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Van de bestuurstafel... 
 
 

M’n eerste functieperiode van vorige tot deze Broekerzeepost zit er op. 

Het woord voorzitter veronderstelt dat het een vrij passieve functie is.   
Dat viel tegen. Van zitten kwam weinig terecht. 

Eén en ander speelde zich af bij haast ideale weersomstandigheden.    
Een heerlijk voorjaar en zomervakantieperiode is ons deel geweest.  

Terwijl ik deze tekst produceer is het weer opnieuw mooi en wordt er een 
mooie nazomer verwacht. 

Met de Gemeente is overleg geweest over het probleem met de strook grond aan de westkant 
van het hek wat de winterstallingplek begrenst. Hier plaatsten wij boten zoals altijd, ook voor-
dat het hek als afscheiding diende, tot er afgelopen winterstallingseizoen problemen rezen. In 
goed en harmonieus overleg is er een aanhangsel aan de huurovereenkomst gekoppeld en de 
tekening van de situatie vernieuwd. Wij hebben het recht om maximaal 2 rijen boten te plaat-
sen buiten het hek. Het beheer is ons recht en verantwoordelijkheid. 

Kortgeleden is er een gesprek geweest met een aantal mannen, bestaande uit bestuursleden, 
werfvertegenwoordigers (‘de overkant’) en vertegenwoordiger van de hijscommissie. We kwamen 
al heel snel tot de conclusie dat we allemaal eigenlijk hetzelfde nastreven: een functionele, ge-
zellige jachthaven waar vriendschappelijk wordt samengewerkt om het succes te verzekeren en 
te vergroten.  

Tegengestelde belangen blijken er niet of nauwelijks te zijn. Onze leden, want dat zijn het, die 
de ‘overkant’ beheren doen dat uit hobby en tijdverdrijf en niet om er een slaatje uit te slaan. 
Wat zij bieden is in weinig havens op die manier aanwezig. Laten we het koesteren. 

Er is inmiddels een gesprek geweest met ‘onze’ Urker Visser: Jan de Boer. Het was een prettig 
gesprek. Door de ontwikkeling in de visserij, met name op IJsel- en Markermeer is het maar de 
vraag of het zin heeft voor ze om door te gaan. Afspraken gemaakt, waaronder liggeld. 

 

Ondertussen met Loes en Brombeer genoten van dit, op laatste weken na, prachtige vaarjaar.  

Opvallend en best zorgwekkend was de stilte op het water, zelfs midden in het hoogseizoen. 
Veel collega havens hebben het moeilijk wegens leegstand(lig). Voor ons geldt dit gelukkig niet, 
maar toch lonkt een krappe wachtlijst welke doet vermoeden dat we alert moeten zijn. Maak 
dus reclame voor onze unieke haven !  

 

Na deze, relatief korte, periode in functie wil ik toch vast mijn collega bestuursleden bedanken 
voor hun inzet en vriendschappelijke en initiatiefrijke manier van werken. 

Ik ga niet alle functionarissen benoemen, maar toch even de meest aanwezige: onze Haven-
meesters. Ook jullie, ons levende uithangbord naar de rest van Neerlands watersporters, be-
dankt voor jullie zichtbare maar haast onopvallende functioneren.  

Gertjan Severs moet nog genoemd worden. Onze nieuwste Havenmeester. Gertjan, iedereen die 
ik gesproken heb is lovend over je. 

 

Op naar de korte dagen, waar vooral dromen over het volgende seizoen en klussen aan onze 
boten de motto’s zijn.  
 

Sjoerd 
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Van de Redactie.. 
We hebben weer met veel plezier een nieuwe Broekerzeepost voor u in elkaar gezet. 

Wat een geweldige reacties krijgen we toch op onze inspanningen! Dat maakt het werk 

voor dit blad nog leuker! 

De foto op de voorpagina is ingezonden door Sjoerd Bakker: Een plaatje vanaf de 

Brombeer, varend van Stavoren naar Enkhuizen op een mooie zondag in mei. 

Heb jij nou ook een mooie foto voor de voorpagina, aarzel dan niet en stuur deze door 

naar redactie@broekerhaven.com en geef er s.v.p. een korte beschrijving bij.  

 

Anneloes & Lenka 
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Aankondiging Hijsdag 

*** 18 oktober 2014 *** 

In deze Broekerzeepost is een formulier bijgesloten voor de hijsdag en de 

winterstalling evenals een formulier voor de werkdagen inclusief alle infor-

matie en de bijbehorende regels. 

 

Van alle ligvakhouders wordt verwacht dat zij deze 2 formulieren  

vóór 27 september 2014 ingevuld bij de havenmeester inleveren. 

 

Op 4 april 2015 is de hijsdag voor de te water lating van de schepen. 

************    

Jan en 
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Valkenrace 
 
 

Op zaterdag 6 augustus werd er een “Valkenrace” gehouden in het Friese Koudum. Een grote 
groep enthousiaste zeilers was naar haven De Kuilart gekomen om nou eindelijk eens te be-
wijzen wie er nou echt de beste zeiler is van Broekerhaven. Allemaal in dezelfde boot. Nou ja… 
misschien toch niet helemaal... 
 
Een valk is een sloep getuigd open zeilbootje met gaffeltuig, grootzeil en fok. Het bootje is zo’n 
6.5 meter lang en je kunt er met 4 personen prima mee zeilen. Voor sommigen was deze vorm 
van zeilen nieuw maar er namen ook meer ervaren clubgenoten deel aan deze race. De wind 
was matig met een kracht van ca. 4 beaufort en dat was eigenlijk net mooi. Later trok de wind 
nog wat aan maar het weer hield zich goed; op een paar druppels na bleef het de hele middag 
droog. 
 
Er werden 4 wedstrijden gevaren die ongeveer een half uur duurden. Na de eerste wedstrijd 
bleek al meteen dat er één bootje was die niet zo lekker liep. Eerst dachten we nog dat het aan 
de bemanning lag maar na 4 wedstrijden een laatste plaats werd het toch tijd dat deze valk 
eerst eens een goede schrobbeurt kreeg want de “baarden” hingen er aan… Tussendoor moest 
er ook gewisseld worden van boot want anders was het nóg niet eerlijk. Dit zorgde voor groot 
vermaak op het startschip van Peter van Laar want daar meerden alle boten af tussen de wed-
strijden door. Dat schip had trouwens een heel goed anker want met 12 boten, inclusief be-
manning, bleef deze gewoon op zijn plek liggen. 
 
Het was een prachtige zeilmiddag op het Friese water en jong en oud (van 8 tot bijna 80…!!) 
genoot ervan. De dames op het startschip gaven de startseinen en registreerden de boten die 
over de finish kwamen. De uitslag werd ‘s avonds bij de gezellige barbecue bekend gemaakt. 
Sommigen zochten daarna zoetjesaan hun hut op, anderen borrelden nog wat langer na. 
 
Wat een leuk evenement en voor herhaling vatbaar!                                                             
Peter en Jaap, bedankt voor de organisatie! 

De wedstrijd is begonnen John en Aonne, zeilen staan goed! 

Water scheppen... Wie schrijft die blijft 
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De beleving van de winnaars 

Dinsdagavond wedstrijden in Broekerhaven worden gezeild onder een rating die past bij de boot 
en de schipper. De zogenaamde J.B.F. rating (Jan Boeren Fluit rating). Iedere keer wordt er 
weer gezegd dat het niet klopt, vooral door de verliezers… We zouden allemaal eens in dezelfde 
boot moeten stappen en tegen elkaar zeilen. Dit leefde al jaren. Jaap Rood en Peter van Laar 
wilden het wel organiseren maar of er deelnemers voor waren wisten ze niet maar we zien wel 
wat er van komt. Tot ieders verbazing 13 deelnemende boten, geweldig! Ron Laan wilde de wed-
strijd wel leiden en zo geschiede dat op 30 augustus zo’n 38 man vertegenwoordigd was in Kou-
dum. 13 Genummerde valken en samen met je bemanning mocht je er zelf eentje uitkiezen. De 
bemanning van de Kriebels, uitgedost in passende shirts, kozen boot nr. 2. Het optuigen was 
even zelf uitzoeken, er was geen uitleg, dus hoe hoog moet de gaffel staan en hoe strak? We be-
geven ons naar het startschip van Peter van Laar dat voor anker ligt. Samen met Jaap Rood 
hadden ze vooraf al een olympische baan uitgezet die 4 x moest worden gevaren. De start en 
finish werd geregeld door de dames die achterbleven op het startschip. Met een toeter werd het 
5 minuten sein gegeven maar een aantal boten hoorde dat niet goed door de straffe wind. Even 
goed opletten dus! 

We gingen goed van start maar worden door iedereen voorbij gevaren! Gemopper aan boord. 
“Kees, je stuurt te hoog!”… “Menno, strakker die fok!”. Niets hielp… We werden laatste in de 
eerste wedstrijd. Het gemopper bleef niet onopgemerkt. De tweede wedstrijd ruilde iedereen van 
boot. John Buijsman won de eerste race en moest ruilen met ons. We wensten hem veel succes! 
De tweede wedstrijd gingen we wederom goed van start en lagen vooraan. We werden niet meer 
ingehaald en wonnen deze race. En John Buijsman, die werd nu laatste… We hadden voor de 
eerste race gewoon de verkeerde boot uitgekozen. Ondertussen begon het harder te waaien en 
zetten we allemaal een rif in het zeil. Klapperend achter Peter z’n boot was het lastig een rif te 
zetten en over te stappen naar een andere boot. Wij zaten nu in boot nr. 12. De start van de 3e 
wedstrijd was weer goed maar John zat net iets boven ons. Omdat de stand tussen ons en John 
en Aonne gelijk was (nl. 13-1 en 1-13) was het een harde strijd wie er eerste werd. Op de finish-
lijn bleek John toch zo’n 3 cm voor te liggen. De rest van het veld volgde ons op de voet en ook 

Het wisselen van boot De boot van Bais 

De oudste deelnemers? De jongste deelnemers 
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hier werd gestreden maar allemaal met blije gezichten. Zo van “wat is het toch mooi om in 
een Valk te zeilen”! Voor de 4e wedstrijd werd het rif er weer uit gehaald. We hadden weder-
om een goede start. John en Aonne niet, die gingen voorbij de boei en moesten terugvaren 
om te starten. Na de eerste ronde lagen we weer op kop en John en Aonne op de 6e plaats. Ze 
wisten uiteindelijk nog op te klimmen naar een 3e plaats. Ron Laan had het ongeluk de laat-
ste wedstrijd in de “langzame” boot te moeten varen en besloot samen met Annette snel het 
onderwaterschip nog even schoon te maken. Dat hielp niet, deze boot was niet vooruit te 
branden! Er waren ook mensen die er nooit genoeg van krijgen. Die willen zelfs het wedstrijd-
water mee naar huis nemen, het liefst een boot vol! “Frank, het water is overal hetzelfde 
hoor, hou de boot voortaan maar horizontaal”! ‘s Avonds bij de barbecue werden de prijswin-
naars bekend gemaakt.  

Van onze kant dank aan de organisatoren en wedstrijdleiding. Het was geweldig! Waarin een 
kleine vereniging groot kan zijn. 

 

 De Kriebels 

1 Cees Ettema 

2 John Buijsman/Aonne Olij 

3 Ron Laan 

4 Frank Fit 

5 Tim Bais 

6 Robert Walter 

7 Wim Schagen 

8 Piet Brussel 

9 Jaap Rood 

10 Aad Houweling 

11 Bert Biesenbeek 

12 Peter van Laar 

Uitslag Valkenrace: 

Het winnende team Peter van Laar reikt de prijzen uit 
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    Taartenrace 
 

Ook dit jaar weer de taartenrace, gesponsord door  

BAKKERIJ ROOD op: 

ZONDAG 21 SEPTEMBER 2014 

11:00 UUR PALAVER MET KOFFIE & GEBAK 

 

Na afloop een gezellige prijsuitreiking 

1e  Prijs heel erg grote taart 

2e  Prijs erg grote taart 

3e  Prijs grote taart 

 
Kom en zeil mee met eigen schip of als opstapper.  

Opgave niet nodig.  
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  Seizoensafsluiting 
 

Voor alle leden 

 

Zondag 12 oktober sluiten we het watersportseizoen weer af. 

We beginnen de middag om 15.00 uur met koffie. 

 

Voor leden die bootspullen willen verkopen en kopen is er  

vanaf half drie de mogelijkheid om te handelen op de  

Broekerhaven botenmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Na de koffie is er een drankje en iets lekkers te eten, onder muzikale  

begeleiding van de inmiddels zeer bekende ALDI’s,  

die met ons hun lustrum vieren, ronden  

we de avond af om 20.00 uur. 

 

Om te weten voor hoeveel eten we moeten zorgen, willen we wel even 

 weten dat u komt en hoeveel leden er met u meekomen. 

 

Dit kan, vóór 6 oktober, per email worden doorgegeven aan  

place44@gmail.com 

of per telefoon door te bellen naar: 

Ron en Annette Laan: 0228 - 51 53 68 

 

groeten, de Evenementencommissie 
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Verslag van de ver(r)assingstocht  

door 2 nieuwkomers 
Op zaterdag 21 juni stonden we (Bert en een slaperige Annelies,  die net uit de nachtdienst 
kwam) om 10.00 uur klaar om mee te gaan met de ver(r)assingstocht. Eerst een bakkie koffie 
met gebak erbij en uitleg waar we heen zouden gaan (gelukkig niet het crematorium) en bij wie 
we ons konden melden, mochten we als eerste aan komen. Totaal waren er 4 boten die mee 
gingen. Wij vonden dat best wel jammer want het was toch een leuke kans geweest om de an-
dere boten en hun eigenaren wat beter te leren kennen. De opdracht die iedereen verder nog 
mee kreeg was om onderweg leuke foto’s te maken van elkaar. 

Rond 11.00 uur vertrokken we uit de Broekerhaven richting de sluis van Enkhuizen. Wij voe-
ren voorop dus we moesten wel even het goede voorbeeld geven. Tegelijkertijd konden we toen 
wij eenmaal vastlagen even afkijken hoe de andere boten aanlegden in de sluis. Sinds dit jaar 
zijn we namelijk pas begonnen met zeilen en hadden hiervoor  beiden geen ervaring met zeilen. 
Door zelf allerlei tochtjes uit te proberen soms met een ervaren zeiler erbij, vragen te stellen en 
soms ook zelf lekker aanrommelen hebben we ondertussen het een en ander geleerd maar we 
blijven ook de kunsten van anderen afkijken. Het is ook leuk om van andere zeilers tips te krij-
gen hoe je het anders of beter kan doen. (bv af en toe ook even achter je te kijken wat daar ge-
beurt) 

Het was goed weer; droog met af en toe zelfs een flink zonnetje. 

Na de sluis de zeilen hijsen en de haven van Enkhuizen uit richting Medemblik. Er stond een 
matige tegenwind wat het best wel lastig maakte om koers te houden en de zeilen in de juiste 
stand te houden. Al snel werden we ingehaald door de grotere boten van Annet en Ron, Peter 
en Ans en Hottem en Marja. Ook zij hadden gezien de slingerbewegingen moeite om de juiste 
koers te behouden. Langzamerhand zagen we hen in de buurt van de vuurtoren de Ven bij  An-
dijk al snel uit beeld gaan. Dan ga je toch zitten denken wat doen wij nu niet goed. Op de een 
of andere manier leken we maar niet voorbij die vuurtoren te komen. Bert koos er toen voor om 
daar over stag te gaan en richting het vogeleiland te koersen om dan later weer af te vallen 
richting Medemblik. Af en toe stak de wind even op en hadden we een aardig gangetje maar net 
zo snel draaide de wind weer en leken we stil te liggen. In de buurt van het Vogeleiland gingen 
we weer overstag maar kwamen uiteindelijk niet goed bij Medemblik uit maar bleven weer han-
gen rond de grote kerk van Andijk. Dus nog maar een keer overstag en weer richting Vogelei-
land maar nu meer richting de boven punt van het eiland. De tijd liep ondertussen lekker door 
en we hadden het idee dat de andere boten allang in Medemblik zouden zijn en nu zaten te 
wachten op ons. Toen we bij het Vogeleiland weer overstag gingen zagen we al snel dat we het 
weer niet zouden halen en besloten toen de motor maar aan te zetten en de zeilen te laten zak-
ken. Eenmaal aangekomen in de haven van Medemblik zagen we al snel Ron op een bankje zit-
ten die ons aanwees waar we heen moesten. We lagen aan de graskant van de Pekelharingha-
ven, vlak bij het havengebouw met op de achtergrond nog net zichtbaar het dak en de schoor-
steen van Kasteel Radboud. 

Het bleek dat we toch niet zo heel laat binnen waren gekomen want Hottem en Marja waren 
een kwartier voor ons binnen gekomen. (of zeiden ze dit om ons niet ongemakkelijk te laten 
voelen?) 

Ook de anderen gaven aan dat het een lastige wind was geweest om op te varen.  

Na een kop koffie van Marja gingen we bepakt met stoelen, tafel, tent, drank en vlees richting 
de plek waar we zouden gaan barbecueën. Dit bleek aan de achterzijde van Kasteel Radboud te 
zijn in een klein parkje. We hadden nog net zicht op een brocante markt op het terrein van kas-
teel Radboud en daar bleek ook een man te zijn met een stel grote uilen. Best imposant om te 
zien die grote beesten. 

De barbecue werd opgestookt en iedereen kon zijn eigen meegebrachte vlees hier op klaar ma-
ken. Al snel ontfermde Peter zich over de barbecue. Iedereen had ook nog wel wat andere lekke-
re dingetjes meegenomen die al snel onderling uitgewisseld werden. Onder de opgezette tent 
zaten we heerlijk warm en comfortabel. Ondertussen werden de ervaringen van onderweg be-
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sproken en kwamen ook de kinderen als gesprek onderwerp aan bod. Het was leuk om zo ieder-
een wat beter te leren kennen. De Groningse humor van Hottem beviel Bert goed. 

Na de barbecue gezamenlijk opruimen en daarna liepen we nog een rondje door Medemblik 
richting station en langs de dijk weer terug naar de haven. In de hoofdstraat waren diverse ca-
fés open, gevuld met Duitse toeristen die naar de wedstrijd Duitsland – Ghana keken. Aan het 
gejuich konden we de stand horen. (uiteindelijk 2-2) 

Rond 23.00 uur was iedereen aan zijn bed toe (vooral Annelies) 

 

De volgende ochtend moesten we om 10.10 uur weer klaarstaan. Annet had een stadswande-
ling geregeld. Een zeer enthousiaste vrijwilligster van de Oudheidkundige Vereniging Medem-
blick leidde ons rond en wist veel te vertellen over de havens, panden en hun bewoners in het 
verleden maar ook over de huidige bewoners. Ze leidde ons door straatjes die je anders zelf niet 
zo snel zou ontdekken. Tussendoor op een terrasje nog een kop koffie met appeltaart en slag-
room en daarna  wist de vrijwilligster ons uiteindelijk ook mee te tronen naar het stadsmuseum 
waar allerlei vondsten liggen die in het water rond Medemblik of tijdens afgravingen in de stad 
zelf zijn gevonden. Een badmeester uit Medemblik heeft vooral veel opgedoken in het IJsselmeer 
en zijn hele collectie tinnen lepels, tegeltjes, kruikjes en andere scherven uiteindelijk onder pro-
test van zijn erven, geschonken aan het museum. 

Na de stadswandeling  ging iedereen weer terug naar zijn eigen boot om even wat te eten en 
daarna de boot weer zeilklaar te maken voor de terugtocht. Hottem en Marja gingen starten met 
hun vakantie en vertrokken richting Workum. 

Van Ron kregen we nog de goede tip om de zeilen alvast in de haven omhoog te halen en hier 
niet mee te wachten tot buiten de haven omdat je dan ligt te bonken op de golven. Nu konden 
we het op ons gemak doen. Dit bleek achteraf een hele goede tip te zijn geweest want zodra we 
buiten de haven kwamen lagen we dwars op de golven te bonken. Dit bleef zo tot de punt bij de 
vuurtoren van Andijk. Vanaf daar konden we voor de wind varen met een uitgeboomd Genua 
zeil. Hierdoor wisten we Peter en Ans die ons al eerder ingehaald hadden toch redelijk te volgen 
en lagen we uiteindelijk samen in de sluis van Enkhuizen. Ron en Annet waren nog net een 
sluis eerder aangekomen. 

Bij terugkomst in de Broekerhaven de boot weer opgeruimd en nog even na borrelen met z’n al-
len. 

Omdat wij en Peter en Ans thuis niet verwacht werden voor het eten besloten we de chinees te 
bellen en wat eten te laten bezorgen in de haven. Achter in de kuip bij Peter en Ans hebben we 
dit nog op gegeten, zittend in het zonnetje. Het is leuk om de boot van een ander ook eens van 
binnen te zien en ideeën op te doen mede omdat wij onze boot uit 1976 nog aan het opknappen 
zijn. 

Het was een geslaagd weekend! 

Evenementencommissie,  bedankt voor de organisatie en mogelijk gaan er de volgende keer 
meer boten mee! 

 

Bert en Annelies Biesenbeek van de Nescio.  
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Jeugdzeilen 2e en 3e jaars 

Onze meest ervaren jeugdzeilers zijn op woensdagavond te vinden in de haven. Eind 

augustus werd er na het “normale zeilen” nog geoefend met het omslaan. Om de beurt 

mochten ze de boot laten omslaan, snel er omheen zwemmen, aan het zwaard gaan 

hangen, de boot weer recht op het water krijgen, erin klimmen en het water eruit ho-

zen met een flinke emmer. Dat gaat deze jongens aardig af. Ze hebben het meer ge-

daan... 

Daan, Jos, Xander, Teun, Jan, Hilco, Joeri, Tomas 

Mathijs ontbreekt deze avond... 
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www.facebook.com/jeugdzeilenbroekerhaven 

Het zeilseizoen voor de jeugd is bijna weer ten einde. Tijdens de vele mooie avonden 

hebben ze weer veel geleerd van het enthousiaste team van Jeugdzeilen.  

Op zondag 14 september zullen ze allemaal afzeilen en hun diploma’s in ontvangst 

nemen. 



18 

 

 

NAAM:    Jan Piet Kager & Toos SijsJan Piet Kager & Toos SijsJan Piet Kager & Toos SijsJan Piet Kager & Toos Sijs    
 

Op maandagavond 25 augustus “haakten”  wij aan bij de familie Kager in Grootebroek voor het 

“Wie zijn…..?” interview. 

GEBOREN: Jan Piet op 09-02-1972 te Lutjebroek en Toos 13-05-1972 te Haarlem,                                                 

maar opgegroeid in Hoogkarspel. 

GEZIN: Jan Piet en Toos en hebben twee kinderen, zoon Jan (vernoemd naar opa) wordt 

op  2 oktober 12 jaar en dochter Cato, zij wordt op 15 november 10 jaar. Verder 

hebben zij nog poes Loekie in huis en op het landgoed; 1 geit, 4 kippen en 3 paar-

den (pony’s) waar Cato graag op mag rijden. 

BEROEP: Jan Piet heeft de auto technische school in Apeldoorn gedaan. Daarna is hij als  

verkoper/planner bij Truckland Zaandam/Daf Amsterdam aan het werk gegaan. 

Maar 16 jaar geleden ging het roer om en werd Jan Piet, nadat de oom van Toos 

ermee stopte, mede eigenaar met zijn schoonvader van het appelschilbedrijf ge-

naamd ‘Appelhuis’. In 2003 stopt ook zijn schoonvader en runde Jan Piet het be-

drijf alleen (met z’n personeel). Het bedrijf levert geschilde appels aan horeca/

restaurants en bakkerijen. In april dit jaar heeft Jan Piet het bedrijf overgedaan 

aan een appelschil bedrijf in Dronten, hij is daar zelf nog 32 uur p/w werkzaam. 

Toos staat al jaren als juf voor de klas van groep 1/2 op de basisschool, inmiddels 

alweer 11 jaar op de Molenwiek in Bovenkarspel en daarvoor op de Maria-school 

in Medemblik. 

HOBBY’S: Nu Jan Piet wat meer vrije tijd heeft, heeft hij ook meer tijd om te varen met hun 

nieuwe boot. Daarnaast heeft Jan Piet ook een jacht vergunning, en mag hij graag 

jagen van half oktober tot half december, de oogst; eenden, hazen, ganzen en ko-

nijnen, deze worden soms naderhand ook heerlijk genuttigd. Verder vindt Jan Piet 

het leuk om oude tractors (komt toch het oude beroep weer om de hoek kijken) op 

te knappen. En hij mag ook graag met de oude polderschuit varen. Toos daarente-

gen is wat creatiever, zij houdt erg van haken (wij hebben al mooie creaties mogen 

Cato, Jan, Toos & Jan Piet 
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bewonderen) de gehaakte kussentjes voor in hun nieuwe boot zijn in de maak. 

En in de wintermaanden is Toos op de ijsbaan te vinden, om lekker te schaatsen. 

Daarnaast dirigeert zij het kinderkoor de Kerkreigers in Hoogkarspel. Voorheen 

deed Toos ook de boekhouding van het ‘Appelhuis’, naast haar eigen baan als juf. 

Dat doet ze nu niet meer, en heeft dus ook meer tijd over om samen met Jan Piet 

lekker met de zeilboot er op uit te varen. 

TYPE SCHIP: Voorheen hadden zij een Concorde 25 ft (staat nog te koop!!), maar sinds dit 

voorjaar zijn zij in het bezit van een Dufour 32 Classic, en zijn hier erg blij mee! 

 NAAM SCHIP:EDRADOUR, dit is de naam van de vorige boot eigenaar. De familie Kager wil de 

naam van het schip nog wel veranderen, maar hier zijn ze samen nog niet hele-

maal over uit! Wij wachten dit met spanning af….. 

CONTACT  MET DE WATERSPORT: Jan Piet heeft het zeilen van huis uit mee gekregen. De 

Concorde was al in het bezit dat Jan Piet nog jong was. En met de familie gingen 

ze hier toen ook regelmatig mee weg.  Toos is door Jan Piet met de watersport in 

contact gekomen. Voor de kinderen er waren gingen ze regelmatig  varen, toen de 

kinderen kwamen en door de drukte in het bedrijf, kwam het varen op een laag 

pitje te staan. Nu de kinderen groter zijn en minder drukte met het bedrijf  heb-

ben, en  ze een grotere boot hebben gaan ze zeker meer tijd op het water door-

brengen. 

MET VAKANTIE: Voorheen gingen ze met de caravan op vakantie in Nederland. De caravan is 

verkocht, en een grotere boot is aangeschaft en dus zijn zij deze zomer met de 

boot vakantie gegaan. Met als bestemming Terschelling (onder escorte van  Frank 

Fit) en Friesland. Ze hebben er enorm van genoten. Het mooie weer maakte alles 

compleet. 

FAVORIETE MUZIEK: Daarin zijn de meningen wat verdeeld. Cato luistert graag naar disco 

muziek uit de Top 40. Jan Piet, Toos en Jan luisteren graag naar de radio, maar 

Jan Piet mag ook graag André Hazes opzetten. 

FAVORIETE DRANK: Jan Piet lust graag een biertje, Toos houdt wel van een wijntje, maar 

drinkt ook graag een cocktail (een mix van Likeur 43, jus d’orange en koffie 

melk), de kinderen drinken limonade of appelsap. 

FAVORIETE GERECHT: Afgelopen zomervakantie was dat toch wel spaghetti carbonara.  

Maar nu ze een knappe oven aan boord hebben, komen er meer gerechten op ta-

fel, zoals mini pizza’s en shoarma met pita broodjes uit de oven. 

WIE KOOKT ER AAN BOORD: Er word zowel door Jan Piet als door Toos aan boord gekookt.  

FAVORIETE BOOT: Zij zijn op dit moment heel gelukkig met hun Dufour 32, en hebben geen 

andere wensen! 

WAT WIL IK NOG KWIJT: Afgelopen zomer hebben zij een paar nachten op de haven door ge-

bracht en geconstateerd dat het havengebouw erg schoon is en dat er elke dag 

uitstekend wordt schoongemaakt. Verder willen zij Frank en Lenka bedanken 

voor de uitnodiging om met hen mee te gaan naar Terschelling. Het was leerzaam 

voor Jan Piet, het was heel gezellig voor Toos en ook de kinderen vermaakten zich 

prima met elkaar. 
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Oproep aan onze leden! 
  

Voor het seizoen 2015/2015 zijn we dringend op zoek naar:  

Zeilinstructeur(s) man/vrouw  

bij de afdeling jeugdzeilen van onze vereniging. 

 

Gerard Hopman heeft aangegeven te stoppen en Jan Blom is na een val met de racefiets 

dermate geblesseerd dat het voor hem nu even te zwaar is. 

Vind je het leuk om met kinderen te werken, heb je genoeg zeilervaring en geduld. 

Meld je dan aan bij: 

  

Peter van Laar 

Jeugdzeilen@broekerhaven.com 

WAT BETREFT DE VRAAG VAN ROBERT EN DORIEN:Ik denk dat je nu genoeg weet over 

mijn appelschillen en eindelijk begrijpt dat het letterlijk is.. ;-) 

 

VOLGEND SLACHTOFFER: Caspar en Ilona Mooijman te Venhuizen 

VRAAG: Waar gaat de volgende reis, met de boot, naar toe?  
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De Edradour op de Waddenzee 
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Wedstrijden & Evenementen 2014 

WEDSTRIJDEN   

Taartenrace 21 september 11.00 uur 

Prijsuitreiking compe��e 4 november 20.00 uur 

   

EVENEMENTEN   

Afzeilen Jeugd 14 september  

Afslui�ng vaarseizoen en bootmarkt 12 oktober 15.00 uur 

Nieuwjaarsrecep�e 4 januari 2015 16.00 - 18.00 uur 

Prijsuitreiking dinsdagavondwedstrijden 

 

Het dinsdagavondwedstrijdzeilseizoen is helaas weer voorbij.  

We hebben veel avonden kunnen zeilen en de belangstelling was groot.  

 

Ja, en wie krijgt dan de eerste prijs en die prachtige wisselbeker? 

 

Dat wordt bekend gemaakt op dinsdag 4 november 2014. 

 

We beginnen de avond om 20.00 uur en er zullen ook wat filmpjes worden vertoond van 

ludieke momenten tijdens de wedstrijden.  

We zien je dan en neem gezellig je bemanning mee. 

 

Met vriendelijke groet, Wedstrijdcommissie. 
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Dagboek van…? 
 

Het seizoen schiet alweer lekker op. Na een wat somber voorjaar, een stralende juni en juli maand De 

passanten stroomden/zeilden binnen en onze eigen leden tuften en zeilden weg naar (on)bekende bestem-

mingen. Zo zou het altijd moeten blijven: mooi windje, lekker zonnetje. Maar helaas…Pluvius werd wak-

ker en eiste zijn deel. Gevolg: drie weken lang herfstweer in augustus met heel, heel veel regen. Passanten 

lieten het afweten. Geen boten met vaders,  moeders en kinderen, ook al was het nog volop vakantie. Het 

enige voordeel was dat het op het “landje van Vermeulen” ’s avonds niet meer zo druk was en daardoor 

baldadigheid en vernielzucht niet meer voorkwamen. Het moet trouwens gezegd worden dat de jeugd, 

“recreërend aan de overkant, veel minder wangedrag vertoont dan enige jaren geleden. Wellicht heeft de 

tolerantere aanpak van de havenmeesters positief gewerkt en werpt nu zijn vruchten af. 

In juli was wsv "De Kreupel" hier een weekend. Heel gezellig en tijdens hun rond-

je buitenom via den Helder en A'dam naar Broekerhaven hadden de deelnemende 

boten de opdracht iets te fabriceren dat in onze kantine werd beoordeeld. De 1e 

prijs ging naar deze creatie.  Een race baan rond de vuurtoren. Zie de foto hier-

naast. 

September is inmiddels begonnen en de weersberichten beloven een goed begin. 

Voor het wisselen van de maand hadden we van vrijdag 29 tot zondag 31 augus-

tus de “Cornish Crabbers” met tien boten op visite. Zaterdagmorgen 

“gepalaver”en ’s middags een wedstrijdje. De bruine zeilen afgetekend tegen de 

donkere wolken: een ouderwets plaatje! ’s Avonds een gezamenlijke maaltijd in 

de kantine en prijs uitreiking, waarna het nog heel lang, heel gezellig bleef. Een 

deel van onze leden beleefden een leuk weekend in Friesland waardoor de onverwachte drukte in de bui-

tenhaven kon worden opgevangen. De mond-op-mond reclame is duidelijk merkbaar. 

De positieve reacties  van de passanten ( soms vergezeld gaande met een fles wijn of een fooi voor de pot) 

worden versterkt door het feit dat de buitenhaven nu ook WIFI-aansluiting heeft en dan ook nog koste-

loos. Deze voorziening wordt door de passanten zeer gewaardeerd. De initiatief nemers en vooral de uit-

voerder(s) (met name Bert Biesenbeek) hebben eer van hun werk. Nu de binnenhaven nog! 

Als havenmeester constateer je veel en zie je soms hele eigenaardigheden. Het meeste valt natuurlijk on-

der ons beroepsgeheim,  maar één eigenaardigheid willen we toch wel onthullen:  Dames douchen hier 

veel minder dan heren. Of dat te maken heeft met make-up en haar?? Aan de hand van de 50-cent mun-

tenbakjes constateren wij dat er tot nu toe plus minus 360 keer gedouched is in de verhouding van 1:4. 

Opmerkelijk! 

De “waterweek” zaterdag in augustus in de Kolk en camping, met medewerking van drie havenmeesters 

en niet te vergeten van  “het jeugdzeilen”,  was tot de regenbui om 16.00 uur losbarstte, een groot succes. 

De “Optimisten” met spandoek in de zeilen “Onze hangjongeren” en vooraf aankondigingen in de regio 

pers, lieten zien hoe je jezelf in de kijker kunt spelen. Een pluim voor de jeugdzeil organisatoren. 

Zoals al eerder gemeld, hebben we 14 september weer een activiteit in de Kolk en buitenhaven: MONU-

MENTENDAG. De “overhaal” is een monument waar mee die dag polderschuiten worden overgezet in on 

onze pittoreske binnenhaven. De “Stella Maris” dit jaar 100 jaar oud en drie oude schepen van “Centrum 

varend erfgoed” uit  Hoorn,  komen in de buitenhaven te liggen. In “Pampus” komt een foto tentoonstel-

ling over de geschiedenis van binnen- en buitenhaven. Er vaart een schuit van molen “De Ares” naar de 

haven en er zijn activiteiten voor de kinderen: speurtocht, klomp schilderen en spring kasteel. Natuurlijk 

geeft ook de reddingsbrigade acte de présence en zijn onze havenmeesters Jochem en Jan de Vries er voor 

ondersteuning en advies. 2 Oktober komt de Enkhuizen- Stavoren  boot “ Bep Glasius” ook nog onze bui-

tenhaven aandoen. 

Trouwe bezoekers van ons clubgebouw hebben waarschijnlijk naast hun “bakkie koffie” gegrepen. De au-

tomaat is stuk! Een  nieuwe aanschaffen zou een optie zijn ware het niet dat “aan de overkant” leden van 

ons zitten met gouden handjes en die het een uitdaging vinden om het apparaat weer aan de gang te krij-

gen. Ze zijn er nog druk mee bezig; maar over niet al te lange tijd kan er weer getapt worden. Dankzij deze 

Het winnende ontwerp 
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Nieuw gezicht 
 

 

 

 

 

 

 

Zoals u wellicht heeft gezien hebben we sinds afgelopen juni een nieuwe havenmeester 

rondlopen die het team versterkt. Deze havenmeester is Gertjan Severs en meestal 

zien we hem samen met zijn teckel Floor. Gertjan is in het Brabantse Geldrop geboren 

maar opgegroeid in Haarlem. Na zijn studie Kustwaterbouw in Delft kreeg hij een baan 

in Hoorn bij Rijkswaterstaat om te werken aan o.a. de Waddenzeekust maar ook het 

ontwerpen van dijken. Hij is toen in Bovenkarspel komen wonen en werd indertijd ook 

lid van onze vereniging! 

Gertjan heeft ook nog in Lelystad gewoond toen hij werkte bij de Zuiderzeewerken. 

Daar ligt ook zijn zeilboot, een “Baron van Höevell”. Inmiddels staat hij ook op de 

wachtlijst voor een box in Broekerhaven, dat is toch wel ideaal. Met zijn werkzaamhe-

den in de haven en de zeiltochten die hij met zijn broer en diens boot maakt is er niet 

meer zoveel tijd over om naar Lelystad af te reizen. 

Sinds 10 jaar woont hij weer in Bovenkarspel aan de Broekerhavenweg, samen met  

Annelies Bouwmeester. Zijn werk als havenmeester vindt hij erg leuk. Van zijn “coach” 

Jan Redeker heeft hij veel geleerd. Het zijn allemaal TOFFE PEREN hoor, een leuk stel 

bij elkaar. Gertjan vindt WSV De Broekerhaven sowieso een leuke verenigingshaven 

met gezellige leden! 

 

 

De redactie 

handige jongens is er dus ook in de winter hete koffie en warme chocolade melk .  

Als besluit van al onze waarnemingen de laatste en niet de onbelangrijkste! Heeft u hem ook waargeno-

men? Een persoon met een stok, balletje en hond(je)? ONZE NIEUWE HAVENMEESTER. Gertjan. Voor 

ons een welkome aanwinst en waarschijnlijk ook voor u als hij  “DDH” is. U leest meer over hem hieron-

der. 

Nog een nabrander: Blijf niet aan het “infuus” liggen ( de stroomkabel),  als je de haven uit vaart. Een 

stroomkabel van Broekerhaven tot Stavoren hebben we niet in voorraad! 

 

...  De havenmeesters.      

Gertjan & Floor 
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12 uur van Broekerhaven 

Er zijn evenementen die elk jaar bij mij vast op de 
agenda staan en de 12 uur van Broekerhaven is 
daar één van. Het is een wedstrijd van traditie 
binnen onze club met uitdagingen op het gebied 
van navigatie, meteo, bootsnelheid en mazzelquo-
ta. Dit jaar was vooral de laatste die de race heeft 
gedomineerd. Dit kon je vooraf al uit de wedstrijd-
voorspellingen halen. De avond voor de start 
sprak ik Frank Fit en zeiden we tegen elkaar dat 
het halen van 40 mijl voor onze boten al een hele 
uitdaging zou kunnen worden. Hoe dicht zaten we 
bij de waarheid. 
’s Ochtends om acht uur stond er geen wind en 
werd er om half negen voorzichtig een uitstel van 
1 uur voorgesteld. Deze werd afgewezen . Dus gin-
gen we de boten tuigen en voeren we naar de 
start. 
Het eerste rak was het een gevecht om de boot op 
gang te krijgen en om een plek op de baan. Vlak 
voor de KG37 werden we voorbij gelopen door de 
Kriebels van Cees Ettema. Direct hebben we de 
spinnaker voor de genua gewisseld en konden 
Cees aan loef voorbij. Met mazzel kwamen wij 
voor een grote windshift de boei voorbij en zetten 
koers richting Volendam (Sport-H).  
Enige tijd na ons ronden anderen achter ons de 
boei en zetten koers richting, ik denk, BvK. Wij 
vroegen ons af waarom en achteraf bleek dat ve-
len liever ons rak hadden gepakt, maar de hoogte 
niet konden halen. Dit heeft de uitslag van de 
wedstrijd bepaald, want wij hebben (gelukkig) de 
hele dag matige tot goede wind gehad waar ande-
ren twee tot drie uur stil hebben gelegen. 
Om 15.00 uur ’s middags hadden we een mijl of 
20 gevaren en hebben we besloten om alles op al-
les te zetten en voor 50 mijl of meer te gaan. 
Daarom hadden we een baan gepland van 34,4 
mijl die we stapsgewijs konden inkorten tot 25 
mijl. Dit om finishen zeker te stellen. Uiteindelijk 
is er een moment waar je moet kiezen voor alles of 
niets. Hier kozen we voor alles. De rekensom ver-
telde ons dat we tussen 20.50 uur en 21.00 uur 
zouden finishen. Tot 20.15 uur gingen we hard en 
dachten de uur finish in de pocket te hebben, 
maar toen werd het spannend. Bij KG37 ging de 
wind er uit en dreven we met 1.0 naar de finish. 
Gelukkig kwam er om 21.10 uur een vlaagje van 
5 knoop die ons om 21.26 uur over de finish heen 
zette! Doel gehaald, we zijn gefinisht! Maar… met 

Zaterdag 6 september 

1e plaats voor André Kruisdijk 

2e plaats voor Aad Houweling 

3e plaats voor Frank Fit 
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een berg strafmijlen, dus de uitslag was onzeker. 
Uiteindelijk hebben we 54,4 mijl gevaren en hadden we 4,1 strafmijlen. Na verrekening 
met handicap kwamen we op 43 mijl en dat was met 1 mijl genoeg op nummer twee. 
Aad en Tonny wisten de tweede plek met omgerekend 42 mijl te pakken en Frank Fit 
pakte de derde plek met omgerekend 40/ 41 mijl. Het was dus een close finish! 
Langs deze weg wil ik iedere deelnemer feliciteren. Het was met dit weer al een uitda-
ging om de finish goed uit te kienen en iedereen is gefinisht.   
Maar vooral wil ik de wedstrijdcommissie bedanken voor de goede organisatie en com-
municatie en Annette voor haar gastvrijheid tijdens de derde helft. 
 
Wij hebben genoten en doen volgend jaar zeker weer mee. U toch ook?! 
 

J. Livingston Seagull  
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De Fanaat gaat... 
Met de Fan Aat op vakantie 
 
Maandag 19 mei de zon schijnt, jerrycans 
zijn gevuld met diesel, nog een bezoek aan 
de Lidl, we” Tonny en Aad “ gaan. Om 3 
uur weggevaren , N.O. wind richting Den 
Oever.  

 
Om 8 uur liggen we aan een mooie stei-
ger aan het eind van de haven, met stroom 
(220v.)  We konden een Sep-kaart kopen 
bij het havengebouw, heel handig. Een 
prachtige avond, veel vogels, eenden en he-
le grote vissen in de haven. Omdat Aad nog 
wat moet klussen, blijven we een dagje.                                                            

Met de fiets naar Oosterland. In Den Oever  

op terras gezeten bij de sluizen en een lek-
ker visje gegeten. Het lijkt wel vakantie. ’s 
Avonds brandt het toplicht en is de klus 
geklaard, we kunnen morgen verder.  ’s 
Nachts onweer en heel veel weerlicht.                                      

Woensdag gaan we naar Vlieland, 12 uur 
weg i.v.m. het tij. Prima zeiltocht dicht 
langs de afsluitdijk om 5 uur in het In-
schot, laatste stukje op de motor. Het ging 
fantastisch om 7 uur liggen we in een box 
op Vlieland na een pittige tocht rond de ri-
chel. De volgende dag 22 mei stormt het, 
de wind is helemaal gedraaid, we liggen nu 
vrij van de steiger. We blijven en gaan naar 
het dorp waar we heerlijk lunchen bij de 
Richel! In de middag is de wind weg en zit-
ten we lekker in de kuip in het zonnetje.                                                 

Na wat rekenwerk besluiten we vrijdags 

om 12 uur naar Harlingen te vertrekken.  
Geen wind maar met de fok en motor zacht 
bij gaat het prima. Om 3 uur bij de  
sluis en plekje gevonden bij WSV Harlin-
gen.  In de regen naar de stad gelopen 
waar we Rein en Wilna Huisman tegenkwa-
men. Zij nodigden ons uit en Rein kwam 
ons ophalen. Een leuke ontmoeting met 
veel herinneringen ophalen en verhalen 

over onze zeiltochten. Zij hebben jaren in 
onze haven gelegen met hun waarschip 
Urios, maar wonen nu al weer vele jaren in 
Harlingen. Wij kregen een grote tas met 
kaarten van Zweden, te leen, geweldig!   

 
Rein en Wilna hebben geen koe op zol-
der!!. Ze kunnen alle kanten op!             
Wij hebben een watersportblad gekocht  
waarin een tocht naar Polen wordt be-
schreven. Ook een mogelijkheid, we heb-
ben tenslotte 3 maanden de tijd.                                    
Zaterdag 24 mei. Naar de markt en brood-
jes, tomaten en appels gekocht.  We gaan 
door het Harinxmakanaal, lekker voor de 
wind, fokje erbij, in het zonnetje. De brug-
gen draaien meteen, prachtige omgeving, 
we varen helemaal alleen. Het is druk in 
Nederland!!! Om 4 uur in Barthlehiem,  in 
Birdaard een stopje.  Dat blijft een moeilij-
ke doorgang, of we zijn te laat of ze hebben 
een uur pauze.   

 
Om 7 uur moesten we stoppen in Dokkum, 
omdat de bruggen niet meer draaien.                                                
Zondag vertrokken we met 5 schepen uit 
Dokkum. Bij het Lauwersmeer genoten we 
van  wilde runderen, konikspaarden en di-
verse eenden met jongen. Het is een prach-
tig gebied. Door Groningen ging prima, we 
moesten  om 5 uur even wachten bij de 
Emmabrug. Daarna  fietste de brugwachter 
met ons mee en om 6 uur lagen we in de 
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Oosterhaven in een box. We hadden een 
etentje verdiend en bij de “Four Roses” ge-
noten we van een heerlijk Mexicaans me-
nu.  Prachtige avond.                                                            
Maandag 26 Mei, we blijven nog een dagje, 
verbazen ons over de vele studenten op de 
vele terrasjes en genieten van de stad Gro-
ningen. Naar de Martini-toren, het mooie 
station, helaas is het museum op maandag 
gesloten. We besloten dinsdag eerst bij de 
Hema te ontbijten voor 1,00 Euro en dan 
het Groninger Museum te bezoeken. Mooie 
tentoonstelling van ``De Ploeg`` een stro-
ming uit 1918/1928. Om half twee afgeva-
ren richting Delfzijl, ging prima en half 5 in  
Jachthaven ´t Dok.  Leuke jachthaven, aar-
dige ontvangst. ´s Avonds regen maar om-
dat we nu een tablet en laptop hebben ver-
velen we ons niet. Even contact met het 
thuisfront of windfinder is leuk en handig.  
Het is woensdag 28 mei, het weer is ver-
anderd, regen en minder warm. Dat is 
wennen, warme trui en lange broeken aan. 
Omdat we muziek hoorden gingen we kij-
ken. Het bleek een repetitie voor het  
kunstevenement  De Laatste Vriend van 
Napoleon met de kapel van de Koninklijke 
Landmacht. Bij de VVV konden we kaarten 
kopen voor de uitvoering van morgen.               
‘ s Avonds kwamen we in contact met een 
scheepsbouwer die bij zijn schoonvader 
zeiljachten “Nienkes” bouwde. Hij was een 
40 jaar oude Nienke van 14 meter aan ’t 
restaureren op de gewezen werft. We kre-
gen een privé rondleiding.  

 
’t Waren speciale schepen voor ondiep 
water en de wadden. Terug de kachel aan 
en boeken lezen.  
Hemelvaartsdag, schijnt de zon en pakken 
we  de fiets. Leuke tocht, mooi landschap, 
we komen terecht in  Appingedam. Een 
leuk stadje aan het water met zelfs een 

mooie haven. In de kerk was een interes-
sante tentoonstelling over 200 jaar water-
schap. Ook een museum met mooie schil-
derijen van  “De Ploeg” die we toevallig ook 
in Groningen hadden bewonderd. ’s Avonds 
was de uitvoering, we hadden de loods “een 
wel heel tochtige hal” aan de Damsterkade 
gezien, dus warme kleding aan. Bij aan-
vang werden we ontvangen in een tent en 
zagen de genodigden aankomen die in 
feestkleding waren, leuk om te zien. We 
gingen eerst met elkaar door Delfzijl lopen 
en onderweg werd van alles verteld en ver-
toond.                          

 
Het evenement was in het kader van 200 
jaar Ontzet van Delfzijl en 200 jaar Konin-
klijke Landmacht. Toen allemaal een 
plaatsje veroveren  in een tochtige schuur 
op krappe stoeltjes. De muziek van de Wil-
lem Friso Kapel was fantastisch en het op-
treden van Ellen ten Damme, Arjan Eder-
veen en Rianne Botman was geweldig. 
Paarden op het toneel, opvoering buiten 
met soldaten en tenslotte aftocht per boot 
van de KNZRM.  Op het eind, afschieten 
van carbid-melkbussen en Delfzijl ging on-
der water dus waterballet op het toneel. Als 
slot het Groningse Volkslied. Wat een bele-
venis, we gingen enthousiast terug naar de 
boot.  Het is ondertussen 30 mei, we 
gaan   Nederland verlaten.  Om 2 uur  door 
de sluis, op naar Borkum. Mooie tocht en 
om 6 uur varen (ploegen) we de haven bin-
nen en weten niet wat we zien. Wat een 
bende, bijna drooggevallen en schepen 
schots en scheef afgemeerd. Aad ging zo 
snel mogelijk de haven weer uit, full speed, 
anders liepen we nog vast . In de oostelijke 
haven een mooie box gevonden, dat was 
heel wat beter.  We gaan morgen vroeg 
naar Norderney. Om 6 uur gaan we 
“dachten we” met  ‘n matig noordenwindje. 

De Fanaat gaat... 
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Dat bleek snel anders. Op zee een flinke 
bries en hele hoge golven, we werden opge-
nomen als een notendopje. We zagen bij de 
Slufter geen boeien en dorsten niet op goed 
geluk door te varen. Dan maar via ’t Dove-
tief net als 2 andere schepen, samen op 
naar Norderney. Later bleek dat de boeien 
van de Slufter verlegd waren! We vonden 
een mooie plek, even bijkomen en nabe-
spreken. Wij hadden het goed gedaan 
maar misschien te makkelijk vertrokken. 
Na havenmeester Jurgen te hebben be-
groet en betaald, met de fiets naar het 
dorp. Meteen een prachtig concert in het 
park van een blaaskapel uit Warschau, 
pak je maar even mee.                                     
Zondag 1 juni een fietstocht over het ei-
land gemaakt en op het vliegveld ijsje gege-
ten en genoten van de vertrekkende vlieg-
tuigen. Langs de Waddenzee teruggefietst, 
altijd mooi.                
Maandag 2 juni gaan we naar Cuxhaven, 
goed weer, de Fanaat gaat als laatste, we 
hebben 3 schepen voor ons, dat is wel 
handig. We zijn om 8.45 uur bij het Dove-
tief en met een mooie snelheid zeilen we 
langs de Duitse eilanden. Bij de Elbe 1 zijn 
we om 13.45 dan is het nog 20 mijl naar 
Cuxhaven. We zeilen met 3 zeilschepen de 
Elbe op, stroom mee dan gaan we  7 kno-
pen. De laatste lootjes en om 5 uur zijn we 
in Cuxhaven. Een mooie plek  gevonden. 
Een prima tocht.                                                      
Dinsdag 3 juni. Prachtig zonnig weer, 2 
tankjes diesel gehaald en 10 lekkere 
broodjes. Lijnen los en richting Brunsbut-
tel, fokje erbij en rustig de Elbe opgevaren. 
Om 4 uur bij de sluis waar we zo naar bin-
nen konden varen,  anderen hadden een 
paar uur moeten wachten.   
Afgemeerd in het haventje naast de sluis, 
lagen mooi aan een ankerbal. Tegen de 
avond liep de haven vol en lag men weer 3 

of 4 dubbel. Rondje gelopen en genoten  
van de grote schepen die in en uit de sluis 
vaarden. De volgende dag nemen we het 
N.O.K. met een lekker zonnetje en klein 
windje tegen, dus geen zeilen. Op de radio 
horen we van een veerboot die de kade had 
geramd van Flensburg met veel gewonden.  
Wij stoppen om 5 uur in Rendsburg, op 50 
km, dus halverwege. Naast ons een splin-
ternieuwe Hanse 34,5 met 2 stuurwielen. 
Aardige lui die ons hielpen bij het afmeren 
en een praatje maakten. Wandeling door 
Rendsburg, mooie stad. Als we om half 8 
opstaan regent het, flinke druppels. We be-
sluiten te blijven en de was te doen, plus 
wat internetten. De was gaat prima, inter-
net niet. We hebben contact maar krijgen 
geen e-mail binnen, in Delfzijl ging het wel. 
We gaan maar een stukje fietsen want het 
is al weer droog en zonnig. Vrijdag 6 juni 
gaan we het kanaal afvaren, 9.45 ver-
trokken met Zuidenwind, dus de fok uit. 
Om 2 uur bij de sluis, wind op de kont, wij 
liggen goed. Toch een hoop herrie en ge-
scheld, wel door Nederlanders! We zeilen 
door naar Moltenort aan de overzijde van 
het Kielerkanaal, onze favoriete haven. We 
zijn al bij de Oostzee, ontvangen de  
havengidsen van Duitsland en Denemar-
ken, morgen zien we wel waar we heen 
gaan. In de avond genieten we van een 
mooie zonsondergang met zicht op het Kie-
ler Fjord. Met de e-mail wil het niet luk-
ken, weer een wachtwoord gekregen van de 
havenmeester maar geen verbinding. We 
voelen ons ineens echt oud en 70. Dus ma-
ken we nog een scrabbeltje, dat lukt geluk-
kig wel. 
 
WORDT VERVOLGD… 
 
Tonny & Aad 

De Fanaat gaat... 
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Een tropische  

verrassing  

op Terschelling 
 

Na een heerlijke buitenlandse vakantie was het bij thuiskomst ook prachtig weer in 
Nederland, mooi stabiel vaarweer. Na een korte thuisstop de zeilen gehesen en via en-

kele IJsselmeer havens richting Terschelling. 

Het was er ontzettend  druk, maar na een paar keer verhalen lagen we prominent aan 
de hoofdsteiger. Het leek wel de Kalverstraat, maar ook een heerlijk terras. Enkele 
Broekerhavers lagen een paar vakken verder en zondagavond stond onze buurvrouw  
van "de Madelief" bij ons schip en nodigde ons uit voor een drankje bij het speelveldje. 
Het was een zwoele zomeravond waar we het met meerdere leden tot in de late uurtjes 

heel gezellig hadden. 

Complimenten aan de dames van de redactie die niet alleen het clubblad in een mo-
dern jasje steken maar ook de kunst verstaan om mensen te verbinden. Veel verenigin-
gen zouden jaloers zijn op zulke actieve jonge leden. Dames en heren het was super 

gezellig, bedankt. 

 

Annemarie en Anton Vermast (Kladdegat).  
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Rooster Havenmeesters 2014 

03 Jaap Rood 

10 Jan Redeker 

17 Gertjan Severs 

24 Jochem Wiersma 

SEPTEMBER 

  

01 Jaap Rood 

08 Jan Redeker 

15 Peter Beers 

22 Gertjan Severs 

OKTOBER 

29 Jochem Wiersma 
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Jan 

De Vries 

Jochem 

Wiersma 
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Severs 

HAVENMEESTERS 

Telefoon: 06-2140 4698 

Woensdag = wisseldag 

Ledenbestand 

 
Aangemeld als lid van onze vereniging: 

E. (Erik) Ekelmans 
Broekerhavenweg 183 
1611 CD  BOVENKARSPEL 
 
J.C. (Jan Cees) van Marle 
Kuipersdijk 3B 
1611 CL  ENKHUIZEN 
 
T. (Tony) Mathieu 
An der Lehmkaul 27 
B-4750 WEYWERTZ (België) 
 
K. (Klaas) Dijkstra 
Meeweg 25 A 
1607 HN HEM 
 
 

 

 

 

 

 

Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk 
Reglement wordt over de toelating van een 
nieuw lid door de algemene ledenvergade-
ring beslist indien tenminste 5 leden bin-
nen 3 weken na deze publicatie tegen de 
toelating bij het bestuur hebben geprotes-
teerd. 
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Aanleveren kopij vóór 7 november 2014 bij redactie@broekerhaven.com 

Waterdag zaterdag 2 augustus 

De laatste jaren passeren de waterdagen de kust van het Mar-
kermeer en IJsselmeer. Op 2 augustus was het de beurt van 
Stede Broec en speelde onze haven weer een grote rol. Onze 
havenmeesters hadden er nogal wat werk van. Want ook al 
komt dat niet altijd tot uiting, de gemeente leunt aardig op on-
ze welwillendheid. Zo werd er ook een beroep gedaan op onze 
afdeling jeugdzeilen, dat positief werd beantwoord. 

En dus voeren onze kinderen met hun optimisten vrolijk door 
de kom heen en weer. Van boei naar boei. Midden in de kom 
lag een bootje voor anker zonder bemanning maar wel getuigd 
met een mooie tekst in het zeil. 

  

Wij zijn trots op onze hangjongeren 

  

Ik zou willen dat ik ook zo trots kon zijn op de schippers van 
de schuiten die de kolk in- en uitvoeren. Niet alleen de boeien 
werden overvaren maar ook onze kinderen als Jan Blom niet 
had ingegrepen. Mogelijk was het promillage wat aan de hoge 
kant. 

Maar al met al was het op dit incident na, en de voortijdige af-
sluiting vanwege het slechte weer een leuke happening en 
hebben we ons mede door de hulp van Juriën van der Loo,  
Yuriën van Paridon en Jan Blom en niet te vergeten de kids 
goed gepromoot. 

  

Peter van Laar 


