat is nog een hele klus maar 
er waren een paar koppels die boven de 60 
uitkwamen. Totdat Merinde met  Henk  aan 
de beurt was en die 120 keer de shuttle in 
de lucht hebben gehouden. Een prachtig 
paasei was de beloning. Wat meteen met 
iedereen gedeeld werd.

Ook het weekend van K(W)oningsdag was 
het mooi weer en konden de jongeren 
lekker zeilen en werden er leuke spelletjes 
gehouden voor iedereen. Daar konden 
jong en oud aan meedoen en allemaal 
weer rekening houdend met de 1,5 mtr. 
Er werden 10 spelen uitgezet op het 
voetbalveld en iedereen had de grootste 
pret. 

’s Morgens kwam Guusje iedereen 
trakteren op oranje zoenen of oranje 
cupcakes.

Zo leuk wakker worden gebeurt toch 
zelden.

Paas Eiland
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Zeilkamp 2020

Eind juni was het zover, het zeilkamp kon doorgaan!

Na alle evenementen die dit jaar niet door konden gaan was 
het een hele opluchting dat we dit wel konden organiseren. 

Maaike Swart heeft het stokje overgenomen van Petra Oord 
en Maaike heeft een aantal mensen bij elkaar gekregen die 
samen een leuk kamp voor de jeugd hebben georganiseerd.

Het thema was ingebracht door de jeugd en er was gekozen 
voor ‘Rock ‘n Roll’.

In verband met corona waren er wel wat aanpassingen 
nodig. Zo werd er niet gezamenlijk ontbeten en de lunch 
werd klaargemaakt door de eigen ouders/verzorgers.

De zaterdag begon gelukkig met een zonnetje en aardige 
wind. Om 10 uur was de opening en Elvis Presley himself 
trapte af met een Yell (zie de foto). Er waren al erg leuke Rock 
‘n Roll outfits. Men had weer erg zijn best gedaan.  
De groepjes werden verdeeld  in bands.

Daarna werd er gevaren. De zeilers werden ondersteund 
door de rescues EN door de “niet zeilers” die in de boten van 
Bram en Jarno mee gingen en zorgden dat de lunchpakketjes 
goed aankwamen.

De Optimisten gingen een tocht maken naar het eiland “de 
Pannekoek” waar ze even pauze hadden en konden lunchen. 
De Splashes gingen via de Stierop en De Woude naar de 
ARZV waar zij de lunch gebruikten en vervolgens het hele 
meer over, naar ons eiland. Inmiddels stond er een pittige 
wind maar het ging goed. 
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Toen was er nog een verrassing voor alle jeugd, instructeurs en eilandwerkers. 
Dekker Watersport, Stef Swart Elektrotechniek uit Alkmaar en Oosterbaan hadden prachtige shirts gesponsord. 
Dat werd uiteraard met gejuich ontvangen.

Voordat de Splashes aankwamen konden de 
andere kinderen op de buikglijbaan, u kent het 
wel, een aanloop nemen en op de buik glijden 
en kijken hoever je komt. Er werden behoorlijke 
afstanden overbrugd. Een aantal jongeren gleden 
verder dan de baan!
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Zeilkamp

Daarna hadden ze pauze en konden de 
bands hun “voorstelling” voor de avond 
gaan voorbereiden.

Rond 18.00 uur stonden drie ouders klaar 
met een enorme barbecue en hamburgers 
en werd er heerlijk gegeten.

’s Avonds gaven Ad en Inge een Rock 
‘n Roll workshop waar de simpele 
Rockabilly-stijl werd gedanst. Met de 
muziek uit die tijd en het enthousiasme 
van iedereen werd dit een echt feestje.

Daarna konden alle bands hun optreden 
verzorgen en als klap op de vuurpijl kwam 
er een aantal zeilinstructeurs met een 
optreden rechtstreeks uit “Grease”.



Zeilkamp
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Zondag stond er te veel wind en kon er helaas niet gezeild worden.  
Maar niet getreurd: Maaike zorgde voor een warming up met het spel Ratten en raven, maar nu Rock en Roll genoemd.

Daarna was er een leuke puzzeltocht waar allerlei foto’s van plekken op het eiland in de plattegrond van het eiland 
geplaatst moesten worden. Dat was nog best een klus maar iedereen was weer enthousiast en goed bezig. Er werd 
geëindigd met een soort levend Stratego / Douanespel, wat ook weer erg leuk was. Rond 15.00 uur was het kamp  
helaas voorbij en werd de vlag gestreken. Maar niet voordat er gepast afscheid genomen werd van Petra Oord  
die een luid “Petra bedankt”  te horen kreeg van iedereen.

Dat was ook volkomen terecht: zij heeft acht jaar de kar van de jeugd getrokken, met grote inzet en veel plezier. 

Complimenten, Petra!

Het was weer een geweldig kamp en complimenten en dank aan ieder die dit weer tot een feest heeft  gemaakt.



Werk in uitvoering
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Het coronavirus heeft ook op de haven  
een groot deel van de werkzaamheden  lamgelegd.

De dinsdagploeg was begonnen met het vernieuwen van 
de H/I steiger toen de overheid de ‘lock down’-maatregelen 
afkondigde. Hierdoor is de steiger later dan gepland en 
door een kleine groep toch afgemaakt. De betonplaten 
langs de kleine loods worden in het najaar verwijderd en 
vervangen voor kunststof steigerdelen.

De leden van de dinsdagploeg die ook tot de risicogroep 
behoren vroegen zich af of er nog wel werkzaamheden 
uitgevoerd konden worden.  Zij namen de richtlijnen van 
het RIVM goed in acht en gaven aan dat ze voorlopig niet 
meer naar de haven zouden komen. Een verstandig besluit, 
om ieder risico te vermijden. 

Van de ene op de andere dag moesten de toiletten en 
douches dicht. Desinfecterende middelen moesten worden 
aangeschaft om bij de grote en kleine loods voorhanden te 
hebben om de handen en deurkrukken te ontsmetten.  
Zo konden de leden toch nog op gepaste afstand van  
elkaar aan hun boot werken.

Ook het te waterlaten van de boten is na toestemming 
van de gemeente en de veiligheidsregio anders verlopen 
dan normaal. Alles moest binnen een tijdslot, dit om 
te zorgen dat er zo min mogelijk mensen op de haven 
aanwezig waren. Alleen de medewerkers en de eigenaren 
van de boten mochten op het terrein aanwezig zijn. 
Werkzaamheden aan de boot waren niet toegestaan na 
de te waterlating. Men moest zo snel mogelijk naar de 
toegewezen box en voor diegenen die niet in de haven 

liggen, was het verzoek om zo vlot mogelijk  
de haven te verlaten.

De eerste dag ging zo voorspoedig dat er meer boten 
te water zijn gegaan dan oorspronkelijk gepland stond. 
Er werd voor gekozen om een belronde te houden om 
iedereen naar voren te halen. Hierdoor is bij sommigen 
wat verwarring ontstaan , maar alles is binnen de geplande 
tijd te water gegaan. Het was voor iedereen wel even 
wennen aan de 1,5 meter-discipline. Dit gold zowel voor 
de medewerkers als de eigenaren. Maar uiteindelijk is alles 
naar wens verlopen.

Het parkeerterrein voor de kleine loods is opnieuw bestraat 
en ligt er weer strak en vlak bij. Hopelijk blijft het onkruid 
nu ook voor een lange tijd weg. Zodoende kunnen de 
vrijwilligers hun tijd aan andere werkzaamheden besteden 
i.p.v. een hele dag onkruid verwijderen. En het toont een 
stuk schoner dan met al dat riet en gras langs de weg.

De havenmeesters hebben hun werkzaamheden ook 
moeten staken. Passanten waren niet welkom en het 
sanitair ging op slot. Nadat de boten weer in de haven lagen 
is aan de havenmeesters gevraagd om hun ronde weer 
te gaan lopen. Dit was nodig ook. Zo waren er toch weer 
boten losgeraakt door ondeugdelijke landvasten. Hier is al 
meerdere keren aandacht voor gevraagd, maar toch zijn 
er nog eigenaren die hun boot aan versleten of te dunne 
touwen vastleggen. Hierdoor kan schade veroorzaakt 
worden zowel aan eigen boot als aan de boot van de buren. 



Haven
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Laten we dit in het vervolg samen voorkomen:  
zorg allen voor deugdelijke en geschikte landvasten.

Wij leven nu al een tijd met het coronavirus en de 
bijbehorende maatregelen zoals: houd 1,5 meter afstand, 
nies in de elleboog en was vaker je handen. Op de steiger 
komt het echter nog vaak voor dat er geen rekening 
gehouden wordt met de 1,5 meter afstand. Gezellig een 
praatje maken zodat er niemand langs kan komt nog te 
vaak voor. Houd a.u.b. rekening met elkaar en geef het  
virus geen kans. Zo veel moeite is dat niet en wacht even  
als er iemand op de steiger loopt, tot die op zijn boot is. 
Wij als bootjesmensen moeten toch geen haast hebben.  
Anders lig je toch maar te wachten voor de eerstkomende 
brug… 

Wij hopen met zijn allen dat er zo snel mogelijk een vaccin 
komt dat ons onze vrijheid, waar wij zo aan gehecht zijn, 
weer terug kan geven. Maar onze gezondheid gaat boven 
alles, dus zorg voor een gezond en coronavrij vaarseizoen 
voor ons allemaal. Pas een beetje op elkaar en geef die  
1,5 meter ruimte, zodat wij zonder risico op een mooie 
zomer zullen terugkijken.

NB: de hier geplaatste foto’s zijn genomen voor 15 maart!

Jachthavencommissie
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Zeillessen jeugd

De voorbereidingen voor de zeillessen van de jeugd 
startten dit jaar al eind januari. Twee enthousiaste  
groepen instructeurs hadden er weer enorm veel zin in.
Tijdens de vergaderingen in de Taekelingh werden er 
afspraken gemaakt en acties uitgezet. Voor de zeillessen 
op de Poel is er een nieuwe instructieplek gecreëerd, voor 
de zeillessen op het eiland zijn de karren voor de motoren 
aangepast.

Door het enthousiasme van deze twee instructeursploegen 
staat altijd alles snel op de rit. Helaas kwam toen in maart 
covid-19 ofwel corona Nederland binnen… 
Na veel overleg met andere zeilscholen, instructeurs en 
bestuur werd er besloten dat de zeillessen op de Poel 
niet door konden gaan door corona. Dit was voor de 
instructeurs en de zeilers een grote teleurstelling. Voor 
aankomend jaar gaan we er met deze groep zeker weer 
voor, mits de situatie dat dan inmiddels toelaat!

De zeillessen op het eiland zijn wel begonnen, maar 
later dan gepland. Uiteraard zijn er de nodige voor-
zorgsmaatregelen genomen, maar ze konden starten! 
Enthousiaste zeilers, instructeurs én ouders.  

Het was geweldig. 

In de tent was er gelukkig genoeg ruimte om anderhalve 
meter afstand te kunnen houden. Dus de theorie die de 
instructeurs aanboden, namen de kinderen gretig tot zich.

Bij de meeste zeillessen en wedstrijden hadden we 
ontzettend veel geluk: zon en een lekker briesje. 
Er was dit jaar een kleine groep beginners; Sara, Dorine en 
Guusje. De dames hebben dit jaar weer veel bijgeleerd. 
De optimisten gevorderden kregen in de middagen les: 
Berend, Famke en Sophie. Deze drie deden ook fanatiek 
mee aan de wedstrijden in de middag.

De jeugdgroep die in een Splash les kregen was groter: 
Jeroen, Saskia, Aimé, Floris, Lars, Merinde en Dirck. In de 
middag kwam er nog een aantal jeugdleden bij die graag 
de wedstrijden mee zeilden.

Gelukkig kon het kamp op 27 & 28 juni wel, in aangepaste 
vorm, doorgaan. Het thema was ‘Rock & Roll’. Er werd 
gezeild, gevaren en gespeeld. De bonte avond was weer 
geweldig. Ondanks alles toch met elkaar voor de jeugd, 
met de instructeurs en de vrijwilligers een top kamp 
gerealiseerd!

Jeugd



Jeugd
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Zaterdag 5 september vond de langverwachte  
seizoens-afsluiting plaats. De beginnende opti’s kregen  
een diploma. Voor de lunch waren er pannenkoeken voor 
de jeugd en de instructeurs geregeld. Iedereen smulde!  
De wedstrijden werden later in de middag gevaren.  
Toen iedereen weer terug op het eiland was, mocht de 
jeugd eerst cupcakes versieren, inmiddels een leuke  
traditie. Hierop volgde de prijsuitreiking. 

De eerste plaats voor de opti’s was al bekend. Famke  
de Wit was niet meer in te halen. maar bij de Splashes 
spande het er nog om. Er stond een flinke wind, maar  
dat hield de zeilers niet tegen. Uiteindelijk kreeg Jeroen  
van Oord, voor de derde keer op rij, de Jo Willstrofee 
uitgereikt.

Volgend seizoen hopen we dat we weer zeillessen op  
de Poel kunnen geven. Houdt u Facebook en de website 
in de gaten? Alles m.b.t. het jeugdgebeuren zal op beide 
media gepubliceerd worden.

Voor nu een fijne winter; klus ze en tot in april 2021!

De Jeugd van de ZO



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
jhc@zvdeonderlinge.nl

Stallingszaken: stalling@zvdeonderlinge.nl

ICT: Richard Sterk, ict@zvdeonderlinge.nl

Jeugd: Maaike Swart
jeugd@zvdeonderlinge.nl

Alkmaardermeercommissie (AMC): 
amc@zvdeonderlinge.nl

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

Evenementencommissie

Wie o wie wil zijn/haar creativiteit en  
organisatietalent ten dienste stellen 
van de vereniging.

We zijn op zoek naar u. Het valt niet mee  
om steeds weer nieuwe, inspirerende en 
enthousiasmerende activiteiten te  
bedenken voor jong en oud.  

Onze evenementencommissie kan daarom 
versterking gebruiken en kijkt uit naar 
nieuwe commissieleden. 

Bent u geïnteresseerd, neem contact op 
met het algemeen bestuur of met de 
evenementencommissie. 

Jeugd Verenigingsnieuws

Belangrijke data

Winterberging: Aanvang 24 oktober. 

Nadere informatie volgt.
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Deze leuke foto’s illustreren de bijzondere zomer van 2020 op het eiland:

De kinderen vinden altijd wel iets nieuws uit om mee te spelen en als je  
een keer niet kunt zeilen, dan wordt er een puzzeltocht gemaakt  
met leuke opdrachten. 
We hadden dit jaar bijzondere zomergasten: een zwanenpaar met 7 jongen.
Sommige honden vinden het leuk op een supboard! En als we niet bij de 
glijbaan kunnen zwemmen, dan hebben we altijd nog het “strandje”, waar in 
de hittegolf gretig gebruik van werd gemaakt. De vernieuwde kampvuurplek 
werd veelvuldig gebruikt. En met een bodyboard achter de rubberboot is 
natuurlijk altijd leuk. Maar 23 pizza’s bestellen voor het eiland kon ook! Die 
moesten wel even bij de ZWVU opgehaald worden maar met Joop z’n snelle 
boot ging dat prima.

En wist u dat er in een boom een echt elfenhuis zit verscholen?



Verenigingsnieuws
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De Zaanse Schans

Wie ooit over de Zaan heeft gevaren kan er niet omheen.  
De Zaanse Schans is en blijft uniek Hollands erfgoed dat een mooie indruk geeft  
van de industrie uit de 18 e en 19 e eeuw.

Meer dan duizend molens hebben er in de Zaanstreek gestaan, waarvan er ooit 600 tegelijk draaiden.  
Het waren poldermolens, oliemolens, pelmolens, krijtmolens, papiermolens en vele andere.  
Sinds Cornelis Corneliszoon van Uitgeest de krukas uitvond, kwamen er ook de zaagmolens bij.  
Hiervan hebben er ooit 106 in de Zaanstreek gedraaid.

Het moet destijds een herrie van jewelste zijn geweest door het geluid van de wieken en stampers van de molens. 
Daarbij deden ook de vele scheepswerven een duit in het zakje.

Gelukkig is een aantal molens verplaatst naar de Zaanse schans en daar te bezichtigen. 
Wij Zaankanters vinden onze molens gewoon, evenals onze waterhuishouding waardoor we onze voeten drooghouden. 
Van over heel de wereld komen mensen de techniek van de molens bewonderen en is er veel belangstelling naar onze 
leven onder zeeniveau. Het is misschien wel iets minder vanzelfsprekend dan wij denken.

           Ton Tuinman
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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:


