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Van de bestuurstafel... 
 

 

 

 

 

 
We gaan er weer tegenaan! 

Een nieuw vaarseizoen. Nieuwe antifouling, aanpassingen, poetsbeurt, 
misschien zelfs een ander schip. 

Ruim 5 maanden dromen, nu 7 maanden echt! 

Onze haven met een flink stuk nieuwe beschoeiing en zelfs een nieuw stukje land (de punt bij 
de zwartwater zuiger).  

Nieuwe havenlichten omdat de stroom niet meer wist welke kabel te gebruiken en het dus maar 
af liet weten. Onze Gemeente heeft dat direct en genereus opgelost door een systeem aan te 
leggen met zonnepanelen, accu’s en ledlichten. Opvallend hoe serieus en snel er gereageerd 
wordt als we een vraag bij de Gemeente neerleggen! 

Nieuw: 10 (bijna) nieuwe Optimisten. Hoopgevend: 27 jeugdzeilleden. Ongeëvenaard in een 
wijde omgeving. Wie weet zijn wij de uitzondering in de heersende trend van leegloop van vooral 
jonge mensen in de Nederlandse watersport. 

We kunnen en zullen weer volop van onze haven genieten. 

Ook opvallend heb ik de inzet ervaren van diverse leden die om de haverklap op de haven hun 
verantwoording namen. 

Twee wil ik er met name noemen zonder daarmee de waarde van de anderen te kort te doen: 
Jan de Vries en Frank Fit. Als je 1 van de 2 zoekt, kijk eerst maar even op de haven. Dikke 
kans dat je beet hebt. Bedankt mannen. 

Sommige zaken moeten opgemerkt blijven en worden benoemd: de zorgzame ‘duistere’ krachten 
die stootwillen goedhangen en landvasten verlengen of verkorten als het weer zich van een 
heftige kant laat zien. De ‘zorgzame vaders’ van onze vereniging.  

Nog even door met de pluimen: onze havenmeesters: sfeer verhogend, oplettend, stijlvol en 
precies passend bij de haven die we willen zijn: gezellig, gastvrij en goed georganiseerd. 
Zogezegd een 4G haven. 

De commissieleden alvast weer dank voor jullie huidige en komende inzet en nog even vermeld: 
meld je, als ’t even kan, als evenementen lid. Er is, zoals al eerder aangegeven, een acuut tekort 
ontstaan. Graag jouw / uw inzet. 

Het bestuur bestaat officieel nog uit 4 leden, waarbij Laura Meijer inmiddels een vergadering 
heeft meegemaakt, maar is besloten haar pas volledig in ’t bestuur op te nemen als een traject 
waar ze intensief mee bezig is, is afgerond. Belangrijk is nu om met eenstemmigheid besluiten 
te nemen om staken van stemmen te voorkomen. Overigens is er tot nog toe, tijdens mijn 
bestuursperiode geen besluit genomen waar we het niet allemaal mee eens waren. 

Op de valreep, en gelukkig net niet vergeten: onze fantastische redactie! Lenka en Anneloes 
bedankt voor jullie niet aflatende hoog kwalitatieve productie van ons clubblad. Jullie passen 
helemaal in het 4G model. 

Opdracht van jullie voorzitter: genieten dit vaarseizoen. Nut en noodzaak zijn belangrijk, maar 
genieten het uiteindelijke doel! 

Mede namens de andere bestuursleden, 

 

Sjoerd  
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Van de Redactie.. 
Een nieuw vaarseizoen, een nieuwe Broekerzeepost. Ook wij genieten weer op het water, zoals 

toen wij elkaar tijdens het Hemelvaartsweekend troffen op het mooie Waddeneiland 

Terschelling. Een bezoek met eigen boot meer dan waard. Terschelling geeft je echt een 

vakantiegevoel. Een fietstocht over het eiland langs vele leuke dorpjes, bossen, duinen en niet 

te vergeten de strandtenten. Leuke musea en winkeltjes. Varend op het wad zeehonden 

spotten. Wie wil dat nou niet? 

Foto’s voor de voorpagina zijn nog steeds welkom maar ook tips voor aanbevolen 

bestemmingen zijn leuk om te delen met andere watersporters.  Aarzel niet en stuur je bericht 

naar: 

redactie@broekerhaven.com 

Anneloes & Lenka 
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Opening van het vaarseizoen 

De nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht 

Op zondag 12 april hebben we het vaarseizoen ingeluid onder het genot van een kopje koffie of 

thee en aansluitend een gezellige borrel met hapjes. De boten liggen in de haven en het seizoen 

kan weer beginnen. Iedereen heeft er weer zin in! 

PROOST! Seizoen geopend! 

Baasje heeft het hoogste woord... 

Twee Jannen 

Wat lijken ze op elkaar! 

Jan op de één wieler Zij houden het wel pratende.. 

...maar hondje mag ook mee 

Iedereen heeft het naar zijn zin 

Jan, Ron, Jan-Piet en Jan 
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Algemene Vergadering 2015 

WSV De Broekerhaven 

 

Datum : 26 maart 2015 

Plaats : Clubgebouw 

Aanvang  : 20.00 uur  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de algemene 
ledenvergadering Van WSV De Broekerhaven. Voor het vaststellen van de agenda staan we stil 
bij een overleden lid: Henk Laan. We zullen ‘m missen ook op de kolk.  Na een relatief kort 
ziekbed overleden. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
  
3. Mededelingen en ingekomen stukken  
De volgende leden hebben zich bij het bestuur afgemeld voor de vergadering:  
Kees Ensink, Jan de Vries en Jan Redeker.  
 
4. Verslag van de Algemene Vergadering van 27 maart 2014 
Verslag van ALV van 27 maart 2014. Punt 11 lijkt op goede manier opgelost omdat er 2 
hijsdagen zijn ingericht. De notulen zijn hierbij vastgesteld. 
 
5. Verslag secretaris 
De secretaris doet verslag van de hoofdpunten van de hoofdpunten van de 
bestuursvergaderingen sinds de ALV in 2014. Het verslag is separaat in het archief gevoegd. 
Het verslag is vastgesteld. Ruud wordt bedankt. 
 
6. Verslag penningmeester en Jaarrekening en balans 2014  
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2014. De penningmeester geeft 
vervolgens een toelichting op de balans 2014. Het verslag is separaat in het archief gevoegd. Het 
verslag van de penningmeester is vastgesteld. Theo wordt bedankt. 
 
7. Verslag kascontrolecommissie 
Gerard Hopman geeft toelichting op de door hem en Piet Brussel uitgevoerde kascontrole. Op 
dubbele boeking na, dat reeds gecorrigeerd was, was alles akkoord. Omdat alles in orde is 
bevonden, adviseren zij de ledenvergadering de penningmeester te dechargeren. De vergadering 
gaat hiermee akkoord. Piet Brussel en Kees Schooneman zijn beschikbaar voor de kascontrole 
over 2015 met als reservelid Annette Laan. De commissie wordt bedankt. 
 
8. Begroting 2016 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2016. De leden gaan akkoord. 
 
9. Tarieven 2016 
De penningmeester geeft een toelichting op de tariefsvoorstellen 2016. De tarieven blijven 
ongewijzigd. De leden gaan akkoord. Theo wordt bedankt. 
 
 
PAUZE 
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10. Verslag commissie jeugdzeilen 
Peter van Laar doet verslag van het jeugdzeilen van afgelopen seizoen. Het verslag is separaat in 
het archief gevoegd. Peter brengt aan de orde dat er dringend behoefte is aan extra handjes. 
Jaap de Boer en Bert Biesenbeek melden zich aan. We hebben 8 bootjes gekocht met trailers 
ter vervanging van bestaande bootjes. Bert Biesenbeek meldt dat het misschien een goed idee is 
om lasers te kopen zodat jongeren samen kunnen zeilen. Buurjongen heeft zijn laser bij ons 
liggen waar hij niet mee zeilt omdat hij alleen is. We nemen dit mee in brainstormsessie. Peter 
wordt bedankt. 
 
11. Verslag commissie wedstrijdzeilen  
Verslag wedstrijdzeilen door Ron Laan. Gemiddeld 11 boten. Op piek 16 boten op 
dinsdagavondcompetitie. Frank Fit heeft dinsdagavondwedstrijden gewonnen. 
Tijdens de 12-uurs deden 8 boten mee. Andre Kruisdijk won 12-uurs en taartenrace. Leuke 
evenementen. In Friesland leuk weekend gehad met 13 open zeilboten. Dit is gewonnen door 
Kees Ettema. Ron wordt bedankt. 
 
12. Verslag havencommissie  
Verslag havencommissie. Henk Hoogland heeft verslag gedaan. Henk wordt bedankt. 
 
13. Verslag havenmeesters  
Verslag havenmeesters stond reeds in BZ. Is verder niet toegelicht. De heren worden bedankt. 
 
14. Verslag evenementencommissie / feestcommissie  
Verslag evenementencommissie door Peter van Laar. Hij meldt dat de evenementencommissie 
stevig uitgedund is. Sjoerd onderstreept dit. Vrijwilligers worden uitgenodigd om zich aan te 
melden bij de evenementencommissie. 
 
15. En bedankt………… 
Sjoerd deelt een bloemetje uit aan Tim Bais. Ook het bloemetje voor Gea wordt aan hem 
overhandigd vanwege afwezigheid van Gea. Tim en Gea worden bedankt voor hun inspanningen 
voor de evenementencommissie. 
 
16. Goedkeuring van het door bestuur in het jaar 2014 gevoerde beleid 
Goedkeuring van het beleid d.m.v. acclamatie. 
 
17. Bestuursverkiezing  
Aftredend en niet herkiesbaar: Theo de Veer. Sjoerd roemt zijn kennis, correctheid en enorme 
inzet voor bestuur en vereniging gedurende een groot aantal jaren. Theo heeft bloemen gehad.  
 
Het bestuur heeft Laura Meijer benaderd om zitting te nemen in het bestuur. Zij heeft om bij 
het bestuur bekende redenen nog niet direct toegezegd. Het bestuur wacht haar even af. 
 
18. Rondvraag 
Jaap de Boer: Maakt opmerking over trappen in winterstalling die niet op slot zijn. Denk hier 
om. Maak het vandalen en dieven niet te gemakkelijk! 
 
Andre Kruisdijk:  Ik zeil ook bij Enkhuizen. Misschien is het een leuk idee om evenementen met 
Enkhuizen te combineren. Enkhuizen heeft evenementen op andere momenten. Ron sluit aan 
dat hij dit ook goed idee vindt. Er wordt werk van gemaakt. 
 

Ron Laan: Yuriën van Paridon beheert de website. Als iemand iets leuks heeft voor website: 
Meldt dit aan hem! 
 
19. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
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Zoals een ieder wel gezien heeft hebben we een prachtige nieuwe beschoeiing in de 
haven gekregen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door J. Koper & Zn. BV. 
Bijgaand een paar foto’s van de vorderingen van de werkzaamheden.  
Ze kwamen bij de werkzaamheden nog wel souvenirs uit het verleden tegen. Wij 
begrijpen wel waarom… Op de achterzijde van deze Broekerzeepost kun je zien wat 
er vroeger allemaal stond. Een mooi stukje historie. 

Nieuwe beschoeiing 
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NHD van dinsdag 28 april 2015 
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Nieuwe optimisten voor jeugdzeilen 

www.facebook.com/jeugdzeilenbroekerhaven 

Gezien het groeiend aantal jeugdleden (27) en de matige staat van de oude optimisten hebben 
we onlangs 10 (bijna) nieuwe optimisten aangeschaft die we over konden nemen van 
Enkhuizen. Op zaterdag 25 april hebben we deze bootjes feestelijk binnen gehaald met onze 
jeugdzeilers. De kinderen werden met 4 grote zeilboten naar Enkhuizen gebracht. Daar 
werden de bootjes te water gelaten en achter de grote boten met een sleep vastgemaakt. Er 
was een officiële overdracht met het uitwisselen van de clubvlaggetjes, limonade en koffie. 
Aanvankelijk zouden de wat meer ervaren jeugdzeilers de bootjes na het naviduct naar 
Broekerhaven zeilen maar gezien te zware weersomstandigheden voor de optimisten was dat 
niet verantwoord. Daarom brachten twee stoere mannen met snelle rubberboten uit 
Enkhuizen de jeugd weer naar Broekerhaven. Ondanks dat het natuurlijk echte zeilers zijn 
vonden de meeste kinderen dit ook een supervette ervaring! 
 

Surprise op weg naar Enkhuizen Harm & Dani op de Narwal 

Aan boord van de Madelief Te water laten van de bootjes 

Overdracht in het clubhuis van Enkhuizen Uitwisselen van de clubvlaggen m.m.v. Lois 
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Vet hard! Dit vinden we leuk! 

Lijkt de KNRM wel! Even poseren voor de foto 

Schutten in het naviduct We hebben nieuwe bootjes, yeah! 

Sleepie achter de JLS Onder begeleiding van 2 rubberboten 
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Lesrooster Jeugdzeilen 
Maandagavond / Optimisten 2 (8 kinderen) 

Onder leiding van André Kruisdijk, Yuriën van Paridon en Willem Lijster 

Woensdagavond / Optimisten 3 (3 kinderen) en tweemans zeilen (4 kinderen) 

Onder leiding van Tom Laan en Jurriën van der Loo 

Vrijdagavond / Optimisten 1 (12 kinderen) 

Onder leiding van Peter van Laar en Femke Hooiveld en behulpzame (groot)ouders. 

De “oude” optimisten worden te koop aangeboden 

vanaf 175 euro per stuk. Mocht u interesse 

hebben neem dan contact op met: 

 

Peter van Laar 

Jeugdzeilen@broekerhaven.com 

Telefoon: 0228-543680  

Optimisten te koop aangeboden 



15 

Jeugdzeilen met de eerstejaars 

Deze leuke foto collage werd aangeleverd door Fred Sleutel. Het was de vuurdoop van onze 

nieuwe eerstejaars leerlingen. Voor de eerste keer het water op in een optimist. Eerst maar even 

oefenen met peddelen en aanmeren in de Kolk. En wat zijn ze enthousiast! 
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NAAM:      Willem & Henny WieseWillem & Henny WieseWillem & Henny WieseWillem & Henny Wiese    
Op vrijdagochtend 1 mei bezoeken wij Willem en Henny Wiese en horen wij onder het genot van koffie en 

een heerlijke tompouce alle verhalen aan. 

GEBOREN: Willem Wiese is op 21 november 1945 geboren in Alkmaar en Henny Wiese – Bontekoning, 

op 16 november 1949 in Hoorn. 

GEZIN:  Samen zijn ze al 44 jaar gelukkig getrouwd en wonen inmiddels ook al 44 jaar op de 

Watermolenweg in Bovenkarspel. Ze hebben twee kinderen en 5 kleinkinderen, dochter 

Linda van 42 jaar zij heeft 3 kinderen: Hugo, Seph en Carlijn. Zoon Barry van 39 jaar en hij 

heeft 2 kinderen: Puck en Sam. 

BEROEP:  Willem is z’n carrière als timmerman bij De Wit in Beets begonnen, dit was een heel klein 

familie bedrijfje, waar Willem de enige werknemer was. De heer en mevrouw De Wit 

beschouwden Willem als hun eigen kind, en de kinderen als hun kleinkinderen. Willem 

heeft de heer en mevrouw De Wit tot aan hun overlijden elke week trouw bezocht.  

 Na nog een korte tijd bij 2 andere werkgevers te hebben gewerkt is Willem bij Commandeur 

in Limmen terecht gekomen. Daar heeft hij 35 jaar gewerkt, waarvan de laatste 15 jaar als 

voorman. Hij geniet nu alweer 10 jaar van z’n pensioen.  

 Henny is begonnen in het Burgerziekenhuis in Amsterdam. Daarna heeft ze een 

verpleegopleiding bij de Noordse Balk in Wormerveer gevolgd. Uiteindelijk vond ze dit werk 

op jonge leeftijd wel erg zwaar en belandde in de dieetkeuken. Toen ze eenmaal in 

Bovenkarspel woonde, was het lastig werk te vinden. Uiteindelijk heeft ze een tijd als 

bejaardenhulp in Hoogkarspel gewerkt. Toen dochter Linda werd geboren is ze gestopt met 

werken. Later, toen de kinderen wat groter waren is Henny violen gaan bestuiven in Andijk 

en werkte ze bij diverse werkgevers. Vier jaar geleden is ze ook gestopt met werken. 

HOBBY’S:  Willem heeft als hobby timmeren en maakt voor hun zelf maar ook voor anderen de mooiste 

meubels. Van al z’n objecten maakt hij foto’s, deze zitten in een map. Daarnaast houdt 

Willem van koken, zolang het maar geen aardappels zijn! En fotograferen vindt hij ook erg 

leuk maar heeft hier de laatste tijd wel minder tijd voor. Voorheen had hij nog een donkere 

kamer en verzorgde hij met personeelsuitjes de fotoreportages. Henny heeft als hobby 

tuinieren, fietsen en ze leest graag thrillers. Sinds kort is zij in het bezit van een e-reader, 

dus dan ligt de boot niet meer vol met boeken! 

TYPE SCHIP: Een Sneekermeer, de boot hebben zij in 1995 gekocht. 

NAAM SCHIP: Ostara, zo heette de boot al toen zij hem kochten. De naam betekent “Godin van de Lente”. 

Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?  

Henny & Willem in hun achtertuin 
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Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?  Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?  

CONTACT MET DE WATERSPORT: Willem heeft als kind veel in BM’ers gezeild. Later hebben ze met de 

kinderen nog wel eens een bootje gehuurd in Giethoorn. Henny vond dit eigenlijk helemaal 

niets en vond het op het water zelfs doodeng. Willem wilde wel graag een zeilboot kopen 

maar moest van Henny eerst op zeilles in Uitgeest. Toen Willem officieel z’n zeildiploma 

had behaald mocht er een zeilboot komen. 

 Henny wilde geen plastic boot, ze hadden ooit eens een Sneekermeer gehuurd en dit was 

Henny goed bevallen. Zodoende hebben ze nu de Ostara al 21 jaar in het bezit. 

VAKANTIE:  De boot ligt het hele seizoen in Woudsend in Friesland. In de zomer gaan ze er zo’n 4 

weken mee op vakantie en tussendoor maken ze nog korte tripjes van 3 tot 4 dagen. 

Voorheen gingen ze ook nog wel eens naar Turkije, echt voor de zon. Maar sinds Henny is 

gestopt met werken is die behoefte er niet meer. Willem gaat af en toe wel mee met een 

vrachtschip, via het werk van hun zoon, en vaart dan zo’n 4 of 5 weken mee van 

Noorwegen tot aan Spanje. Hij kan dan ook mooi z’n hobby fotograferen weer oppakken! 

Tijdens een van die trips heeft hij bij toeval ook wel eens de taak van kok op zich genomen 

en kookte daarbij internationaal voor het personeel aan boord. 

FAVORIETE MUZIEK:  Willem houdt wel erg van Piet Veerman en de Cats en Henny mag graag naar 

muziek van André Hazes luisteren. Zelf zingt Henny bij Streeker Smart. 

FAVORIETE DRANK: Willem lust graag een biertje en Henny een wijntje, rood of wit. 

FAVORIETE GERECHT: Gebakken tomaten met wit brood. (Tomaten met uien bakken, 2 eieren erdoor 

en wat oude kaas) 

WIE KOOK ER AAN BOORD: Willem kookt zowel op de boot als thuis en Henny doet de afwas. 

FAVORIETE BOOT: Willem heeft geen favoriet en is nog steeds blij met hun Ostara. Henny had nog wel 

een Doerak (kruiser) gewild, maar dit blijkt niets voor het IJsselmeer te zijn. 

DAT WIL IK NOG KWIJT: Deze winter voor het eerst in de loods gestaan en dat was erg gezellig, iedereen 

helpt elkaar en geeft tips en dat was erg fijn.  

WAT BETREFT DE VRAAG VAN LOUIS: Hoe vermaak je je met de boot nu je zoveel vrij hebt? Ik heb tijd 

te kort! En er is meer dan alleen de boot, fietsen bijvoorbeeld, is ook erg leuk. 

VOLGEND SLACHTOFFER: Paul Schutte sr 

VRAAG:  Paul (want ik mag geen meneer zeggen!), nu ik je heb geholpen je zwaard te repareren, zou 

ik je willen vragen: Loopt de Swanneblom nou nog mooier over die kant?  

Paul en Elly, als een van onze oudste zeilende leden van de vereniging lijkt het ons heel erg leuk om eens 

bij jullie langs te gaan voor een interview. De Redactie. 
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Passanten in beeld 

In het weekend van 16 en 17 mei werd onze haven druk bezocht door zo’n 22 boten 

van Watersportvereniging De Kreupel uit Andijk. Zaterdag hadden ze met behulp van 

catering een gezellige barbecue georganiseerd bij het clubhuis. Zondagmorgen waren 

de meesten bij het luiden van de kerkklokken alweer vertrokken. Ik trof schipper Rob 

van de Fugue nog in de haven (ja, zijn bootletters moesten er nog worden opgeplakt...). 

Hij was druk eieren met spek en kaas aan het bakken voor zijn twee opstappers. Ze 

hadden geen haast en voor de middag in ieder geval nog een mooie zeiltocht in het 

vooruitzicht. 

De eieren met spek en kaas van Rob 

De Kreupel op bezoek in Broekerhaven 
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Henk Laan 

Nog zoveel plannen... 

Henk is op 16 maart 2015 overleden.  

Henk is 63 jaar geworden.  

Wij wensen Riet, kinderen en kleinkinderen     

veel sterkte toe. 

420 

Dat er hard gewerkt is aan de 420 

bootjes is hier wel te zien. Peter van 

Laar en Jurriën van der Loo, beiden 

van het jeugdzeilteam, aan het werk 

bij en mét Jan en Jan-Piet Kager. 

Goed werk mannen! 

Kom je na de winter op je boot, heeft 

iemand zijn nest  erin gemaakt... 

Niet dichtgooien, daar zwemt nog 

een hond!! 

Bij Kager aan het werk in de schuur 
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Voorgaande jaren organiseerde de Evenementen Commissie het verrassingsweekend. 
Zoals al op de activiteitenkalender staat, is dat omgedoopt tot Broekerhavenweekend. 
We hebben nu besloten het verrassingselement weg te laten en bekend te maken wat 

we gaan doen. 

Het weekend staat gepland voor 13 en 14 juni 2015. 

 

We gaan naar Medemblik waar we een bezoek brengen aan het stoommuseum. Dit is 

ook voor kinderen heel leuk. 

Op zaterdag 13 juni beginnen we om half 10 met koffie, koek en palaver in de kantine. 
Daarna varen we naar Medemblik. Er wordt voor gereserveerde ligplaatsen gezorgd. 
Het is de bedoeling dat we daar om 14.00 uur zijn, zodat we om 14.30 uur op pad 

kunnen naar het stoommuseum. 

Als we hiervan terugkomen drinken we wat en worden de barbecues klaar gezet. De 
commissie zorgt voor het eerste drankje, hete barbecues en een mooie plek. Voor het 

eten, drinken, een zitplaats en eventueel een tafeltje moet zelf worden gezorgd. 

Details worden later aan de deelnemers bekend gemaakt. Als de weersomstandigheden 

dit weekend niet goed zijn, zullen we tijdig uitkijken naar een alternatief. 

 

Groeten, De Evenementen Commissie 

 

 Opgeven kan tot 1 juni 2015 bij: 

 Ron en Annette Laan 

 0228 – 51 53 68 

 place44@gmail.com 

 

Mocht het niet uitkomen om met de boot te komen, en wil je toch graag naar het 
stoommuseum en samen barbecueën, dan kun je ook met de auto komen. Geef dit bij 

het opgeven even aan. 

Broekerhavenweekend 
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Leerstof voor zeilers 

Rondvaartboot 
 

Wij waren in Amsterdam met Paul 
Schutte van de Schuttevaer. Hij 

vaart daar op een rondvaartbootje. 

Wij zijn met hem mee geweest, 
bijgaande foto is misschien wel 

leuk voor de BZP.  

Groeten, Ron en Annette 

Place 44 
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Wedstrijden & Evenementen 2015 

WEDSTRIJDEN   

Skippersmee�ng 7 april 20.00 uur 

Dinsdagavond compe��e 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 compe��e 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 compe��e 3 november 20.00 uur 

EVENEMENTEN   

Broekerhavenweekend 13 & 14 juni  

Afslui�ng vaarseizoen Datum nog niet bekend 15.00 uur 

Nieuwjaarsrecep�e 2016 Zondag 3 januari 2016 16.00 - 18.00 uur 
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Wedstrijdzeilen 

Elke dinsdagavond worden er zeilwedstrijden gehouden vanuit de wedstrijdcommissie 
van Broekerhaven. Dit is een competitie tussen allerlei soorten zeilboten, groot of 
klein, snel of minder snel, iedereen kan meedoen. Er wordt gevaren middels een rating 
systeem zodat er een gelijkwaardige competitie gevaren kan worden. Aansluitend wordt 
er nagepraat en wat gedronken in het clubgebouw en wordt ook de uitslag van de 
wedstrijd bekend gemaakt. Wekelijks doen er gemiddeld zo’n 10-15 boten mee aan 

deze competitie. De uitslagen van de wedstrijden kun je ook nakijken op de website:  

www.wsvdebroekerhaven.nl/Wedstrijdzeilen. 

Voor vragen kun je terecht bij Ron Laan: wedstrijdzeilen@broekerhaven.com  
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JRO 

Jaap Rood 

JRE 

Jan Redeker 

PB 

Peter Beers 

JDV 

Jan De Vries 

JW 

Jochem Wiersma 

GS 

Gertjan Severs 

HAVENMEESTERS 

Telefoon: 06-2140 4698 

Ledenbestand 

 
Aangemeld als lid van onze vereniging: 
 
E.R. (Ed) Uding 
De Buurt 14 
1606 AG VENHUIZEN 
 
S.L. (Simon) Visser 
Jongeweer 19 
1608 EH WIJDENES  
 
G.B. (Gerard) Schrale 
Staaleversgracht 5 
1601 NM ENKHUIZEN  
 

 
 
  
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. 

06 JDV 

13 GS 

20 JRO 

27 JRE 

  

MEI 

03 PB 

10 GS 

17 JRO 

24 JRE 

  

JUNI 

01 PB 

08 JW 

15 JDV 

22 GS 

29 JRO 

JULI 

05 JRE 

12 JW 

19 PB 

26 GS 

  

AUG 

Rooster Havenmeesters 2015 

02 JRO 

09 JRE 

16 PB 

23 JW 

30 JDV 

SEPT 

07 GS 

14 JRO 

21 GS 

28 JRE 

  

OKT 

Woensdag = wisseldag 
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28 Aanleveren kopij vóór 21 augustus 2015 bij redactie@broekerhaven.com 

Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden... 

Foto’s van Oud Broekerhaven zijn beschikbaar gesteld door Margreet Broersen.            

Voor meer foto’s van Oud Broekerhaven kun je een kijkje nemen op haar website: 

www.margreetbroersenfotografie.nl.  

Zo zagen de haven en de camping er vroeger uit... 


