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Van de bestuurstafel...
De eerste BZP van 2016 en eigenlijk niets te melden.
Buiten het uitzonderlijke weer, meer storm en regen dan ik me kan
heugen in een winter, reilt (betekent op en neer gaan, dus eigenlijk
motorbootvaren) en zeilt alles naar wens.
Je kan stellen dat ‘niets te melden’ dus gaat over een saaie, suffe club.
We weten allemaal dat het tegendeel het geval is. Ik denk dat er niet
veel collega Watersportverenigingen zo veel actieve leden hebben. Met actief bedoel ik zowel de
initiatief- en actie ondernemende als de meedoende (die op/bij evenementen meedoen) leden.
De enige echte zorg, al vaker benoemd: de vergrijzing. De zoektocht naar verjonging vraagt nog
veel creativiteit en inzet. In vergaderingen en overleg is het een veel besproken onderwerp. Wie
wil bijvoorbeeld zelf, of weet iemand die Peter en z’n kompanen bij wil gaan staan bij het
jeugdzeilen. Leuker en uitdagender kan watersport haast niet zijn dan jongeren enthousiast
maken voor onze hobby !
Verder lijkt iedereen tevreden met onze club. ‘Houwen zo’ lijkt het motto.
Wat valt er nou te melden over bijvoorbeeld:
∗
de Havenmeesters, bijna altijd bereikbaar, zorgen voor een gezellige en ordelijke sfeer op de
haven, nemen initiatief bij problemen en zijn creatief in de oplossingen, ja en?
∗
of de Evenementen commissie, altijd alles voor elkaar als er wat valt te beleven, altijd
energiek en positief en op naar het volgende evenement. Het is bijna gewoon, zo goed doen
ze het, nou en?
∗
of de zeilopleiders, heel normaal dat er zo veel tijd en energie in wordt gestoken om de
jeugd te leren zeilen en enthousiast te maken voor het water, ja toch?
∗
of de Wedstrijdzeil organisatoren, altijd weer een spannende, uitdagende en goed
georganiseerde competitie, normaal toch?
∗
of de Havencommissie, altijd oplettend en waakzaam over onze trots, onze haven. Ieder
jaar weer zorgend voor een lijst van klussen en begeleiding daarvan voor onze werkdagen,
gewoon toch?
∗
of de Clubhuis commissie, thuis misschien gezelliger, maar dan komt toch zeker ‘ons huis’,
altijd netjes, altijd op orde, heeft iedereen toch?
∗
of de hijscommissie, altijd omhoog, even vaak omlaag in goed overleg en vooral op ’t
moment op zoek naar nieuwe leden, snel weer gewoon toch?
∗
of onze Redactie, compliment op compliment, we raken er niet over uitgepraat, onze BZP.
Wat een klus, wat een initiatief, wat een inzet, nou ja gewoon normaal toch?
∗
of het Bestuur, wat moet ik daar überhaupt over zeggen: dat het een prettig groepje is,
waarbij de taken goed verdeeld zijn en serieus worden genomen, maar ook gezellig en
zorgzaam, dat is natuurlijk al helemaal normaal.
Zoals jullie zien: niets te melden.
Doorgaan zo, is mijn idee: zo weinig mogelijk te melden in en over onze fantastische vereniging !
Oh ja, toch nog wat: kom op de ALV op 31 maart, wie weet valt er wat te melden. Mis em niet !
Sjoerd
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Van de Redactie..
Alweer een nieuw nummer van de Broekerzeepost. In dit nummer een ingezonden verslag van
een “oud” redactielid met een verhaal uit de oude doos. Zo ziet u maar weer hoe betrokken ook
onze oud redactieleden soms nog zijn.
De foto op de voorpagina is ingezonden door Lydeke Ensink. Het is een afbeelding van de
Koppelsluis bij het Koning Willem-Alexanderkanaal in Drenthe. Vindt u het ook leuk om met
uw foto op de voorkant te staan? Stuur dan uw inzending naar redactie@broekerhaven.com
en wie weet siert u het volgende clubblad met uw foto. Wij kijken er naar uit!
Verder willen wij iedereen weer een goed vaarjaar toewensen!

Anneloes & Lenka
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UITNODIGING
Om het seizoen met z’n allen gezellig te beginnen, nodigen wij u uit voor
de seizoens opening op zondag 10 april 2016.
De boten liggen er al weer een paar weken in, dus iedereen is bezig de boot
zo snel mogelijk vaarklaar te maken.
Daarom een gezellige inloopmiddag, vanaf 15.00 uur bent u welkom in de
kantine voor koffie, koek, een drankje en een hapje.
We hopen op een gezellige opkomst.
Dus tot zondag 10 april vanaf 15.00 uur.
Met vriendelijke groet,
De Evenementen Commissie

UITNODIGING voor alle leden
Algemene Ledenvergadering 2016
Donderdag 31 maart
Aanvang 20.00 uur
Clubgebouw
De nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht
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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 reserve lid Annette Laan. De commissie wordt bedankt.
8. Begroting 2016
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2016. De leden gaan akkoord.
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9. Tarieven 2016
De penningmeester geeft een toelichting op de tarief voorstellen 2016. De tarieven blijven
ongewijzigd. De leden gaan akkoord. Theo wordt bedankt.

PAUZE

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 BZP. 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.
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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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Agenda
Algemene Ledenvergadering WSV De Broekerhaven
Datum

: 31 maart 2016

Plaats

: Clubgebouw

Aanvang : 20.00 uur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01. Opening
02. Vaststellen van de agenda
03. Mededelingen en ingekomen stukken
a. Vervanging code hek en clubhuis
04. Verslag van de Algemene Vergadering van 26 maart 2015
05. Verslag secretaris
06. Verslag penningmeester en Jaarrekening 2015 / Balans 2015 (bijgevoegd)
07. Verslag kascontrolecommissie
08. Begroting 2016 en 2017 (bijgevoegd)
09. Tarieven 2017 voorstel (bijgevoegd)

PAUZE

10. Verslag commissie jeugdzeilen (Peter van Laar)
11. Verslag commissie wedstrijdzeilen (Ron Laan)
12. Verslag havencommissie (Jan de Vries)
13. Verslag havenmeesters (Jan Redeker)
14. Verslag evenementencommissie / feestcommissie (Peter van Laar)
15. En bedankt…
16. Goedkeuring van het door het bestuur in het jaar 2015 gevoerde beleid
17. Bestuursverkiezing Ruud Bakker is aftredend en herkiesbaar.
Inge Kuyt is bereid gevonden om de taken van Laura Meijer over te nemen.
Tegenkandidaten kunnen tot 24 maart 2016 schriftelijk bij het bestuur worden
voorgedragen. Uit de voordracht dient de ondersteuning van tenminste 15
stemgerechtigden te blijken.
18. Voorstellen
Voorstellen kunnen tot 24 maart 2016 schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
19. Rondvraag
20. Sluiting
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Kennismaken met Kees Meijne
Zoals in de vorige Broekerzeepost aangekondigd is
ons team met havenmeesters versterkt met de komst
van Kees Meijne. Daarom laten we u graag even
kennismaken met deze behulpzame sleepbootkenner
die al sinds 1987 lid is van onze vereniging. Kees is
dagelijks in en rondom de haven te vinden waardoor
hij eigenlijk al een bekend gezicht is voor velen.
Samen met Rik van Houten beheren ze dagelijks de
schuur bij Van der Meulen met kluswerkzaamheden.
Zo kwam het eens ter sprake met een van de
havenmeesters dat, wanneer ze op zoek zouden zijn
naar een nieuwe havenmeester, hij die taak graag op
zich wilde nemen.
Toen Jochem Wiersma aankondigde dat hij zou
stoppen werd Kees gevraagd of zijn aanbod nog geldig
was. En zo is het gekomen dat u hem voortaan ook
met de pet van havenmeester kunt treffen. Hij vindt
het leuk om een bijdrage aan de haven te leveren en
is altijd bereid om anderen te helpen.
Kees is geboren in Bakkum en kwam zijn vrouw Ali tegen toen hij met haar zwager in
Purmerend werkte. Ze trouwden en gingen in het geboortedorp van Ali wonen: Bovenkarspel.
Ze kregen 2 kinderen, dochter Diana die nu samen met haar man Jim en hun dochtertje Zara
in Brazilië woont en nog een zoon Kees, hij woont samen met vriendin Marije in Enkhuizen.
Een stukje dichter bij huis. Kees jr. werkt ook op het water.
Lang geleden is Kees opgeleid als kok maar hij heeft hier nooit een baan in gehad (zelfs thuis
kookt hij nooit). Hij heeft gewerkt bij Wijsmuller in IJmuiden op de zeesleepvaart maar met 2
kleine kinderen was het lastig combineren. Uiteindelijk heeft hij 40 jaar bij de brandweer in
Stede Broec gewerkt waarvan vele jaren als commandant.
Vandaag de dag geniet hij van zijn pensioen maar vaart graag het duikondersteuningsvaartuig
de “Triton” van Tim Bais met enige regelmaat naar verschillende locaties waarna hij ze meestal
na een korte periode ook weer op mag halen. Dit doet hij altijd samen met Ali. Zelf is Kees ook
29 jaar als duiker actief geweest bij de brandweer en heeft hij ook duikcursussen gegeven en
was hij lid van de examencommissie. Tegenwoordig houden ze het meer bij snorkelen tijdens de
vakantie.
Samen maken ze vele (lange) tochten met hun sleepvlet de Cycloop, een 12 meter lang varend
monument die ze reeds 15 jaar bezitten. Ze gaan overal naar toe maar blijven wel het liefst op
zoet water. Ook de kinderen en hun kleindochter varen nog wel eens mee.
Ze zijn heel blij dat ze nu op een prachtige plek in de Kolk liggen. Ook maken ze alweer plannen
om dit jaar weer naar hun dochter en haar gezin in Brazilië te reizen zoals ze afgelopen jaar ook
hebben gedaan. Met zo’n fantastisch team van havenmeesters is dat prima te regelen!

De Redactie
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Jeugdzeilen 2016
U kunt uw (klein)kind weer opgeven voor het jeugdzeilen
Graag aanmelden vóór 1 april 2016. Wacht niet te lang, want vol is vol!
Invulling van de onderstaande dagen is onder voorbehoud.

Lesdagen:
Brevet 1
Brevet 2 + 3
Tweemanszeilen

(1e jaars)
(2e en 3e jaars)
(1e t/m 3e jaars)

vrijdag
woensdag
donderdag

van 18.30 uur tot 20.15 uur
van 18.45 uur tot 20.15 uur
van 18.30 uur tot 20.30 uur

Voorwaarden:
♦
Leeftijd 8 jaar en ouder.
♦
Zwemdiploma A en B is verplicht.
♦
Reddingsvest met kraag is verplicht.
Voor eenmanszeilen zijn er 10 bootjes van de vereniging.
Voor tweemanszeilen zijn er 2 boten van de vereniging.
Lessen met een eigen tweemansboot kan, mits er plek is.
Voor tweemanszeilen heb je een waterdicht pak nodig.
Kosten:
Jeugdlidmaatschap
Lesgeld
Gebruik van een eenmansboot van de vereniging
Gebruik van een tweemansboot van de vereniging
Ligplaats eigen tweemansboot (mits er plaats is)

€
€
€
€
€

24,00
42,50
27,50
37,50
87,50

Voor het jeugdzeilen is het verplicht een machtiging af te geven voor de inning van de
genoemde gelden. Uiteraard krijg je eerst een rekening thuis gestuurd. Het
opgaveformulier kun je downloaden van de website (www.wsvdebroekerhaven.nl/
jeugdzeilen) of aanvragen bij Peter van Laar en gelijktijdig met de machtiging inleveren
bij:
Peter van Laar
Multatulihof 8
1613 MN Grootebroek
0228-543680
email: jeugdzeilen@broekerhaven.com
Ook als je eerder hebt meegedaan, moet je je opnieuw opgeven.
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Vrijwilligers gezocht voor het jeugdzeilen
Jeugdzeilen is heel erg leuk voor kinderen maar die kinderen moeten wel geïnstrueerd
worden. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die graag met kinderen werken,
geduld hebben en het mooi vinden om hun zeilkennis over te brengen aan de jeugd.
Het is geheel op vrijwillige basis. Dat wil echter niet zeggen dat het vrijblijvend is, want
we moeten wel op je kunnen rekenen. Is het wat voor jou, wacht dan niet en sluit je
snel aan bij ons team.

Aanmelden bij :
Peter van Laar
pjj.van.laar@quicknet.nl
Tel. 0228 - 543680

www.facebook.com/jeugdzeilenbroekerhaven
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Wie zijn…? Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…? Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?

NAAM:

Piet & Mieke Brussel

Op een stormachtige vrijdag ochtend ging de redactie op de fiets langs bij de familie Brussel in
Grootebroek, waar wij werden ontvangen met koffie en heerlijke koek.
GEBOREN: Piet Brussel is op 10 november 1946 geboren in Zaandijk. Hij is één van de 7
kinderen en zijn vrouw, geboren als Annemieke de Jong op 15 mei 1946, ook in de
Zaanstreek, maar dan in Assendelft. Zij komt uit een gezin met 10 kinderen.
Zij hebben elkaar ontmoet in de 3e klas van het Michaël College in Zaandam. Piet
kwam toen bij Mieke in de klas nadat hij was gestopt met het seminarie
(priesteropleiding) in Heemstede. Samen hebben ze 3 jaar in Zaandijk gewoond
terwijl Piet nog studeerde voor leraar voor lichamelijke opvoeding. Toen er
gezinsuitbreiding kwam, wilden ze wat groter wonen. In het zwembad waar Piet
toentertijd in de zomervakantie werkte, hoorden ze over Grootebroek. Daar hebben
zij toen een huis gekocht, eerst op de Beukenlaan maar inmiddels wonen ze al bijna
40 jaar op de Sluisdeur.
GEZIN:

Piet en Mieke hebben 2 kinderen, Mendie en Rik, die beiden ook in Grootebroek
wonen. Ze zijn de trotse opa en oma van 4 kleinkinderen: Rosa, Max, Lana en
Milou.

BEROEP:

Piet is altijd gymleraar geweest. Toen ze in Grootebroek kwamen wonen gaf hij les
op 3 lagere scholen, de LTS en de huishoudschool. Vervolgens heeft hij een tijd les
gegeven op het Michaël College in Zaandam en daarna heeft hij tot z’n pensioen bij
het Martinus College gewerkt als gymleraar en later ook als decaan. Toen de
kinderen wat groter waren heeft Mieke administratief werk gedaan bij de Zaadunie
(nu Syngenta). Vanwege haar gezondheid moest ze daar op een gegeven moment
mee stoppen. Deze zomer, om precies te zijn op 3 juli, is het 25 jaar geleden dat
Mieke een donornier kreeg en dat wordt elk jaar gevierd!

HOBBY’S:

Piet had altijd veel sporten als hobby waaronder volleybal, basketbal, atletiek en
triatlons. Hij heeft in het verleden ook marathons gelopen. Vanwege problemen met
zijn knie gaat dat niet meer dus houdt Piet het nu bij zwemmen, zeilen, samen
fietsen, fotograferen, filmen en het verzamelen van van alles en nog wat. Daarnaast
mag hij ook graag klussen. Mieke zwemt ook graag en doet aan badminton. Ook zij
vindt het leuk om samen te fietsen, zelf kleding te maken, te lezen en te tuinieren.
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Wie zijn…? Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…? Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?
TYPE SCHIP: Wat niet iedereen zal weten, maar Piet en Mieke hebben 2 boten, een zeil-, en een
motorboot. Zij zijn lid vanaf 2008. In juli van dat jaar hebben zij een motorboot
gekocht. Een Smelner kruiser, een kajuit motorboot van 8 meter lang. Deze ligt in
Sint Nicolaasga in Friesland. In het voorjaar van 2009 werd de zeilboot
aangeschaft een Hunter 25.
NAAM SCHIP: De motorboot heet MILAROMA I en de zeilboot heet MILAROMA II (de naam is
samengesteld uit de eerste 2 letters van de namen van de kleinkinderen).
CONTACT MET DE WATERSPORT: Piet woonde vroeger aan de Zaan, en z’n ouders gingen
altijd kanoën, misschien is hier wel het contact met de watersport ontstaan.
VAKANTIE: Naast de motorboot en de zeilboot hebben zij ook nog een caravan. In het voorjaar
gaan ze graag voor een week of 4 naar Frankrijk. Met de motorboot gaan ze ook
wel op vakantie en dan varen ze graag door Friesland, Drenthe en Overijssel.
Met de zeilboot gaat Piet meestal alleen het water op. Hij heeft veel van Louis
geleerd. De zeillessen op de boot van Louis en op zijn eigen boot zijn zeer
waardevol voor Piet.
FAVORIETE MUZIEK: Ze vinden veel soorten muziek leuk (klassiek en jazz) maar ze luisteren
ook graag naar de radio.
FAVORIETE DRANK: Piet lust graag een biertje, Mieke houdt het bij een frisje.
FAVORIETE GERECHT (aan boord): Dat hebben ze niet, ze vinden alles lekker!
WIE KOOKT ER AAN BOORD: Mieke kookt altijd, zowel thuis als op vakantie.
FAVORIETE BOOT: Ze zijn tevreden met wat ze nu hebben, het hoeft niet groter, maar
misschien is een boegschroef soms wel handig ;-)
DAT WILLEN WE NOG KWIJT: De goede en gezellige sfeer binnen de vereniging, dat moeten we
vooral zo houden.
HET ANTWOORD OP DE VRAAG VAN AAD & TONNIE: Wat Piet allemaal van plan is? Tsja,
nieuw zeil en een stuurautomaat en de rest is kansloos tijdens de komende
dinsdagavond wedstrijden!
VOLGENDE SLACHTOFFER: Jaap Rood.
VRAAG:

Wil jij volgende keer tijdens de zeilwedstrijden je stille elektrische motor afzetten??

De Redactie

De zeilboot van Piet

De motorboot van Piet & Mieke
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Weet je nog wel, Oudje…?
Geschreven door een “oud en eerste
redactielid” van de WSV De Broekerhaven.

Een grote tent (ik dacht 45 X 60 meter) werd
geplaatst op het oude ijsbaanterrein, daar waar
nu huizen staan “Achter het Rad”.

U zult wel denken wat krijgen we nou?
Leven die Kooikers nog wel?
Dat zullen ook wel grijze duiven zijn.
Ja, U heeft gelijk. Na vele verhuizingen en
omzwervingen zijn zij (hopelijk) tot rust
gekomen in Enkhuizen. En waar het bloed
altijd kruipt, AAN DE HAVEN, vandaar dit
verhaal van vroeger.

Op de grote Kaai (Hof van Holland nu CaféRestaurant de Buren) een oud Hollandse
markt en op het Pampus een mini kermis.
In de grote tent speelde op vrijdag, zaterdag en
zondag avond de in die tijd beroemde en
bekende band “RITA AND HER GOLDEN
FIVE”.
Op vrijdag was het aanmelden van de botters
Ouderen en hun kinderen kunnen zich nog wel en heeft de WSV voor een barbecue gezorgd
het jaar 1972 herinneren, toen de WSV De
voor alle bemanningen en genodigden. (Kunt U
Broekerhaven werd opgericht door mijn
nagaan, elke botter had 12 mensen aan boord,
echtgenoot.
dus tel uit je winst) en dat zat allemaal in de
aanmeldingsprijs.
In 1973 kreeg de WSV de Westwal
Botterwedstrijden in Broekerhaven te
Enfin het eind van dat weekend (17-18-19
organiseren.
augustus 1973) ging iedereen bekaf naar huis.
Allemensen, nu konden wij laten zien dat bij de De bottereigenaar en de bemanning kregen een
WSV ( met ongeveer 50 leden) alles kon. Maar plaquette.
wat een organisatie!!
Wat dacht U, kregen wij zo’n 40 botters in de
De senioren van de WSV kunnen zich de TX58
slurf. Toen waren er nog geen boxen en
van Peter van Lare en het kleine bottertje de
clubhuis, alles was nog ongerept.
HK21, nog wel herinneren, dat waren nl de
Maar wat een sfeer!!
botters waar de WSV mee voer in de wedstrijd.
Ik hoop dat dit geschreven stukje een glimlach
op Uw gezicht zal toveren.
Misschien schrijf ik een volgende keer, als U
het leukt vindt, nog wel weer wat.
Willy Kooiker-Van der Velde

Voor de bemanningen moest ook voor eten en
drinken gezorgd worden.
Leden van de WSV werden ingeschakeld en
hielpen enthousiast mee.
18
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Hijsdag
VOORJAAR 2016
De hijsdag bij
Van der Meulen is op
Zaterdag 26 maart 2016.
De hijsdag van de
Vereniging is een week
later, namelijk:
Zaterdag 2 april 2016.
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Broekerhavenweekend
11 & 12 juni 2016
Ook dit jaar is de evenementencommissie (EC)
voornemens iets leuks te doen. Deze trip geldt voor
iedereen, met een motorboot of zeiljacht.
Het is de bedoeling dat we dit keer naar Edam gaan.
Aldaar aangekomen, gaan we als groep door de sluis en
meren af aan de kade bij de dubbele ophaalbrug.
Ter plaatse zullen we het met z'n allen op vertrouwde wijze gezellig maken.
In dit weekend gaan we ook onder begeleiding van een gids een wandeling maken door Edam
met letterlijk als hoogtepunt het beklimmen van de toren van de Grote Kerk aldaar.
E.e.a. moet nog uitgewerkt worden.
Het Broekerhavenweekend zal plaats vinden in het weekend van 11 & 12 juni 2016.
Om voor een goede organisatie te kunnen zorgen, vinden wij het prettig om te weten hoeveel
mensen/ kinderen en boten er meegaan en stellen het daarom op prijs dit ruim van te voren
te horen.
Doorgang vindt uiteraard alleen plaats als het weer het toelaat.
Opgeven kan bij:
Ron en Annette Laan
0228 – 51 53 68
Place44@gmail.com
De evenementen commissie
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Bericht van de havenmeesters
Op de valreep........
Deze scheepsterm is zelfs bij het tv programma "de slimste mens" niet goed bekend want daar
wordt als invulling gegeven: "loopplank" terwijl het een touwladder had moeten zijn naast de
algemeen bekende overdrachtelijke betekenis: "op het laatste moment"!
Op de valreep is dus: op het punt staan via de touwladder van een schip af of omhoog te
klimmen.
Jochem Wiersma is per 1 januari zo van het schip de WSV "De Broekerhaven" geklommen en
Kees Meijne er op, zodat het havenmeester zestal compleet blijft.
In deze editie van het clubblad staan de verslagen en financiële wetenswaardigheden van het
afgelopen jaar. Ook van de havenmeesters wordt een verslag verwacht, edoch er valt niet veel
nieuws meer te melden. Alles wat de havenmeesters op het hart ligt, is in eerdere edities van
het blad al vermeld.
Misschien vindt u het interessant te vernemen dat er het afgelopen seizoen 838 passanten
briefjes zijn uitgereikt. Er vanuit gaande dat er gemiddeld 2 a 3 personen op een schip zijn,
betekent dat er zo'n twee-en-half duizend mensen onze haven hebben bezocht voor een of
meerdere dagen. Wat de economische betekenis voor de vereniging, de horeca en de
middenstand in de directe omgeving is, laat zich raden.
Misschien vindt u het interessant te vernemen dat de vaargeul naar de haven regelmatig door
Rijkswaterstaat op diepte wordt gehouden en dat de gemeente Stede Broec voornemens is het
komende jaar ook de binnenhaven op twee meter diepte te brengen.
Misschien wil u ook weten waarom regelmatig lieden onder de brug bezig zijn. Zij verstevigen de
brug omdat de nieuwe route naar de dijk Enkhuizen - Lelystad door intensiever verkeer, dat
vereist. Ook de komende maanden zal daar nog veel werk aan worden verricht waardoor de
sluis van binnen- naar buitenhaven zo af en toe gestremd zal zijn.
Eigenlijk behoort u ook te weten wat die havenmeesters de hele dag uitspoken naast koffie
drinken en met een air rond te lopen! Hun taken staan nauwkeurig omschreven op een A-4tje,
hen door het bestuur ter hand gesteld en waaraan zij zich dienen te houden. Voor
geïnteresseerde aspirant havenmeesters uiteraard ter inzage zodat u weet waaraan u begint,
Het behoort NIET tot onze taak vaste ligplaatsen toe te wijzen; wij zijn er enkel voor de tijdelijke.
Het bestuur, met name de havencommissaris, gaat daar over en de havenmeesters zijn alleen
maar adviserend en signalerend. Wel geven zij leden en aspirant-leden informatie over de
mogelijkheden en de aanvragen op de wachtlijst. Een bezoekje aan het havenkantoor geeft u
dan alle duidelijkheid. Uiteraard weet u, door eigen waarneming, dat het "fietsenplan" een groot
succes is, dat mede bepalend is geweest voor velen om naar Broekerhaven te komen. Niet weet
u dat een enthousiaste passant het idee zo leuk vond, dat hij zijn fiets gedoneerd heeft en
persoonlijk uit Friesland kwam brengen.
's Winters zijn de sluisdeuren vaak dicht omdat er storm op komst is waardoor het water in de
binnenhaven tot ongewenste hoogte dreigt te stijgen. Houdt daar, als uw boot in de
binnenhaven ligt, rekening mee. De havenmeesters gaan daar niet over. Henk Duister en Jaap
Peerdeman zijn daar door Rijkswaterstaat mee belast en bij deze mannen moet u zijn, maar
alleen als het echt urgent is.
Och ja, zo ziet u, er valt niet veel te melden maar bent u toch weer wat bijgepraat.
De havenmeesters gaan als team het zevende seizoen in. Elders in dit blad leest u wie, wanneer
dienst heeft. Wij wensen u een mooi vaarseizoen en doen ons best het u naar de zin te maken.
De havenmeesters
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Wedstrijden & Evenementen 2016
WEDSTRIJDEN
Skippers meeng

05 april 2016

20.00 uur

Dinsdagavond compee I

12 april

1e start 19.15 uur

19 april

2e start 19.30 uur

26 april
03 mei
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei
07 juni
14 juni
21 juni
28 juni
05 juli
12 juli
Dinsdagavond compee II

23 augustus

1e start 19.00 uur

30 augustus

2e start 19.15 uur

06 september
13 september
12 uur Broekerhaven

10 september

Palaver 08.30 uur - Start 09.00 uur

Taartenrace

25 september

Palaver 11.00 uur (met koﬃe & gebak)
StarHjd wordt 6jdens de koﬃe bekend gemaakt

Prijsuitreiking compee

15 november

20.00 uur

EVENEMENTEN
Hijsdag voorjaar Van der Meulen

26 maart

Algemene Ledenvergadering

31 maart

Hijsdag voorjaar Vereniging

2 april

Seizoens opening

10 april

Broekerhavenweekend

11 & 12 juni

Seizoens afsluing

30 oktober

20.00 uur

15.00 uur

15.00 - 20.00 uur
26

Uitnodiging Skippersmeeting
Graag willen we ook even de aandacht
vestigen op het nieuwe
verenigingswedstrijdzeilseizoen.
Dinsdag 5 april 2016 om 20.00 uur is
er weer de jaarlijkse skippersmeeting.
Iedereen is van harte welkom in
het clubgebouw.
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Midwinter Maaltijd
Zondag 7 februari 2016 was het dan zo ver, de hoogste tijd voor de midwintermaaltijd.
Evenals voorgaande jaren was de belangstelling weer groot en zaten we al rap op de volle
bezetting, en moesten we net als vorig jaar gebruik maken van de wachtlijst.
Annette had gelukkig via de mail duidelijk gemaakt dat wanneer er gasten door
omstandigheden af zouden haken, zij dit snel zouden laten horen zodat we de mensen op de
wachtlijst konden bedienen.
En daar is keurig op geanticipeerd.
Kortom de midwintermaaltijd wordt graag bezocht.
Niet zo verwonderlijk want er wordt al jaren achtereen een overheerlijk menu op tafel getoverd.
Bovendien is het een mooie gelegenheid om elkaar zo halverwege de winter, onder het genot
van een hapje en een drankje weer eens bij te praten.
Tijdens het gezellige samenzijn werd er in de keuken behoorlijk gezwoegd om de boel zo goed
mogelijk op tafel te krijgen, en dat is ook dit keer weer fantastisch gelukt.
Bij binnenkomst werden gasten al direct verwend met een heerlijk welkomstdrankje, dat als
een engeltje over je tong pieste.
En op passende tijd werden we verwend met een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert,
en het smaakte mij in ieder geval allemaal geweldig.
Wat hebben we weer geboft met dit koks-kwartet.
Aan al het mooie kwam ook hier weer een einde, en mocht ik namens allen de koks bedanken
met een bloemetje en een drankje, en werd ik gelijktijdig door de dames beloond met een zoen
op de beide wangen.
Carl en Viola, Henk en Nita nogmaals heel hartelijk dank, het was geweldig.
De nieuwe koks hebben zich ook alweer aangemeld voor de tiende editie van deze maaltijd.
Hieronder nog even het menu:

Het welkomstdrankje was een Vier Seizoenencocktail
Het voorgerecht: Geroosterde paprikasoep met Ciabatta Aloi
Het hoofdgerecht: Kip Cuisine + pasta di Semola
Het dessert: Toscane a la Cointreau

Namens de evenementencommissie, Peter van Laar

Aanvang van de midwintermaaltijd

Voorbereidingen in de keuken
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Nita bezig in de keuken

Viola zet het water voor de pasta op...

… en Carl giet de pasta af

De Chefs special

Smakelijk aan het diner

Henk en Carl in de keuken

Woordje van voorzitter Sjoerd

Er werden heerlijke gerechten geserveerd
29

Rooster Havenmeesters 2016
WINTER ROOSTER 2016
FEBRUARI

Jaap Rood

MAART

Gertjan Severs

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

06

JDV

04

GS

01

PB

06

PB

03

JDV

07

JRE

05

JRE

13

JR

11

GS

08

KM

13

KM

10

GS

14

GS

12

GS

20

JDV

18

PB

15

JRO

20

JDV

17

PB

21

PB

19

JRO

27

KM

25

GS

22

JRE

27

JRE

24

JRO

28

JRO

26

JRE

29

JDV

31

KM

Woensdag = wisseldag

HAVENMEESTERS
Telefoon: 06-2140 4698

JRO

JRE

PB

JDV

GS

KM

Jaap Rood

Jan Redeker

Peter Beers

Jan De Vries

Gertjan Severs

Kees Meijne

Ledenbestand
Aangemeld als lid van onze vereniging:
Pierre Krijnzen
Kleine Immert 19
1616 RA HOOGKARSPEL

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.

Peter van Benthem v.d. Bergh
Hertog Albrechtstraat 84
1611 GP BOVENKARSPEL
J.A. Dorenbos (Jeffrey)
Ravenstraat 70
1697 KR Schellinkhout
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Nieuwjaars receptie - 3 januari 2016

Zondag 3 januari was er weer een erg gezellige en druk bezochte nieuwjaarsreceptie in het
clubgebouw waar een ieder bijeenkwam om elkaar een goed 2016 te wensen en even bij te praten
met een hapje en drankje tijdens de “stille” wintermaanden. Voorzitter Sjoerd Bakker hield een
mooie speech en de lekkere hapjes kwamen uit de keuken van Loes de Veer. Met de goede
voorbereidingen in het clubhuis van de evenementen commissie - die ook de bardienst draait werd iedereen weer op zijn wenken bediend.

Aanleveren kopij vóór 20 mei 2016 bij redactie@broekerhaven.com
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