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1 dec ’15 - 22 dec ’17   Expo bij Sarah Kobak Edelsmid, Zaandijk. 4 foto’s 

9 dec 2016 .-2 febr.  Expo Groeneveld Eten, 5 foto’s. Solo.

18 maart - 7 mei Molenmuseum. Groeps-expo #Windmillwednesday. 4 foto’s 

Maart Boek Kaat Mossel met diverse foto’s

April Boek ZVV Zaandijk met KunstGrasKunst pagina’s

April Verkoop WinterHaan 21x21 cm Marieke Heida

April Verkoop diverse foto’s Hogendijk 43, Lida Sanders
 Verkoop Kip & Kat 36x36 cm Lida Sanders

6 april - 5 juli Expo solo Sanquin Haarlem, 17 foto’s

14 april-11 mei Groeps-expo met 3 foto’s. thema Ed vd Elsken. De Fabriek. Zaandam

6-7 mei Groeps-expo Tengel in Gallerie Zaans Groen, thema 20x20. Verkocht.

21 mei #InstaBoatPampus organiseren, 29 deelnemers i.s.m. Sjak Zeilreizen

26 juni Verkoop 4 doeken 1x1 meter Het Weefhuis Zaandijk

19 juli - 20 sept Deelnemer buitenexpo Zaans Hout. Thema ‘Zaans Bord’.  1 foto

19 juli - 4 januari 2018 Expo solo Sanquin Zaandam Verkadefabriek. 9 foto’s

September Artikel in Phonographer. In the Picture.

20 oktober  Fotografie i.o.v. IFikz  van toneelstuk Reizigers in pakhuis De Vrede Zaandam

15 november Verjaardagskalender gemaakt en via Facebook berichtje 12 stuks verkocht.

5 december Foto LoveBugs op 15 x 15 cm verkocht aan Montse Casal

15 december Verkoop boekje ‘Alles is er al… + Bloempje van links aan Anky Spoelstra

18 december 2017 – 24 maart 2018
  Diverse foto’s t.b.v campagne Zaanse politieke vereniging ROSA. 
 Gebruikt op posters, kaarten, verkiezingsprogramma, verkiezingskrant en online.

18 december 2x print 90 x 90 cm. tbv kamer Loek Lensink. Evean Oostergouw. 

28 december 3x tegeltje Forex 15 x 15 cm Tulpen verkocht Marieke Heida



maart 2017 Kaat Mossel boek. 

Kaat Mossel

zeilklipper    K
a

a
t M

o
s
s
e
l    sailing clipper    1904 - 2016

‘De Kaat Mossel’, ex ‘De tijd zal ’t leeren’, ex 
‘Risico’, is een van de oude vrachtschepen die 
gered zijn van de sloophamer en daarmee een 
triest lot bespaard zijn gebleven.

Dit boek vertelt over de geschiedenis van een 
schip dat in haar, soms turbulente, bestaan een 
aantal rigoureuze gedaantewisselingen heeft 
ondergaan.

De ranke zeilklipper 
kwam in 1906 van de werf 
als zeilend vrachtschip 
onder de naam ‘De tijd 
zal’ t leeren’. Vanwege de 
toenemende concurrentie 
van het vervoer over land, 
werd het in 1930 voorzien 
van een motor. Vanaf 1953 
tot aan het begin van de 
jaren 70 voer het schip 

onder de naam ‘Risico’. In 1972 werd het gekocht 
door een enthousiaste scheepstimmerman, 
die de klipper transformeerde tot een zeilend 
charterschip.

Het boek verhaalt voornamelijk over degenen 
die het schip een ziel hebben gegeven door er 
hun eigen stempel op te drukken; mensen die 
een band hebben gekregen met deze gracieuze 
oude dame en er liefde, tijd en geld in hebben 
gestoken met als doel haar in de vaart te houden, 
zodat velen nog steeds kunnen genieten van de 
uniciteit van dit schip.

Dit boek is een eerbetoon aan allen die de ‘Kaat 
Mossel’, ex ‘Tijd zal ’t leeren’, ex ‘Risico’ hebben 
gemaakt tot wat ze nu is. 

‘The Kaat Mossel’, ex ‘De tijd zal ’t leeren’, ex 
‘Risico’, is one of the old cargo ships who have 
been saved from the demolition hammer and 
with that from a sad destiny. 

This book is about the history of a ship that in 
her, sometimes turbulent, existence has gone 
through several rigorous metamorphoses. 

The slender sail clipper was built at the wharf 
in 1906 as a sailing cargo ship and called ‘De 
tijd zal ’t leeren’. Because of the increasing com-
petition of the transport over land, the ship was 
provided with an engine in 1930. From 1953 up 
till the beginning of the seventies, the ship sailed 
under the name Risico. In 1972 it was bought by 
an enthusiastic shipwright, who transformed the 

clipper into a sailing charter vessel. 

The book tells mainly about those who gave the 
ship a soul by putting their own stamp on it; peo-
ple who enjoyed a privileged relationship with 
this gracious old lady and put a lot of love, time 
and money into her with the purpose of keeping 
her in service, to enable many people to still enjoy 
the unicity of this ship.

This book is a tribute to all who made the ‘Kaat 
Mossel’, ex ‘Tijd zal ’t leeren’, ex ‘Risico’ to what 
she is nowadays. 

9 789082 618600

zeilklipper - sailing clipper

De rijke geschiedenis van een klipperschip (1904-2016)
The rich history of a clipper ship

Maaike Oostingh

78 79

Details van de Kaat
Details of the Kaat



18 maart - 7 mei  2017     Groeps-expo Molensmuseum #windmillwednesday. 4 foto’s  60x60 cm



Kustgraskunst ZVV Zaandijk jubileumboek. Fotografie in opdracht. Presentatie 1 april.

Een beeld van 100 jaar ZVV Zaandijk
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In deze jubileumuitgave van de ZVV Zaandijk wordt grotendeels een beeldend 
verslag gegeven over mensen die zich gedurende honderd jaar hebben ingezet voor 

hun club. Een bijzondere dorpse club, waar altijd oplossingen werden gevonden voor 
verbetering van accommodatie en sportvelden in een polder, waar men driekwart eeuw 

van het bestaan is gevestigd. Maar ook de sportieve successen worden op prachtige 
wijze in beeld gebracht, evenals het plezier dat de jeugd lange tijd ondervond en dat 
nog steeds ondervindt. Zaandijkers zijn een eeuwlang gezelschapsmensen getuige 

de beroemde Zaandijk revues uit een ver verleden tot aan de hedendaagse Goud van 
Oud evenementen. Het boek wordt afgesloten met een fotografisch beeld van alle 

Zaandijkteams die trots poseren op hun fraaie voetbalcomplex.

Een beeld van 100 jaar ZVV Zaandijk
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In deze jubileumuitgave van de ZVV Zaandijk wordt grotendeels een beeldend 
verslag gegeven over mensen die zich gedurende honderd jaar hebben ingezet voor 

hun club. Een bijzondere dorpse club, waar altijd oplossingen werden gevonden voor 
verbetering van accommodatie en sportvelden in een polder, waar men driekwart eeuw 

van het bestaan is gevestigd. Maar ook de sportieve successen worden op prachtige 
wijze in beeld gebracht, evenals het plezier dat de jeugd lange tijd ondervond en dat 
nog steeds ondervindt. Zaandijkers zijn een eeuwlang gezelschapsmensen getuige 

de beroemde Zaandijk revues uit een ver verleden tot aan de hedendaagse Goud van 
Oud evenementen. Het boek wordt afgesloten met een fotografisch beeld van alle 

Zaandijkteams die trots poseren op hun fraaie voetbalcomplex.
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kunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgras
kunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgraskunstgras

De Zvv Zaandijk is trots op de accommodatie op Sportpark 
Schanszicht. De recente renovatie draagt hiertoe zeker bij. 
Een splinternieuwe kunstgrasmat siert nu het hoofdveld. 
Omdat kunstgras ook KunstGras kan zijn hebben we 
Marjolein Lensink uitgenodigd om haar blik te laten gaan 
over de nieuwe grasmat. Marjolein kijkt als fotograaf net 

weer even anders dan de spelers die in het weekend het gras 
betreden. Wel laat Marjolein weten dat haar kennis van de 
voetbalsport nogal beperkt is. Het is verrassend te zien hoe 
zij de nieuwe voetbalmat weet te transformeren tot kunst.
De foto’s van Marjolein tonen een bijzondere kijk op de 
alledaagse werkelijkheid. Ze laten zich niet met één woord 

omschrijven. De beelden inspireren, zijn mooi, eenvoudig 
en soms vervreemdend. De kunst van het zien prefereert 
boven de techniek. Marjolein fotografeert met haar mobiel 
en exposeert regelmatig.
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Verkoop Lida Sanders. Hogendijk 43 Zaandam in opdracht gefotografeerd voor familie in Amerika. 
Grootouders hebben daar gewoond. + Kip & Kat.

2x  36 x 36 cm

20 x 20 cm

beide 2x 15 x 15 cm



Winterhaan voor Marieke Heida. 21 x 21 cm



6 april - 5 juli 2017     17 foto’s Sanquin Haarlem



14 april-11 mei 2017  Groeps-expo met 3 foto’s. 60x60 cm. Thema Ed vd Elsken. De Fabriek. Zaandam



6-7 mei 2017
Groeps-expo Tengel in Gallerie Zaans Groen.
Thema 20x20. 58 deelnemers. Verkocht aan Annemieke Woudt



21 mei 2017
#InstaBoatPampus i.s.m. Sjak Zeilreizen. 29 deelsnemers. Muiden - Marken - Pampus - Muiden



26 juni 2017
Vier doeken van 1.00 x 1.00 m verkocht aan Het Weefhuis in Zaandijk.



19 juli- sept 2017
Deelnemer buitenexpo Zaans Hout. Thema ‘Zaans Bord’.  1 foto. Formaat A0



19 juli- 4 januari 2018
Expo solo Sanquin Zaandam Verkadefabriek. 9 foto’s



september 2017
Artikel in Phonographer. In the Picture.



20 oktober 2017
Fotografie op uitnodiging van IFikz van toneelstuk Reizigers in pakhuis De Vrede Zaandam.



15 november 2017
Verjaardagskalender gemaakt en via Facebook berichtje 12 stuks verkocht.



5 december 2017
Foto LoveBugs op 15 x 15 cm verkocht aan Montse Casal



18 december 2017 – 24 maart 2018
 Diverse foto’s t.b.v campagne Zaanse politieke vereniging ROSA. 
Gebruikt op posters, kaarten, verkiezingsprogramma, verkiezingskrant en online.

Foto: M
arjolein Lensink - O

ntw
erp: H

anneke de G
raaf De Zaanse Stem voor mens, dier, 

natuur, erfgoed en cultuur
W www.rosa-zaanstad.nl  
F rosazaanstad
T ROSA_Zaanstad



posters A2



posters A3



18 december 2017
2x print 5 mm forex 90 x 90 cm. tbv kamer Loek Lensink. Evean Oostergouw.



28 december 2017
3x tegeltje Forex 15 x 15 cm Tulpen verkocht Marieke Heida


