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Van de bestuurstafel...
Alweer wintertijd. Lange nachten, korte dagen. Veel tijd over, want de
tuin redt zich wel en de boot ligt op de wal of stil in het water. Hoe komen we er doorheen. Wat boeit er nog zo dat het de moeite waard is.
Raar dat meestal, gelukkig maar, er een nieuwe dynamiek zich van ons
meester maakt. Genieten van knus bij elkaar binnen of klussend buiten aan de boot. Allerlei feestdagen waar we naar uitkijken. Familie en
vrienden bezoeken waar we in ons varende andere halfjaar te weinig
druk om hebben gemaakt. Ondertussen een groeiend verlangen om
weer met ‘haar’ het ruime sop te kiezen. Wij kunnen inderdaad spreken van ‘het ruime sop kiezen’. Voor onze haven ligt de Zuiderzee getemd tot 2 meren, maar even indrukwekkend als vroeger: ruim sop.
Wat een fantastisch vaarjaar hebben we achter de rug ! Zelfs de 2 hijsdagen waren niet alleen
een metafoor voor de prachtige omstandigheden maar waren het letterlijk zelf ook. De vaarseizoenafsluiting was de drukste ooit en gezellig. Jammer dat Loes en ik er niet bij konden zijn:
vakantieweek in Zuid-Frankrijk.
Op 11 december om 19.30 uur is er een extra ALV gepland omdat er een besluit moet worden
genomen over het herstel en aanpassen van de wal voor het Clubhuis. De staat waarin deze
verkeert verlangt daadkrachtig en liefst snel herstel. We hebben 3 offertes ontvangen waarvan
de bedragen uitstijgen boven het minimum bedrag waarvoor een ALV belegd moet worden. Omdat we de klus willen klaren voor het volgende vaarseizoen is haast geboden en is de reguliere
ALV te laat. Dus dringend verzoek: leden treedt aan en vervul uw morele plicht. Het bestuur
verwacht dat het formele gedeelte ruim binnen een uur is afgehandeld.
Inmiddels is er al weer druk geklust op in en rond onze haven door onze ‘vrijwilligers’. Drie bestuursleden zijn bezig met een cursus ‘besturen met een visie’. Hier rees de vraag hoe je het
beste vrijwilligers kan mobiliseren. Nou wij wisten natuurlijk wel hoe: niet komen kost je € 240.
Vrijwilligers te over! Of goed voorbeeld doet volgen is de vraag.
Ik zie uw glimlach al om de mond: bestuur met visie. Ja dat is de bedoeling inderdaad. Zelfs in
een kleine vereniging als de onze is visie noodzakelijk. Er zijn allerlei zaken aan verandering
onderhevig in de watersportwereld. Bijvoorbeeld verder ontwikkelen van het jeugdzeilen, vergrijzing, minder interesse in de watersport in de breedste zin, jongeren die zich niet zo interesseren in bezitsvorming als de meesten van de eerdere generaties, ruimtelijke ordeningsvraagstukken zoals de aan te leggen verbinding vanuit Alkmaar richting Zwolle (N23) waarin onze
haven een rol(letje) speelt, enzovoort. Visie dus! Uw visie kan daarbij ook van groot belang zijn.
Dus hebt u ideeën, fantasieën, kritiek, of hebt u kennis en kunde waar onze Club voordeel bij
kan hebben, kom er mee voor de dag !
Ik wens jullie vast een gelukkige en zoveel mogelijk gezonde donkere tijd toe. Geniet met volle
teugen dan kunnen we er straks weer volop tegenaan.
Mede namens het voltallige bestuur,
Sjoerd
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Van de Redactie..
De foto op de voorpagina kregen we van Caspar & Ilona Mooyman. De foto is gemaakt
tijdens de 40e Klipperrace afgelopen jaar in oktober. Verderop in deze Broekerzeepost
leest u een uitgebreid verslag van ons interview met deze veelzijdige clubleden.
Op de achterkant van dit clubblad hebben we enkele foto inzendingen getoond. Stuur
gerust de mooiste watersportmomenten naar redactie@broekerhaven.com.

Anneloes & Lenka
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Inmiddels traditie geworden;

De Midwintermaaltijd
Ook dit keer hebben zich spontaan weer een paar koks
aangemeld om de Midwintermaaltijd te verzorgen.

Op zondag 8 februari 2015
Aanvang 16.00 uur.
Sluiting ca. 20.00 uur.
We beginnen met een drankje.

Daarna staat er een overheerlijke verrassingsmaaltijd op het menu, verzorgd
door twee ervaren koks met hulp van de Evenementen Commissie.

De maaltijd is gratis, de consumpties komen voor eigen rekening.
Wij heten iedereen van Harte Welkom,
maar VOL = VOL.
Dus zo snel mogelijk opgeven,
tot uiterlijk 1 februari 2015 bij:

Ron en Annette Laan
Snoekstraat 44
1613 JT Grootebroek
0228 - 51 53 68
place44@gmail.com
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Taarten race
Zondag 21 september

Schip

Schipper

J.Livingstone Seagul
Tresoor
Bubble
Nescio
Madelief
Fanaat
Narwal
Place 44
Surprise
Le Forban
Kriebels
Sprinta
Fenna
Edradour
Milaroma
Schuttvear
Isis

André Kruisdijk
Hottem Veenstra
John Buysman
Bert Biesenbeek
John Caspari
Aad Houweling
Frank Fit
Ron Laan
Peter van Laar
Jaap Rood
Kees Ettema
Jurriën van der Loo
Robert Walter
Jan Piet Kager
Piet Brussel
Paul Schutte
Han van Wijk

Gezeilde tijd

Gecorrigeerde tijd

Plaats

7107
8733
7457
9733
9395
9208
7820
7959
9346
9338
7885
10442
10455
9448
11890
12332
8486

8076
8239
8571
8613
8619
8687
8689
8746
8817
8893
8960
9002
9252
9740
10162
10277
8840

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DSQ

ANDRÉ
KRUISDIJK

HOTTEM
VEENSTRA

JOHN
BUYSMAN
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Verslag van de winnaar
Dit jaar zijn de meeste uren aan boord met de familie besteed, maar wedstrijdjes varen we met
een vriendenploeg. Gedurende het zeilseizoen kwam de vraag of we de Taartenrace in Broekerhaven dit jaar weer gaan varen. Natuurlijk willen wij daar bij zijn! Het is tenslotte de enige
wedstrijd in het hele seizoen die echt (!) ergens om gaat. Bij de meeste wedstrijden kan je, na
ploeteren en zweten, een plastic glas met inscriptie winnen. Maar de Taartenrace is de race
waar wij allen als amateurtjes promoveren naar Taartzeiler en geven we de broodzeilers dus
mooi het nakijken!
Het kenmerk van de Taartenrace is natuurlijk de perfecte, door Bakkerij Rood als sponsor mogelijk gemaakte, organisatie! ’s Ochtends werden we met koffie en gesorteerd gebak bij het palaver ontvangen. Tijdens het palaver was er enige discussie over een boeironding, maar hier werd
door de wedstrijdleider snel duidelijkheid ingegeven. Ook was het duidelijk dat het een uitdagende dag zou worden. De wedstrijdleiding had een mooie, uitdagende baan neergelegd. Alle
koersen waren er ruimschoots in vertegenwoordigd en dat beloofde lekker werken! Er waren
maar liefst 17 deelnemende boten uitgerust met hongerige bemanningsleden, een windverwachting van 20+ knopen wind en dit alles bijgestaan door een prachtige zonnetje. En een hectische
race werd het.
Vlak voor de start liepen we al 2x aan de grond en kregen we de boot niet snel genoeg op gang.
Zodoende mochten we aansluiten bij de vloot. Onder spinnaker stoven we de vloot richting de
VZ (14/17 of?). Gaandeweg lukte het ons aansluiting te krijgen. Op het moment dat we Place44
in zouden halen, begon hij heftig te rollen. Probeerden ze ons af te schrikken?
Nee, de spi-neerhouder was gebroken en veroorzaakte een ware Chinese gijp (met 22 knopen
wind!). Bekwaam als dat hun schipper is, konden ze weer op tijd afhalen om een intense knuffel
met ons te voorkomen! In het daar op volgende kruisrak konden wij de koppositie pakken en
werd het dus zaak deze vast te houden. Vastberaden werden we achter nagejaagd door de Bubble. Het eerste gaatje dat we zouden laten vallen, zou gretig door hen benut worden. Na nogmaals de VZ gingen we richting vaargeul en was de wind weer iets aangetrokken. Aan het einde
van het rak vroeg ik de voordekker de spinnaker voor te bereiden. Vragend keek hij me aan om,
na een knikje, deze klaar te leggen. Hierna hebben we het mooiste rak van ons seizoen gevaren!
Na het zetten van de spinnaker begon het grote water verplaatsen met 8 tot 9 knoop snelheid.
Hierbij trokken we een hekgolf waar de toppen van begonnen te breken!
Het laatste kruisrak waren we erg blij met onze diepstekende kiel (die ons twee uur daarvoor
nog een beetje in de weg zat). In deze wind konden we vol tuig prachtig hoog varen en finishten
uiteindelijk een minuut of 5 (denk ik) voor de Bubble. Het was een heerlijke actieve wedstrijd
geweest!
Na de wedstrijd volgde een heerlijke borrel van de sponsor op het terras en werd de uitslag bekend:
André Kruisdijk
J. Livingstone Seagul
Hottem Veenstra
Tresoor
John Buijsman
Bubble
Alle drie kregen we een prachtige fototaart!
Dennis Rood had voor de start elke boot gefotografeerd en is na de finish direct naar zijn bakkerij gereden en heeft de foto’s geprint.
Graag wil ik de wedstrijdleiding en vooral de
sponsor, Bakkerij Rood, hartelijk bedanken voor
de prachtige en perfect georganiseerde dag!
Volgend jaar zijn we er zeker weer bij!

André Kruisdijk

J. Livingstone Seagul in actie
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Seizoensafsluiting
Op zondag 12 oktober werd het prachtige watersport seizoen van 2014 weer afgesloten. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst door zo’n 60 clubleden werd er vrolijk op los gedanst en
gezongen (en niet alleen door de Aldi’s). De overheerlijke hamburgers werden allemaal verzorgd door Henk & Nita waarvoor nogmaals onze hartelijke dank!
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Wedstrijden & Evenementen 2015
WEDSTRIJDEN
Skippersmeeng

7 april

20.00 uur

Dinsdagavond compee I

14 april

1e start 19.15 uur

21 april

2e start 19.30 uur

28 april
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli
Dinsdagavond compee II

18 augustus

1e start 19.00 uur

25 augustus

2e start 19.15 uur

1 september
8 september
12 uur Broekerhaven

5 september

09.00—21.00 uur

Taartenrace

20 september

11.00 uur

Prijsuitreiking compee

3 november

20.00 uur

Midwintermaaljd

8 februari

16.00 uur

Opening vaarseizoen

12 april

15.00 uur

EVENEMENTEN

Broekerhavenweekend
15.00 uur

Afsluing vaarseizoen
Nieuwjaarsrecepe

3 januari 2015

16.00 - 18.00 uur
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Ons eerste jaar...
Ons eerste jaar bij W.S.V. de Broekerhaven
Hoewel ik niet graag een stukje schrijf moest het er deze keer toch maar eens van komen.
Dit omdat wij zo’n ontzettend leuk jaar hebben mogen beleven bij deze club.
Wij hadden al een aantal jaartjes het rondje Enkhuizen/streek gevaren en soms ook wel
“helemaal naar Medemblik” , maar hielden dit na 100x ook wel voor gezien.
Uiteindelijk het sloepje op een trailer gezet om verder gelegen wateren te kunnen bevaren.
Hier hebben wij altijd erg van genoten en hebben o. a. Friesland, Utrecht en Amsterdam regelmatig aangedaan. Wat we vaak jammer vonden dat wij niet op de boot konden blijven slapen en
wilden dus graag iets meer.
Het zeilen jeukte al een tijdje en vooral ik was stellig van plan om een zeilboot te kopen en we
hebben ons ingeschreven voor een ligplaats bij WSV de Broekerhaven.
Ik zal het maar eerlijk toegeven: Dit was in eerste instantie puur en alleen vanwege het lage tarief.
Na een tijdje gespaard te hebben kon ik niet langer wachten en heb zonder ligplaats te hebben,
Annelies eind 2013 overgehaald een zeilbootje te kopen.
We waren nog net op tijd om bij Rick op de kant te komen staan aangezien de hijs dag van de
WSV al geweest was. “We zien wel waar we gaan liggen” hadden we bedacht.
Toeval of niet maar na niet al te lange tijd kregen we dus alsnog een box toegewezen J
Maar om nou lid te zijn van een club zonder dat je de leden kent was natuurlijk geen goed idee.
Wij naar de seizoen afsluiting en tussen al die vreemden dan maar “gezellig” mee eten en na
het tweede borreltje zouden we wel weer naar huis gaan.
Nou dat hebben we geweten! De drankjes werden naar ouderwets West Fries gebruik gewoon
voor je neus gezet met de mededeling “Niet zeuren, doorzuipen!” wat natuurlijk ook niet geheel
tegen dovemans oren was.
We kwamen aan tafel te zitten met o.a. Jan en Carl, welke volgens mij een wedstrijdje aan het
doen waren wie de meeste liedjes kende. (of was het nou bier drinken?)
Vreselijk gelachen met deze mannen en hoewel we niet veel op hebben met het Hollandse lied,
hebben we uiteindelijk uit volle borst meegezongen.
Ook leuke contacten gemaakt met veel enthousiaste leden die ons met open armen ontvingen
en ons allemaal van goede adviezen bedienden waar we zeer veel aan hebben gehad dit eerste
seizoen.
Het ijs was gebroken en we waren dus met onze neus in de boter gevallen.
Toen wij eenmaal weer te water lagen in April hebben we het nog even een paar weekjes zonder
mast moeten stellen, aangezien deze nog bij de oud-eigenaar stond in Amsterdam.
Ook met de mast en de giek de nodige adviezen gehad en begon ons allereerste zeilseizoen van
ons leven vanuit onze thuishaven W.S.V. de Broekerhaven.
Dit jaar zullen wij niet snel vergeten want alle hulp en adviezen die de leden ons hebben gegeven hebben ons eerste seizoen tot een geweldig leuk seizoen gemaakt.
Annelies en ik zijn nog steeds bij elkaar en vinden het ook nog steeds leuk om samen te zeilen.
Dit mede dankzij deze goede adviezen.
Het verrassingsweekend was ook erg leuk en was minstens zo gezellig als het zeilweekend in
Koudum. Helaas waren we maar met 4 koppels wat misschien aan het vakantie seizoen lag.
Het had zo’n mooie kans geweest om net als bij de seizoen afsluiting ook de watersporters uit de
binnenhaven te leren kennen.
Hopelijk zullen er in 2015 meer mensen meedoen.
Op het moment dat ik dit schrijf zit de taartenrace er nog aan te komen en ook de prijsuitreiking van de dinsdagavond wedstrijden. Op beide feestjes kan ik mij nu al verheugen, maar nog
12

het meest op onze tweede seizoen afsluiting met
de Aldi’s en alle leden bij elkaar.
Na het lezen van dit stukje zou ik graag horen of
wij ons weer zo vermaakt hebben want deze keer
komen we op de fiets!
Langs deze weg wil ik alle leden bedanken voor
hun medewerking aan deze gezellige club en vooral ook voor alle goede tips en hulp voor ons als beginners.

Bert en Annelies Biesenbeek
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Afzeilen jeugd
Op zondag 14 september werd er afgezeild door de jeugd. Het was er een prachtige dag voor:
lekkere temperatuur, zonnetje en ook nog een beetje wind. Ideale omstandigheden voor de
jeugdleden maar ook voor de toeschouwers!
De eerste jaars kregen eerst een echt theorie-examen in het clubgebouw. Daarna gaan ze gezamenlijk in de havenboot het water op en om de beurt zeilen ze van boei naar boei.
De tweede en derde jaars tuigen eerst hun optimisten op waarna ze de op het water voor anker
liggende grotere zeilschepen om de beurt aan moeten doen. Op elk schip worden er vragen gesteld door de schippers. De een vraagt over de weersomstandigheden, de ander over de voorbereidingen die je moet treffen voordat je gaat zeilen maar ook bijvoorbeeld over het maken van
knopen. Gelukkig hadden alle kinderen het goed voorbereid en slaagden ze allen voor het examen. Na het pannenkoeken eten namen ze allemaal hun trofee en brevet in ontvangst. De kinderen konden nog een rondje met de schuit van Jan-Piet mee of later nog een zeiltochtje met de
Place 44 of de Narwal. Supergoed gedaan allemaal en iedereen:

VAN HARTE GEFELICITEERD !!!

De eerste jaars van start

Mirthe tijdens het examen

Pannenkoeken eten in het clubhuis

Toeschouwers op de kade

Voor iedereen een trofee!

Jan neemt zijn trofee in ontvangst
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Mathijs maakt feilloos alle knopen!

Paalsteek: geen
punt voor Xander

Sommige knopen zijn soms lastig...

Allemaal aan de
hoge kant

Rondje met de schuit

Zeiltochtje met de Place 44

OPTIMIST 1

Zeiltochtje met de Narwal

OPTIMIST 2

OPTIMIST 3

Mirthe Dekker

Jesse Kruisdijk

Jos Brat

Hilco Duijster

Harm Fit

Brian Kruisdijk

Daan Caspari

Xander Dekker

Robine Hooiveld

Maurits de Wit

Mathijs ten Hove

Teun Fit

Boris Koomen

Dani Buis

Joeri Smit

Jan Kager

Sem Komen

Thom Graaf

Tomas Smit

Alec Kruisdijk
www.facebook.com/jeugdzeilenbroekerhaven
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NAAM:

Caspar & Ilona Mooyman

Op een dinsdagavond in november bezoeken wij de familie Mooyman in hun prachtige huis in Venhuizen
en nemen wij het interview af in de gezellige woonkeuken. Onder het genot van een kop thee met speculaas mogen we de vele mooie verhalen aanhoren.

GEBOREN:

Caspar Mooyman is geboren op 12 september 1949 te Gouda en Ilona Palasthy is
geboren op 27 mei 1960 te Delft. Ilona is half Hongaars vandaar haar mooie achternaam.

GEZIN:

Zij wonen met z’n tweeën en sinds kort met 1 hond Boris Barna (een kruising tussen een
bruine labrador en een Duitse Staander). Voorheen hadden zij 2 honden, vader en zoon,
maar 2 weken terug is vader Tieko Bello overleden. Boris ligt tijdens het interview heerlijk
op z’n eigen matrasje in de woonkeuken. Vijf jaar geleden zijn ze getrouwd toen ze hun 25
jaar samenzijn wilden vieren.

BEROEP:

Caspar heeft in 1971 “Rederij Zeilvaart” in Muiden opgericht. In 1973 is hij naar Enkhuizen gekomen en werd het “Zeilvaart Enkhuizen”. Later is deze naam veranderd in “De
Zeilvaart”. De Zeilvaart fungeerde als tussenpersoon voor de Bruine Vloot; traditionele zeilschepen zoals een Tjalk, Klipper en Schoener. Deze schepen konden worden gehuurd voor
een dag, weekend of week inclusief schipper. Later zijn ze ook naar het buitenland uitgeweken, waaronder de Canarische Eilanden, de Balearen en De Noordkaap.
Ook is Caspar de grondlegger van de bekende Klipperrace die afgelopen oktober voor de
40e keer werd gehouden. Deze race is ontstaan door het contact met de schippers via “De
Zeilvaart”. Tijdens dit weekend wordt er de eerste dag de “drie stedenrace” gehouden. De
schepen moeten dan 3 steden aandoen. Ze vertrekken uit Enkhuizen en hebben dan de
keuze uit Medemblik, Stavoren en Urk. Een prachtig gezicht als alle schepen wegvaren. De
tweede dag varen ze een Olympische baan.
De Zeilvaart is al een aantal jaren terug verkocht. Op dit moment is Caspar actief als voorzitter in het bestuur van Stichting De Drommedaris. Daarnaast begeleidt hij mensen bij de
verkoop van hun zaak.
Ilona werkt sinds 2007 bij Stichting De Drommedaris, op dit moment als coördinator. Als
straks De Drommedaris weer open gaat (voorjaar 2015) houdt ze zich met de programmering bezig. Hiervoor was Ilona ook werkzaam bij De Zeilvaart. Zij is daar gaan werken toen
de administratie van De Zeilvaart geautomatiseerd moest worden en heeft daarvoor alles
in kaart gebracht.
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HOBBY’S:

Deze heeft Caspar in overvloed! Varen met hun Helderse vlet, reizen, zeilen, golfen, jagen,
skiën, snowboarden en tennis, al wordt dat laatste wel wat lastiger met z’n nieuwe knie.
Verder mag hij graag lekkere gerechten maken met eenden, hazen en herten; de oogst van
de jachtvangst. Ilona is ook erg sportief. Zij doet aan hardlopen, racefietsen, skiën, zomers varen met hun vlet en is daarnaast ook aardig creatief. Zoals Caspar zegt “wat haar
ogen zien, maken haar handen” . Ze maakt beelden van brons en keramiek en schildert
ook graag. Ze houdt ook van ballet en heeft vroeger ook balletles gegeven.

TYPE SCHIP: Een Helderse houten vlet van 7,20 m lang. Een naam hebben ze nog niet voor de boot,
Ilona wil de boot graag Papucs noemen, dat betekend slof in het Hongaars. Caspar is hier
nog niet helemaal over uit maar weet eigenlijk ook niets beters…. Wij wachten het af….
CONTACT MET DE WATERSPORT: Caspar heeft het zeilen van huis uit meegekregen. Hij had vroeger
een BM, waarmee hij op de Reeuwijkse plassen zeilde. Ilona had niet veel met de watersport maar heeft dit van Caspar meegekregen.
MET VAKANTIE: Dat gaan ze niet met hun vlet. Ze gaan er bij mooi weer wel graag dagjes mee weg.
Dan gaan ze picknicken in de haven van Wijdenes of ze varen naar Andijk of Hoorn. Daar
eten zij een hapje en dan weer terug. En ‘s winters zijn ze altijd wel een maandje in de
sneeuw te vinden.
FAVORIETE MUZIEK: Op de boot hebben ze geen muziek. Maar thuis op zondag ochtend wordt er
graag naar Miles Davis geluisterd of klassieke muziek.
FAVORIETE DRANK: ‘s zomers op de boot mag Caspar graag een witte wijn of een rosé drinken, Ilona
houdt het bij een cola light of koffie.
FAVORIETE GERECHT: Op de boot nemen zij Franse kaasjes met stokbrood mee, quiche en kaaszoutjes van Roka. En anders wordt op de wal wat lekkers gegeten.
FAVORIETE BOOT: Ze zijn erg tevreden met de boot die ze nu hebben en hebben geen wensen voor een
andere boot.
DAT WIL IK NOG KWIJT: Dat de Broekerhaven een mooie kleine en knusse verenigingshaven is.
DE VRAAG VAN JAN PIET EN TOOS: De volgende reis met de boot is naar de Compagniehaven in Enkhuizen om daarna de loods in te gaan voor de winter ;-)
VOLGEND SLACHTOFFER: Louis & Evelien Witteman
VRAAG:

Caspar en Ilona zagen in de binnenhaven een mooie nieuwe motorboot liggen: de Louvy.
Een stoere boot en ze waren benieuwd wie daar de eigenaar van was en hoe deze motorboot bevalt? Louis is lang geleden al eens geïnterviewd maar de redactie komt graag weer
eens bij ze langs om te kijken wat er in die tijd veranderd is… Een indruk van het nostalgische interview met Louis staat op de volgende bladzijde.

Start van de Klipperrace

Hoog bezoek aan boord van de Helderse Vlet
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Uit het archief...
Een deel van
het interview
met Louis
Witteman in
januari 1985.
Tijd voor een
update...

Extra Algemene Leden Vergadering
In verband met het nemen van een besluit voor herstel en aanpassing
van de wal voor het clubhuis is er een extra Algemene Leden Vergadering
ingelast op:
Donderdag 11 december
Aanvang 19.30 uur
In het clubhuis
Verzoek aan alle leden om naar deze vergadering te komen.
(Zie ook “Van de bestuurstafel” op pagina 4).
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Opgeven voor jeugd zeilles 2015
Er zijn al weer opgaven binnen voor 2015!
Om een goede indeling te kunnen maken verzoek ik alle cursisten voor het seizoen
2015 zich per mail te melden. Je ontvangt dan later je inschrijfformulier.

Peter van Laar
Jeugdzeilen@broekerhaven.com

Herhaalde oproep aan onze leden!
Na de oproep in de voorgaande BZP, hebben twee mensen zich opgegeven om ons jeugdzeilteam
te komen versterken. Daar zijn wij erg blij mee, maar het is helaas nog niet genoeg.
Het jeugdzeilen is binnen onze vereniging erg in trek, wat tot gevolg heeft dat er meer instructeurs nodig zijn. Het tweemanszeilen is bezet, evenals de Optimisten groep 3.
Maar voor de eerstejaars en de tweedejaars hebben wij graag nog assistentie. Kun je zeilen en
vind je het leuk om je kennis aan kinderen over te dragen, geef je dan op. Niet twijfelen, gewoon
doen.

Voor het seizoen 2015 zijn we dringend op zoek naar:

Zeilinstructeur(s) man/vrouw
bij de afdeling jeugdzeilen van onze vereniging.
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
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Bedankt!
Zeilles geven dat doe je omdat je het leuk vindt je kunnen over te brengen aan anderen.
Plezier leren maken op en aan het water. Ook de gevaren leren kennen. En te genieten
van de natuur.
Dat heeft hij gedaan, jaren lang en zichtbaar met veel plezier, op zijn eigen wijze. Hij
was er trouw, blij en altijd op tijd.
Maar helaas vind hij, dat het nu het moment is om z'n tijd anders in te delen. Nog een
keer heeft hij de diploma's en de bijbehorende bekers uitgereikt en een woord van dank
in ontvangst genomen. Maar nu neemt hij dan echt afscheid van ons jeugdzeilen. We
hebben het hier over Gerard Hopman. Gerard nogmaals bedankt!
Ook Jan Blom heeft laten weten ons niet meer te kunnen steunen.
Niet omdat hij het niet meer wil, want hij wil eigenlijk nog heel graag. Jan is een fervent
wielrenner, en is tijdens het beoefenen van zijn sport lelijk ten val gekomen. Hierdoor is
het voor Jan lastig om verantwoord te functioneren. Ook Jan wordt bedankt voor zijn
inzet en wij wensen hem het allerbeste met zijn herstel.
Namens het jeugdzeilteam,
Peter van Laar
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Uitslag competitie 2014
Op dinsdagavond 4 november was de prijsuitreiking van de competitie van 2014. Een grote
groep schippers en bemanningsleden verzamelden zich in het clubhuis. Er werden leuke foto’s
en filmmateriaal getoond. Onder het genot van een kopje koffie en later een borrel werd de uitslag bekend gemaakt.
1e plaats

Frank Fit met de Narwal

2e plaats

John Caspari met de Madelief

3e plaats

Jaap Rood met Le Forban

De aanmoedigingstrofee ging wederom naar Jan Piet Kager. Hopelijk kan hij deze volgend jaar
bij een ander kwijt! We hopen weer een goede opkomst van wedstrijdzeilers voor de competitie
van 2015!
Alle prijswinnaars: VAN HARTE GEFELICITEERD!

Frank Fit

1

John Caspari

2
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Jaap Rood

Jan Piet Kager

3

Aanmoedigings
trofee

Bedankje voor de organisatie
Voor alle wedstrijden nemen Ron en Annette de organisatie hiervoor op zich. Dit is een zorgvuldige activiteit en deze taak nemen zij ook zeer serieus. Namens
twee zeer attente deelnemers werden zij verrast door
twee prachtige placemats voor hun tomeloze inzet.
Annette met een afbeelding van Corneille, Ron met
een afbeelding van een wrakkenkaart. Daar zijn ze
erg blij mee zoals je op de foto kunt zien!

Winnaar Frank Fit met de Narwal
Bij het winnen van een zeilwedstrijd, of in dit geval, de “Dinsdagavond competitie” hoort altijd
weer een stukje schrijven in de BZP. Dinsdag 4 november waren de meeste deelnemers van
2014 bij elkaar in het clubhuis voor de prijsuitreiking. Ook werden er nog leuke foto’s en een
paar filmpjes getoond die door Piet Brussel en Ron Laan waren gemaakt tijdens de verschillende evenementen van afgelopen jaar. Sinds dit jaar is de club in het bezit van een beamer, dus
voor volgend seizoen allemaal een fototoestel of filmcamera aan boord!!
Afgelopen voorjaar verkochten wij onze boot Maatje dus we waren “bootloos” bij de start van
het vaarseizoen. Om toch wedstrijden mee te kunnen varen stelde Jan Redeker zijn Orka(onze
eerste boot) ter beschikking. Daar hebben Dennis (mijn vaste zeilmaat) en ik dankbaar gebruik
van gemaakt. Totaal hebben wij 3 wedstrijden met de Orka gevaren, een tweede en twee eerste
plaatsen waren het resultaat. In mei kwam ik na veel speurwerk op internet een boot tegen die
we een paar weken later ook gekocht hebben (een Dufour 32 Classic). Samen met Kees Ettema
en Aonne Olij hebben we begin juni de “Narwal” opgehaald uit Yerseke. In het begin is het nog
wat wennen aan een nieuw schip maar na een paar weken en een aantal aanpassingen ging
het steeds beter en konden we de strijd om de eerste plekken weer aan!
Al vele jaren zeil ik samen met Dennis de wedstrijden. Als het licht weer is met z’n tweeën,
maar als er meer wind is voorspeld dan is een derde man of vrouw ook welkom. Die heb je dan
echt nodig om te kunnen spinakeren. Alleen is het wel eens een probleem om een opstapper te
vinden die er zelf ook nog eens aardigheid in heeft.
Bijna de hele serie van 15 wedstrijden hebben we overwegend mooi zeilweer gehad. De opkomst was ook weer zeer goed te noemen. Met gemiddeld een veld van 12 boten en ook dagen
van 16-17 boten kunnen we toch alleen maar tevreden zijn! Ook na de wedstrijden in het clubhuis is het ook nog lang erg gezellig en gaat de wekker ’s ochtends weer veel te vroeg!
De eerste drie plaatsen in de einduitslag lagen erg dicht bij elkaar. Met aftrek van de 3 slechtste resultaten had Jaap Rood 54 punten, John Caspari 51 punten en ik 50 punten. Ron weer
bedankt voor de organisatie en Annette voor de gastvrijheid in het clubhuis!
Tot volgend seizoen!

Frank & Dennis
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De Fanaat gaat door...
Met de Fanaat op vakantie
(deel II)
Zaterdag 7 juni 2014 gaan we met een veerbootje een dagje naar Cuxhaven. Leuke tocht
over het Fjord veel schepen op het water. We
stappen af bij het station en genieten van het
mooie weer en de gezelligheid van de stad. We
zoeken een computerwinkel. De verkoper heeft
geen zin in onze vragen over het tablet en wil
ons afschepen met een nieuw kabeltje. Op een
mooi pleintje gaan we een lekker hapje eten.
’s Avonds versturen we wat sms-berichten dat
lukt gelukkig goed. De volgende morgen zeilen
we om 9 uur op het Kieler Fjord tussen de grote cruiseschepen. We gaan richting Mommark
op het eiland Als, N-NW wind. De laatste mijltjes op de motor en om half 4 zijn we in Mommark. Opgevangen door aardige Denen, snel
vastgemaakt, het Deense gastenvlaggetje gehesen. Hieraan zaten erg veel rafels dus maar een
stukje afgeknipt. Na de koffie wandeling gemaakt en omgeving verkend. Jaren geleden
waren we hier ook maar er is veel veranderd.
Na het betalen van havengeld, elektriciteit en
ijsjes waren we 30 € kwijt. Het gaat snel hier in
Denemarken. ’s Avonds begonnen 2 mannen
gekleed met gele zeiljacks op hoorns een afscheidsconcert te blazen. Het klonk geweldig
en na applaus haalde iedereen z’n vlag weg,
einde van de dag! Deens gebruik??
Maandag 9 juni, 2e Pinksterdag. Vandaag is
het klusjesdag. De deksel van de wc is veel te
lastig, kunnen we missen. De stuurautomaat
doet het niet, dus alles even nakijken. We vertrekken om half 11 richting Sonderborg, de
wind draaide, dan maar naar Assens, was net
bezeild. De wind viel weg en om 5 uur meerden we uiteindelijk af in Faaborg op het eiland
Funen. Je weet nooit waar je uitkomt met deze
wind. Een mooie haven, leuke plaats met aparte plekjes en pleintjes. Het is nu 8 uur en Aad
gaat pannenkoeken bakken in onze wonderpan. Een pan met glazen deksel waarin je
aardappelen, macaroni/rijst kookt, eitjes bakt,
lekkere maaltijden wokt, oud brood tot toast
bakt en nu ook pannenkoeken. En de pan is
ook makkelijk te reinigen. Na de maaltijd genieten we van een tropische avond met een bijna volle maan.
Dinsdag 10 juni. We hebben verbinding en
konden e-mailen met het thuisfront, gelukkig
alles ok. We pakken de fietsen en genieten van
de dorpjes, het landschap met korenvelden,
begroeide bermen met korenbloemen, klaprozen, margrieten enz. Brood en aardbeien voor
de lunch gehaald, lekker zonnen in de kuip.

Diesel gehaald en geïnformeerd naar een nieuwe automaat, moest besteld worden, kostte
2000 €. Aad sleutelen ‘t motortje was stuk en
niet te repareren, dat ding er maar afgehaald.
Het kale stuur staat best mooi en we kunnen
met de hand sturen, deden we vroeger ook!

Woensdag 11 juni. Met een klein NW windje
vertrekken we uit Faaborg en varen op met
een Bavaria uit Lelystad. Helaas was de wind
op en om 2 uur liggen we weer in Mommark.
Op de fiets de omgeving verkend, heuvels en
korenvelden, vooral de heuvel af gaat super!
Om 10 uur weer hoorngeblaas van de reddingsbrigade maar deze keer weinig reactie in
de haven en is het snel afgelopen. Jammer.
Donderdag vertrekken we met een mooie NWwind richting Bagenkop op Langeland. Een afstand van 24 mijl, de fok uitgeboomd, het zeilde prima. 5 Uur lagen we in de box met
stroom, en kop in de wind. Komen wij aan in
de haven moet er van alles gebeuren. Het zeil
opgebonden, huiken erover, stroom aansluiten,
fietsen op de kant. Kaartje uit de automaat +
code van het toiletgebouw + wifi. Tegenwoordig
is alles selfservice. Het is een gezellige haven
geworden met nieuwe huisjes + zitbanken +
barbecues. Fietstochtje gemaakt en na beklimming van een heuvel zien we een kudde wilde
paarden.
Vrijdag 13 juni een sombere dag met harde
wind en regen, dus we blijven een dagje. Boodschappen gedaan en vlees voor de barbecue
gehaald. ’s Avonds met onze Cobb gezellig gebarbecued ondanks de harde wind. We zaten
lekker uit de wind. Er lag een Hollandse 3master in de haven, maar geen Hollander te
zien. Omdat vanavond de voetbalwedstrijd Nederland tegen Spanje was, zaten we enthousiast in de televisiekamer. In Denemarken is
alles betaal-tv en de haven had er niets mee.
Ook op de radio niets te horen. Bleek later dat
we met 5-1 hadden gewonnen van Spanje.
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een grote haven met veel in- en uitvoer. Ook
meren hier veel cruise schepen aan. ’s Avonds
groot feest in de haven i.v.m. groot cruiseschip
de “Royal Princess”. Ze werd door veel schepen uitgeleide gedaan met groots vuurwerk en
op de kade honderden mensen om ze uit te
zwaaien.

We willen graag de kleine Belt afvaren maar
omdat de wind noordelijk blijft, besluiten we
naar Burgtiefe te zeilen. Dat is op Fehmarn in
Duitsland. Mooi zonnig weer en tot aan Puttgarden gaat het prima. Dan valt de wind weg of
draait een rondje. Dus op de motor rondom
het eiland met als eindbestemming de haven
Burgstaaken. Omgeving verkend en in het cafe
was nu wel een voetbalwedstrijd te zien voor
ons niet meer interessant.
Zondag 15 juni een stralend zonnetje. Met de
fiets over een oude railverbinding naar Burg
gefietst. Een leuk stadje. Naar het Sudstrand
en daar heerlijk gezwommen en opgedroogd in
het zonnetje. Langs het meer teruggefietst . In
het dorp was vismarkt. Aad kocht 2 schollen
bij de vissers en maakte die heerlijk klaar. Luieren in het zonnetje en ’s avonds nog even over
de markt en genoten van zang en gezelligheid.
Maandag 16 juni. De wind is W-ZW we gaan
richting Warnemunde. Zeilpak aan en prima
wind zodat we om 5 uur in een mooie box liggen in Jachthaven Hohe Dune. Dat blijkt een
prachtige haven te zijn, mooie tuinen, palmen
het lijkt Spanje wel. Prijs valt reuze mee, 16 €.
Om 6 uur begon de voetbalwedstrijd Duitsland
Portugal, in de botenhal, een zeer luxe hal. Geweldige happening veel hubsche Leute en
Duitsland won met 4-0. Deze haven is 10 jaar
geleden aangelegd en zo groot, er is altijd
plaats. We hadden zelfs een botenhuis voor onze fietsen!
Volgende dag schijnt het zonnetje weer. Na een
luxe douche in een echte badkamer gaan we op
pad. Met de fiets en de pont naar de stad. Vreselijk druk, overal toeristen en veel winkeltjes,
even wennen. Een boulevard en groot plein met
vuurtoren. Wij wilden Rostock bezichtigen en
fietsten die kant op, bleek wel 20 km ver te zijn.
Prachtige stad met mooie gebouwen, heel veel
gerestaureerd en mooie winkelstraten.
Terug namen we de veerboot mooie tocht met
uitleg van de kapitein. De oude scheepswerven
waren met de Wende failliet gegaan. Nu is het

Woensdag 18 juni. Om half tien vertrekken we
richting Klintholm . Dat is 48 mijl maar de
windrichting is goed. Even wennen aan de golven, mooie snelheid en de wind houdt aan. Omdat de stuurautomaat stuk is moeten we alles
met de hand sturen. Je bent lekker bezig veel
schepen onderweg en goed opletten. Om 6 uur
zien we het eiland Mon liggen maar dan is het
nog 2 uur varen. Het laatste stuk doen we met
alleen de fok en de motor. Om 7 uur worden we
opgevangen door een aardige Nederlander . De
haven van Klintholm is opgeknapt en ziet er
mooi uit. 150 DKr en Wifi-wachtwoord. Als we
laat aankomen verwarmen we vaak een blik
soep. Van Loes van Wijk kregen we blikken
soep in diverse smaken mee. Vandaag aspergesoep met een restje asperges, heerlijk! Na 48
mijl zeilen, van 10 tot ’s avonds 7 uur zijn we
total loss. De volgende dag stormt het en Aad
wil wassen. We zijn de eerste maar moeten
muntjes kopen bij de Spar. Machine gevuld en
kennisgemaakt met een echtpaar uit Antwerpen. Wassen verbroedert en ze gaven ook goede
tips. Een eindje gewandeld maar weer een
hoosbui dus snel terug naar de boot.
Bij de Rokerij werd ’s avonds een buffet geserveerd met koude en warme visschotels voor 165
DKr. p.p. Een tip van de Belgen en we hebben
heel gezellig samen gegeten. De taal was geen
probleem, Vlaams is te begrijpen en zat vol humor.
Vrijdag 20 juni. Het waait nog flink, de buurman blijft en wij ook. Een andere buurman
gaat wel naar Rodvig, slechts 18 mijl en halve
wind. We besluiten ook te gaan. Om 11 uur
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zeilen we langs Mon’s klift prachtig om te zien
en het zonnetje erbij. Toen we er bijna waren
brak het onweer los met veel regen en weinig
wind. Aangemeerd in de stromende regen, alles
nat. Maar binnen was het droog en Aad kookte
een potje hutspot dat heerlijk smaakte. We
hadden zelfs verbinding en lazen berichten van
de familie. Het plaatsje Rodvig kwam ons onbekend voor, echt een klein vissershaventje.
Zaterdag meteen de boot verlegd, met de kop
in de wind want het is koud en het waait. Waar
is de zomer gebleven? We maken een wandeling langs de kliffen, geweldig gezicht en woeste
zee.

ligers, geen politie te zien! Om 11 uur was de
start aan het strand en gingen er 500 man/
vrouw te water en crawlend naar de boeien.
Daarna 90 km fietsen en 3 rondjes van 7 km
hardlopen. Helaas ging het onweren en stortregenen bij het hardlopen, maar de mensen bleven ze aanmoedigen. Een geweldige happening.

Maandag geven we ons e-mail adres aan het
Turistbureau mocht het pakket alsnog komen.
Wij gaan zeilen naar Kopenhagen. Gaat mooi
langs de kust en om 7 uur liggen we in de Margarethehaven. De volgende morgen gaat Aad in
het clubhuis e-mailen en ziet dat het pakket in
Rodvig is gearriveerd. Hoera, we kunnen het
We blijven nog een dagje en hebben besloten
morgen met de trein ophalen!
een stuurautomaat te bestellen bij Compass,
Woensdag 2 juli op de fiets naar station en
die kunnen ze dan naar het VVV-kantoor vermet 2 dagkaarten naar Rodvig. Een bijzondere
zenden. Dat is ingewikkelder dan gedacht
reis met een wildeman die op een scooter naar
maar tenslotte is het besteld en de dames van
binnen reed en er niet uit wilde. Wij moesten
het Turistkantoor weten waar we liggen in de
overstappen in Koge en toen naar Rodvig. Wij
haven. Wij gaan fietsen naar het Stevnsfort en
wisten hier goed de weg maar het pakket bleek
bezoeken het Koldkrigmuseum met uitleg van
een enorme doos. Even koffiedrinken bij de haeen gids die vloeiend Deens sprak. (Dus niet te
ven. In de grote doos zat gelukkig een kleinere
begrijpen!) We gaan met een roltrap 18m diep
hanteerbare doos. Om 2 uur waren we terug in
onder de grond, lopen door diverse gangen en
Kopenhagen, pakket achterop de fiets en
zien de commandoposten. Dat was er allemaal
dwars door de stad naar de haven.
om ons tegen de Russen te beschermen.
Vandaag is het 23 juni en midzomer. Een
enorme houtstapel op het strand met daarop
een heks die om 12 uur in de fik werd gestoken. Tenslotte een groot vuurwerk. Het hele
dorp was aanwezig en ging daarna lekker aan
de drank. Helaas goot het van de regen dus wij
gingen maar terug.
Tot zaterdag 28 juni de buurt verkend, gefietst naar Faxe en kalkafgravingen bekeken,
leuke dorpjes bezocht en gewacht op het pakket. In de vissershaven kwam elke avond een
boot met ontzettend veel kleine visjes die via
een transportband in een vrachtwagen geleegd
werden. Volgens de chauffeur voor vismeel, dat
was het enige visaanbod dat we zagen. Zondag
Nu alles nog installeren. ’s Avonds gaan we de
was er een triathlon in Rodvig. We zagen wel
stad in en laten ons verwennen met een lekker
500 man/vrouw aankomen met de mooiste
carbonfietsen, alles georganiseerd door vrijwil- etentje. Kopenhagen is een gezellige stad en
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overal werd muziek gemaakt en de terrassen
zaten vol. Maar naar voetballen kijken lukte
weer niet. Donderdag en vrijdag was het
klussen. Met een geleend doorslijpapparaat
verdwenen onderdelen uit het stuurwiel, zaten
in de weg. De Hollandse buurman denkt mee
en ziet nog wat hout liggen bij de afvalbak, de
elektrische aandrijving werd gecheckt en ja het
stuurwiel begon te draaien. Zaterdag is het
voor elkaar en gaan we naar de “ bibliotek” in
Kopenhagen om de nota te betalen. Lekkere
broodjes gehaald, we weten al goed de weg

door de stad. Dachten ’s avonds voetbal te zien
in het clubhuis maar weer niet. Aardige Belgische jongens lieten ons via hun laptop de wedstrijd Holland-Costa Rica horen. Het moest beslist worden door doelschoppen en met 5-4
ging Nederland door. Deze 3 jongens zeilden op
een trimaran vanuit Nieuwpoort met vader,
moeder en een hond.
WORDT VERVOLGD….
Tonny & Aad
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CCSK in Broekerhaven
Cornish Crabber Schipperskring
Graag wil ik jullie, havenmeesters en vrijwilligers van Broekerhaven, heel hartelijk danken
voor jullie gastvrijheid aan ons gegeven voor en tijdens onze 'zomerreünie 2014'.
Wij voelden ons zeer welkom en waren aangenaam verrast over de mooie aanlegkade voor ons
gereserveerd.
Het mooie weer en de goede wind hebben ons bezoek alleen nog maar verder verfraaid.
Prettig ook jullie clubhuis en de faciliteiten aldaar.
Al met al een zeer fijn weekend! Nogmaals hartelijk dank en graag tot volgend jaar.
Met hartelijke groet,
Jan Rudolf Marsman/ secretaris CCSK

Bericht van de havenmeesters
Het seizoen 2014 is na het hijsen van de laatste boten, zaterdag 1 november, definitief voorbij.
De havenmeesters kijken met tevredenheid terug op dit seizoen.
Ook deze zomer is onze haven druk bezocht. Veel botenbezitters weten de goede accommodatie en de bijkomende voorzieningen te waarderen. Gevolg: veel vaste bezoekers die onderweg
zijnde al bellen voor een ligplaats.
Dankzij de inzet van velen, maar vooral door onze interieurverzorgster Mirjam en de havenmeesters zijn de passanten zo lovend over onze haven dat we van "nieuwkomers" vaak horen dat zij
dankzij "mond-op-mond" reclame van onze vaste bezoekers, ook langs zijn gekomen en dit ten
volle onderschrijven.
Al met al is dit waarvoor we het doen: dienstbaar zijn voor onze leden en service verlenen aan
onze passanten. Met zijn allen hebben we het gevoel daar aardig in te slagen.
De havenmeesters zijn niet alleen tijdens het vaarseizoen actief. Ook in de wintermaanden van
november tot maart zijn ze bereikbaar maar dan in eerste instantie wel per haventelefoon:
06 - 21404698. Het schema staat op pagina 30.
Vanaf deze plaats willen de havenmeesters ons lid Bob Walter sterkte toewensen.
Bob we missen je op de haven. Je regelmatige aanwezigheid en je gezellige praatjes.
We hopen je in het nieuwe seizoen weer veel te zien.
Groeten van Jochem, de Jannen, Jaap, Gertjan en Peter
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Wij wensen iedereen
gezellige feestdagen
en een gezond 2015
***

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Zondag 4 januari 2015 nodigen we jullie uit om elkaar
een geweldig mooi vaarseizoen toe te wensen.
Jullie zijn van harte welkom van 16.00 tot 18.00 uur
in de kantine voor een hand, een kus, een drankje en een hapje.
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Winter rooster Havenmeesters 2014/2015
WINTER ROOSTER 2014 / 2015

NOVEMBER

Jochem Wiersma

DECEMBER

Jan de Vries

JANUARI

Jan Redeker

FEBRUARI

Gertjan Severs

MAART

Jaap Rood

ALGEMENE RESERVE

Peter Beers

HAVENMEESTERS
Telefoon: 06-2140 4698

Jaap

Jan

Peter

Jan

Jochem

Gertjan

Rood

Redeker

Beers

De Vries

Wiersma

Severs

Ledenbestand
Aangemeld als lid van onze vereniging:
P.A. (Peter) de Ruiter
Havenweg 24
1601 GA ENKHUIZEN
L.C. (Laura) Meijer
Multatulihof 22
1613 MN GROOTEBROEK

Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk
Reglement wordt over de toelating van een
nieuw lid door de algemene ledenvergadering beslist indien tenminste 5 leden binnen 3 weken na deze publicatie tegen de
toelating bij het bestuur hebben geprotesteerd.

Mevrouw B. Makara
R. Visserstraat 12
1647 AK BERKHOUT
A.P.J. (Bram) Kleton
De Buurt 91
1606 AE VENHUIZEN
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Ingezonden foto’s

Avond wedstrijd
Door André Kruisdijk

Een paar inzendingen van onze
leden. Stuur je mooiste
watersportfoto naar:
Het vuurtje in Enkhuizen

redactie@broekerhaven.com

Door Lydeke Ensink

Lac de Montbel

Tweemaster bij Stavoren

Door Annette Laan

Door Lenka Struijs
32

Aanleveren kopij vóór 13 februari 2015 bij redactie@broekerhaven.com

