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Van de bestuurstafel...
Zomer.
Laten we het es over het weer hebben. Alleen het woord al, alsof het
een herhaling is van hetzelfde. Nou, je kan er veel over zeggen, maar
dat zeker niet.
‘Leuke vakantie gehad ? Niet zulk best weer zeker ?’ De meest gehoorde zin deze zomer.
Meestal reageer ik met: ‘heerlijke vakantie met echt Hollands weer:
goed dus’. Hadden jullie dan geen regen? Uh…. ja natuurlijk en soms
ook veel wind. Helemaal zoals ik had verwacht. Nou jij liever dan wij.
Wij gaan, om zeker zon te hebben, naar het zuiden. Dan weten we zeker dat we 40 graden hebben en niets kunnen doen door de hitte. Komen we heerlijk uitgerust weer thuis, zeker als we in
één ruk in 18 uur naar huis rijden. Jullie blijvers moeten maar zien wat het wordt en het wordt
meestal niks in dit “pokkenland”.
Ik heb een aantal buitenlandse klanten, zowel uit kouder (Scandinavië) als warmer (Afrika en
Carrib) landen. Zonder uitzondering roemen ze ons, volgens hen, fantastische klimaat. De afwisseling, de beheerste temperaturen, de meestal functionele wind. Ze snappen niks van ons gemopper. Zij zijn vrijwel constant weer gewend. Constant koud en guur of constant zon en heet.
Hele dagen donker of juist licht en voor de mensen die in de buurt van de evenaar wonen om
half acht ’s avonds licht uit en half acht ’s ochtends licht aan.
Stel: Nederlandse wateren (rivierdelta gebied) en Arubaans weer. Altijd mooi, altijd in de gelegenheid om met de boot er op uit. Ideaal toch?
Ik durf de stelling aan dat het de dood in de pot van de watersport zou zijn. Waarom ? Nou omdat juist het niet ruim voorhanden hebben verlangen schept. Anders gezegd: als er na een paar
weken rotweer een mooi weekend wordt voorspeld loopt bij vrijwel elke watersporter het water in
de mond in verlangen om het water op te gaan. Bijna het enige waar je aan kan denken is het
komende weekend lekker varen. Het omgekeerde geld ook: altijd voorhanden geen tot laag verlangen: ‘we gaan toch niet weer met de boot hè ?’
Op en rond Aruba is vrijwel de hele watersport professioneel op een paar sportvissers na. Particuliere watersporters zijn toeristen, bijvoorbeeld Nederlanders.
‘Het kan ook nooit normaal hier: of je waait uit je schoenen of het is windstil; het regent pijpenstelen of het is zo warm (zoals nu) dat het niet te harden is’, mopperen we. Oh ja, over warm: in
het zuiden is 40 graden best lekker, bij ons stik je al bij 30 graden, want het is hier zoooo benauwd.
Het is zelfs geïnstitutionaliseerd want vandaag ( 24/08) treedt het nationale hitteplan in werking
omdat het wel 30 graden wordt! Valt er een blaadje van de boom slipt heel Nederland van de
weg, Valt er een sneeuwvlok staat heel Nederland stil in de file. Wat bewijst dat ? Het bewijst dat
we hier zulk ‘normaal’ weer hebben dat we bijna niets gewend zijn. Ja mopperen, dat zijn we gewend. Gelukkig dat we ons weer hebben anders zouden we op elkaar gaan mopperen. Nederlanders behoren tot de gelukkigste volken op aarde. Zou dat door het weer kunnen komen ? Vast!
Afgelopen vakantie hebben we een hele dag in de regen gevaren (onderweg van Maastricht naar
Amsterdam). Een geweldige dag gehad. Enorm genoten van alles wat we onderweg meemaakten.
Oh ja, ik heb me wel geërgerd aan dat rotgeluid van de ruitenwisser !
Nog heel veel geweldig weer gewenst de rest van dit vaarseizoen !
Nog even dit: We zitten te springen om hijscommissie-, evenementencommissie- en jeugdzeil
leden, waarbij vooral het hijsen er snel aankomt. Met name die leden die ‘op de wal’ gaan zijn er
toch al. Even eerder komen en langer blijven en je bent hijscommissie lid.
Sjoerd
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Meldpunt
overlast
waterplanten
In de tekst hiernaast
kunt u lezen over de
overlast van de waterplanten. Wij als
watersporters hebben hier veel last
van. Online kunt u
een formulier invullen om aan te geven
dat er hinder wordt
ondervonden. Wij
adviseren een ieder
hier massaal gehoor
aan te geven.
Op www.hoorn.nl,
tab Bezoekers/
toeristen - havens en
dan bij Havens
Hoorn “overlast waterplanten” kunt u
dit formulier vinden.
Bedankt!
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Van de Redactie..
De meeste vakanties zijn weer voorbij en we hopen dat iedereen heeft genoten van deze mooie
tijd van het jaar. Wim & Henny, die de coverfoto inzonden, in ieder geval wel: Op de genua met
een lekker windje 3-4 van Stavoren naar Enkhuizen.
We vinden nog steeds leuk om jullie foto’s te ontvangen. Ook van de evenementen krijgen we geregeld leuke inzendingen. Blijf dit lekker doen zodat wij de Broekerzeepost ermee kunnen vullen.
Geniet allemaal nog even van het naseizoen want voor je het weet staan de bootjes weer op de
kant of in de winterstalling!

Anneloes & Lenka
redactie@broekerhaven.com
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Afzeilen voor de jeugd
De vakanties zijn weer voorbij en dus pakken we de draad weer op. Zoals bij de cursisten bekend is vangen de zeillessen weer aan in week 35 (rooster). Nog twee lessen en dan is het voor
dit seizoen weer gebeurd en gaan we afzeilen, namelijk op zondag 11 september.
Dat is altijd weer een spannende maar ook een leuke gebeurtenis voor de kinderen en daar
maken we altijd een gezellige dag van.
Zaak is dat ze de theorie nog even extra doornemen, daar kunnen papa en mama mooi even bij
helpen, goed voor de kinderen en papa en mama steken er vast ook nog wat van op.
Graag willen wij weer gebruik maken van leden die even willen "bijliggen" tijdens dit gebeuren.
U kunt zich bij mij aanmelden. Het exacte programma voor deze dag volgt nog per mail naar
de jeugdzeilers.
Daags na het afzeilen moet er een begin gemaakt worden met het ruimen en klaarmaken van
de grond voor de nieuwbouw van het onderkomen voor de jeugd.
Er zal een beroep worden gedaan op de leden om hierbij te helpen, u kunt zich hiervoor
opgeven bij de havencommissie.
E.e.a. moet voor 15 oktober (i.v.m. de hijsdag) geregeld zijn.
Bij voorbaat dank voor de hulp!

Peter van Laar
jeugdzeilen@broekerhaven.com

www.facebook.com/jeugdzeilenbroekerhaven
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Broekerhavenweekend
11 en 12 juni naar Edam
Op zaterdag 11 en zondag 12 juni gingen we met het Broekerhavenweekend naar Edam. Met een
record aantal schepen van ruim 20 boten meerden we af aan de kade in het centrum van Edam.
‘s Middags was er een rondwandeling onder leiding van een gids, ‘s avonds een gezellige barbecue en zondag kon je nog meedoen aan een excursie naar de kerktoren van Edam.
Ron en Annette namen afscheid van de Evenementen Commissie (EC) en werden hiervoor bedankt door Peter van Laar en Sjoerd Bakker met mooie woorden en een afscheidscadeau.

Drukte in de sluis

Cato als boegbeeld

Stadswandeling in Edam

Interessant!

Isis onderweg

Gerard & Henk

Even Bert ophalen bij de sluis

Grote jongens (Aad & Ron) ook erg zoet

De hele groep bijeen op het plein
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Ans, Peter, Annette & Ron aan een welverdiend ijsje

Kijk eens in de Spiegel!

Kinderen vermaken zich ook met elkaar

John & Anneloes

Ron & Annette nemen afscheid van de EC

Familie Walter bij de BBQ

Eet smakelijk, Bert!

Edam bij nacht
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Zondagmiddag voer een ieder weer naar huis. Het weer was super wat het geheel tot een fantastisch weekend maakte. Een deel van de ingezonden foto’s konden we plaatsen.
Hieronder nog de foto’s van zondagmiddag bij het beklimmen van de kerktoren. Wat een prachtig uitzicht over de landerijen! Evenementen commissie: Bedankt! Graag tot volgend jaar!

Daan boven op de toren

Uitzicht over de landerijen

In de toren

12 uurs van
WSV “De Broekerhaven”
Zaterdag 10 september 2016 zeilen we weer voor de eer en de
prachtige prijzen van de 12-uurs van Broekerhaven.
Het palaver is om 8.30 uur.
De start is voor iedereen om 9:00 uur.
Na afloop is er een gezellige prijsuitreiking.
Opgeven is niet nodig.
We hopen op goed zeilweer en een enthousiaste deelname.
Meer informatie bij Ron Laan via
wedstrijdzeilen@broekerhaven.com
of op dinsdagavond met de wedstrijd.
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Wie zijn…? Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…? Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?

NAAM:

Thea & Simon Visser

Op een zomeravond in augustus gaat de redactie op bezoek bij Simon en Thea Visser, net terug
vakantie worden we meer dan hartelijk verwelkomd met koffie en homemade monchou taart in
hun huis in Wijdenes.
GEBOREN: Simon is op 8 april 1948 geboren in Sint Maartensvlotbrug en opgegroeid in een gezin met 1 zus en 5 broers. Vader was binnenvaartschipper maar moeder zag dat
niet zitten dus werd vader kolen- en olieboer. Thea van Slochteren is geboren in
Landsmeer op 25 september 1952. Ze had 1 broer en die zeilde met zijn vriend
Simon, zo hebben ze elkaar ontmoet.
GEZIN:

Simon en Thea trouwden in 1972. Ze zijn toen in Wijdenes gaan wonen. Ze kregen
een zoon Jasper en een dochter Elleke. Jasper is getrouwd en ze hebben er een leuke schoondochter bij gekregen.

BEROEP:

Simon ging naar de LTS en werd eerst installateur (water/gas/lucht/verwarming)
bij Lasbo en later werkvoorbereider. Toen Simon 55 was ging het bedrijf failliet en
heeft hij een nieuw bedrijf opgestart (LDG: Lasbo Doorstart Groep) met 15 monteurs van Lasbo en de financiële steun van Cor, de oud directeur van Lasbo. Een
vereiste van Cor was dat Simon wel voor opvolging moest zorgen. Dat lukte en het
bedrijf bestaat nu nog. Simon ging met zijn 60e met pensioen.
Thea heeft eerst bij Van Zanten gewerkt, in de bloemen en groenten zaden. Later bij
Kieft Zaden in Hem op het kiemlab, bij onderzoek en de pilleerafdeling. Sinds 3 jaar
is zij ook met pensioen.

HOBBY’S:

Simon houdt erg van “socializen” en gaat graag een biertje drinken in een van de
plaatselijke cafés. Maar ook uitgebreid de krant lezen of een mooi boek vindt hij
leuk. Daarnaast doet hij geregeld klusjes op de haven, bij buren en vrienden. Thea
houdt ook erg van lezen, ze maakt leuke kaarten om te versturen, ze kookt en bakt
graag en ze vindt de bijeenkomsten van de plattelandsvrouwen in Wijdenes ook gezellig. Samen fietsen ze ook geregeld door het Westfriese land of tijdens hun boottochten met de vouwfietsen. En ze houden ook nog een oogje in het zeil bij de
buurtjes die wat hulp kunnen gebruiken, ook nog mantelzorgers dus.
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Wie zijn…? Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…? Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?
TYPE SCHIP: Een Bruisvlet uit Bergen op Zoom. Hun eerste motorboot. Ze zeilden daarvoor in
een Dehler 35 die met pijn in het hart wegging. Maar uit liefde voor Thea, die het
zeilen niet meer zo leuk vond, heeft hij een motorboot gekocht. Dat is ware liefde!
NAAM SCHIP: Mystic, zo heette de boot al en dat hebben ze zo gelaten.
CONTACT MET DE WATERSPORT: Door Simon zijn vader, die binnenvaartschipper was, het
zat al in het bloed. Altijd kleine open zeilbootjes gevaren, een Schakel, een BM,
prachtig! En Thea door haar broer die met Simon zeilde. Ze ging graag mee.
VAKANTIE: Naast de vakanties met de boot hebben ze ook al mooie reizen gemaakt naar bijvoorbeeld Australië en Zuid-Afrika omdat daar familie woonde. Met de zeilboot
hebben ze ook bestemmingen als Engeland en Denemarken aangedaan. Afgelopen
vakantie zijn ze naar het zuiden van België afgereisd.
FAVORIETE MUZIEK: Ze luisteren heel graag naar muziek! Van Dire Straits, Pink Floyd en
Supertramp op de boot tot concerten van bijvoorbeeld Phil Collins of muziekavonden in Schouwburg het Park. Maar ook zoeken ze graag bandjes op in de regio die
leuke muziek maken van bijvoorbeeld de Golden Earring.
FAVORIETE DRANK: Simon drinkt graag een biertje of een witte wijn. Thea drink veelal water
en af en toe een Afrikaans likeurtje: Amarula.
FAVORIETE GERECHT (aan boord): Ze eten alles aan boord. Varkenshaas met roomsaus en
blauwe kaas bijvoorbeeld, lekker met gebakken aardappelen en groenten.
WIE KOOKT ER AAN BOORD: Thea kook, absoluut, altijd en overal.
FAVORIETE BOOT: Simon denkt dan aan een mooie Koopmans of, als het een motorboot moet
worden, aan een Grand Banks, een boot met karakter en uitstraling.
DAT WILLEN WE NOG KWIJT: Gezelligheid staat voorop in Broekerhaven. Wat een vrolijke
mensen allemaal.
VRAAG VAN JAAP: Je loopt altijd zo te stralen! Ben je blij met je nieuwe ligplaats in de haven?
HET ANTWOORD VAN SIMON: We zijn hartstikke blij dat we in deze kleine, knusse verenigingshaven terug zijn. Het is een prachtlokatie! Jaren geleden lagen we met onze
Sprinta een jaar of 3 in de binnenhaven maar moesten we steeds de mast strijken
omdat er geen plaats was in de buitenhaven. Toen zijn we naar Hoorn gegaan.
Maar zo blij dat we nu weer terug zijn met onze motorboot in de Kolk!
VOLGENDE SLACHTOFFER: Bram Kleton.
VRAAG VAN SIMON: Bram, je bent een top
vakman en wij zijn erg te
spreken over de service van
“Jacht Service Enkhuizen”.
Maar wanneer kunnen we elkaar eens ontmoeten in het
Clubhuis?
Dat zou gezellig zijn!

De Redactie

Mystic
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Engelandvaarders
26 jni - 2 juli 2016
PINN MILL...
Wie wil er nu geen pilsje pakken in the Butt and
Oyster en eten aldaar op het terras.
Nee het summum wat je niet had moeten missen
van deze reis was de terugweg in de schemering
over het drassige bospaadje en het geseik onderweg
van Pin Mill naar de boot.
Al met al een onvergetelijke ervaring die we wat mij
betreft nog eens over kunnen doen.
Jammer was dat Bert met zijn Maxi 77 door technische storing aan zijn navigatieapparatuur niet gezamenlijk met de overige boten Kriebels, Stake, Place
44 ook aan zijn Brexit kon beginnen. Ik hoop voor
hem dat zijn eerste oversteek op eigen schip een
positieve ervaring is geweest.

De Stake
Beste Engelandvaarders,
Wat zou de reden kunnen zijn om eens een keer
naar Engeland te zeilen?
Is het de eindeloze vlakte van zout water, de golven, de immense leegte als de avond valt en de horizon daar eindigt waar het schip ophoud en je gefocust bent op ieder licht wat op andere schepen aanwezig is.
Was het dat schip of wat het ook mocht zijn dat een
rood licht en witte knipperlichten voer die we maar
niet kwijt konden raken.
Is het de "vlotte" bediening geweest in iedere kroeg
die we tegenkwamen.
Was het de zeeziekte die op zich voordeed op menige boot waardoor het hele veld uiteen viel in twee
kampen in Lowestoft en Woolverstone.
Waren het de enorme snelheden die we op woensdag wisten te behalen op reis van Ipswich naar Lowestoft, waarvan geen hond thuis gelooft dat dat
mogelijk zou zijn.
Zijn het de sterke verhalen geweest die zich aan
boord, in de kroeg en op de steiger hebben afgespeeld.
Was het de sightseeing wandeling door Ipswich,
waar van de terugreis voor sommigen net iets te
lang was.
Nu ik dit schrijf zijn wij op de Stake bezig met onze
Brexit onderweg naar morgen, maar wat wil je echt
niet missen als je naar Engeland gaat!?!

Donderdag
Terug in eigen land, Home sweet Home zou je ook
kunnen zeggen. Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld als in de Marina van Den Helder met al die
fregatten om mij heen. Na een mooie overtocht met
veel zon en een lichte wind van een knoop of 10 -12
was dat een heel verschil met de dag ervoor. Terug
in de Nederlandse wateren haalde de wind toch nog
behoorlijk aan. Inmiddels was het nacht geworden
en kwam Den Helder in zicht wat meer op een kermisattractie leek met lichtjes groen, rood, geel al
dan niet flikkerende in de nacht. Ook vissersschepen schijnen overal te moeten vissen vlak voor de
kust behalve op volle zee.
Vreemde vogels die vissers.
Vrijdag
Den Helder naar Medemblik in een regenachtig palet van grijstinten. De wind is hard en we zijn eerder in Den Oever dan ik had gehoopt. Vlot gaan de
bruggen met een sierlijke zwaai open. Na de sluis is
het zoet. Na een week gepekeld te zijn geweest op
zee terug naar de zoete werkelijkheid.
Nog 1 dag en dan terug naar Enkhuizen. Dan is de
cirkel rond en dan pas kunnen wij zeggen; we hebben een behouden vaart gehad.
Nog 1 keer pilsje pakken en sterke verhalen vertellen.
Zaterdag
Bestemming Enkhuizen.
Voor mij is het al een eeuwigheid terug dat ik mijn
eerste overtocht maakte vanuit het Friese naar deze
mooie stad.
Enkhuizen is geen thuis maar wel een thuiskomen
voor mij. Ik zeg dan ook wel eens; weer even naar
Henkhuizen.
Groetnis,
Henk Huizinga

Lowestoft
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Gin gaat niet mee, dus weer eentje kwijt… Toen
waren er nog 5. De beslissing werd overigens in
goed overleg genomen en de Admiraal speelt
ook nog als pandjesbaas in Pin Mill. Na een
prettige hereniging in de Marina van Ipswich
wordt weer in overleg met de Admiraal besloten
om naar Southwold te varen.

IJmuiden
Watersporters zijn over het algemeen bijzondere
mensen. Ze zijn lichtelijk eigenzinnig, eigenwijs
en weten het meestal beter dan anderen. Dit
zijn eigenschappen die ze ook moeten houden
want anders worden het saaie mensen. Maar
om als Admiraal hiermee om te gaan valt wel
eens niet mee. Een vloot van 7 boten onder de
bezielende leiding van Admiraal Ron vertrekt uit
Broekerhaven om een bezoek te brengen aan
Engeland. In IJmuiden staan 7 schippers met
bemanning klaar voor het laatste palaver op
zondagochtend. De Fanaat besluit om niet mee
te gaan naar Engeland. Het is niet bezeild en ik
denk dat het een goede beslissing is. Het is net
als in het liedje van de “10 kleine negertjes”, af
en toe raak je er eentje kwijt.
De andere 6 schepen gaan rond 10.00 uur van
start. Het beloofd een kruisrak te worden van
130 mijl, geen kattenpis. Vier boten besluiten
Lowestoft aan te lopen vanwege zeeziekte en
andere ongemakken. De Stake en de Kriebels
houden koers richting Harwich om na zo’n 30
uur af te meren in Woolverstone en ’s avonds
het pad langs de River Orwell te nemen voor
een pot bier en wat eten in Pin Mill bij de Butt &
Oyster bar.

Samen aan de borrel in Ipswich
De Kriebels, Stake en Place 44 gaan mee maar
de Mareka en de Twinkle besluiten nog een
dagje in Ipswich te blijven. Toen waren er nog
3… Vanwege de harde wind en lager wal werd
ons door de havenmeester geadviseerd Southwold niet aan te doen maar door te varen naar
Lowestoft. Daar komen we weer een verloren
boot tegen: de Sloe Gin, toen waren er weer 4.
We hebben het gevierd met een heerlijk etentje
en besloten de volgende dag de oversteek naar
Den Helder te maken. Helaas zonder de Sloe
Gin. Toen waren er weer 3…
Onderweg besluit Admiraal Ron via IJmuiden
terug te varen. De Kriebels en de Stake maken
hun rondje af via Den Helder en Medemblik om
zaterdag na een prachtige zeilweek allemaal
weer af te meren in Broekerhaven.
Ron, namens de Kriebels en zijn bemanning onze dank voor de goede organisatie van deze Engelandvaarders!
Kees Ettema

Pin Mill
Kees aan het roer

De Mareka, Place 44 en de Twinkle beslissen
om de volgende dag hetzelfde te doen. De Sloe
15

Taartenrace
Ook dit jaar weer de taartenrace
gesponsord door BAKKERIJ ROOD op:

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2016
Om 11:00 UUR
PALAVER MET KOFFIE EN GEBAK
Dan wordt ook de starttijd bekend gemaakt.
Na afloop gezellige prijsuitreiking.
De prijzen zijn uiteraard weer drie heerlijke taarten voor de nummers:

Kom en zeil mee met eigen schip of als opstapper. Opgave niet nodig.

Belangrijke mededeling!
Begin november wordt er gestart met het uitbaggeren van de buitenhaven.
De inschatting is dat deze klus ongeveer 2 weken in beslag zal nemen.
De boten die in Broekerhaven op de kant gaan, zijn eind oktober uit het water.
Een verzoek aan iedereen die zijn boot elders stalt in de winter, graag dit voor of in het
laatste weekend van oktober te regelen, zodat de buitenhaven zo leeg mogelijk is.
De boten die voor de kantine in het water overwinteren, zullen tijdens het baggeren een
keer verplaatst moeten worden, daar worden de eigenaren t.z.t. nog over geïnformeerd.

LET OP!
In- en uitvaren is tijdens de baggerwerkzaamheden verboden, zowel voor de binnen-,
als de buitenhaven, hou hier rekening mee.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Frank Fit
Havenzaken
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Herkenbaar?
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De Fanaat gaat niet naar Engeland
Door Aad & Tonny Houweling

Met zonnig weer zonder wind vertrokken we uit
Broekerhaven naar IJmuiden. Bij 't paard van
Marken kon gezeild worden. Onze vakantie was
begonnen! Na brug en sluis alles op de motor.
Op het Noordzeekanaal werden we door de Stake met John Buisman en bemanning ingehaald
die, in de sluis van IJmuiden even, op ons
wachtte. Door de hele club werden we bij de
Marina op de steiger opgevangen. 's Avonds
met elkaar een hapje gegeten en overlegd wat
te doen de volgende dag. De wind kwam uit het
westen en zou dat ook blijven doen. Zondag 26
-6-2016
De Engelandvaarders besloten zondags 9 uur
om zo snel mogelijk het zeegat richting Scheveningen te kiezen om kruisend richting Engeland te gaan. Wij, Tonny en Aad, besloten richting Den Helder te gaan, met ruime wind en
stroom mee. Na een prachtige tocht lagen we in
een box naast een gloednieuw Engels schip.
Toch nog een Engels tintje! In het clubhuis nasi-goreng gegeten en aangeschoven bij de bemanning van “Bull's Eye” uit Lelystad. Zij bleken kennissen van Bert Biesenbeek en lagen
zaterdags ook in IJmuiden. Wisten dus alles
van de geplande tocht naar Engeland.
Volgende dag is het mistig weer maar 's middags komt de zon door. Contact gezocht met
Broekerhaven, Jan Redeker vertelde “ dat ze
veilig in Engeland waren gearriveerd”. Wij zijn
nu een beetje gerustgesteld want het leek ons
een barre en langdurige overtocht.
's Middags naar het Marine Museum gelopen,
het Ramschip bekeken. Een mooi stukje vergane glorie.

regen, als verzopen katten in de boot. Woensdag een luie dag, harde wind geen fietsweer.
Naar lepelaarskolonie gelopen. 's Avonds begon
't hard te waaien maar we liggen goed. Donderdag beter weer af en toe een zonnetje. Per fiets
eiland verkend en vogels bekeken. Vrijdag regen en storm W6-7. Naar Schuttevaerrace gekeken. Een bemanningslid ging op Texel hardfietsen terwijl de overige bemanning aan de
maaltijd ging en de boot vaarklaar maakte om
dan zo snel mogelijk naar Harlingen-Vlieland
te zeilen. 's Avonds België-Wales, Wales heeft
gewonnen. De haven Oudeschild is trouwens
een stuk passant-vriendelijker geworden. Alle
service zit in 't liggeld! Zaterdag gaan we naar
Harlingen. Alles netjes ingepakt, om 1uur vertrokken. Met W5, windrichting was goed, we
zeilden prachtig alleen op de fok. Om 7uur in
Harlingen, meteen door de sluis, alles zat mee.
Ook nog een mooie plek voor 't clubhuis. 's
Avonds in 't clubhuis Duitsland-Italië. Veel
strafschoppen, Duitsland won, wat een blamage.
Zondag aanvankelijk regen, dus lekker uitslapen. 's Middags naar replica van 't schip van
Willem Barentsz in aanbouw. Heel bijzonder!
Daar kwamen we Rein en Wilna tegen die daar
fietsten. 's Avonds werden we opgehaald voet-

Dinsdag weg gezeild richting Oudeschild met
hulp van de elektronische kaart, geweldig.
Mooie plek in de haven. 's Avonds een muzikale avond in Oosterend, terugtocht in stromende
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bal gekeken en bijgepraat.
Frankrijk-IJsland 6-2
Een Schuttevaerjacht op Texel
Maandag het zonnetje schijnt we gaan naar
Terschelling. Om 12 uur door de sluis 't tij
mee. De laatste mijlen door de Slenk op de motor. Om 5uur een mooie plek aan de steiger gevonden. Kwamen de Pyrolyse van Oanne en
Kees Ettema tegen, onderweg naar Denemarken. Na een glaasje (thee) fietsen uit gezet op
weg naar 't dorp. Heerlijk fietsweer! Genoten
van windstille avond met licht van de Brandaris. Dinsdag helaas somber weer, regen nevel
en harde wind. Lekker lang ontbeten, koffie en
boeken lezen. 's middags naar zee aquarium.
Een mooi museum met kijk op de natuur. Aan
boord lekker gekookt, rijst met gehakt en rauw
lof. Woensdag op de fiets naar Midsland. 't Was
sint Jan. “Traditionele Harddraverij” in de
dorpsstraat. Ongezadelde paarden werden in
draf bereden door leden van de ruitervereniging.

In galop val je af. Geweldig leuk om te zien.
Terug bij de Heksenketel kip met patat gegeten.
Donderdag flinke fietstocht rond de Waddendijk. Prachtig landschap, veel vogels gezien.
Naar de Boschplaat, enorm strand, woeste zee
en fris! Dus niet gaan zwemmen. Bij Hessel
koffie met appeltaart. In 't dorp gegeten bij de
chinees “Panda” lopend buffet. Smaakte prima!'
's Avonds voetbal geluisterd Frankrijk tegen
Duitsland 2-0. Besloten om morgen te gaan
wassen, het is gratis! Vrijdag regenachtig en 't
waait pittig. Besloten nog een dagje te blijven.
Lekker lui boeken lezen. 's Middags naar 't
dorp “Western“ gebeuren! Muziek dans en div.
zoals spijkerbroekhangen. Aan boord lekker
gekookt. Zaterdag 9-7-2016 om 7.15 uur van
Terschelling vertrokken met mooie wind en
zonnetje. Met 3 schepen voor ons, een fantasti-

sche tocht. Om 11 uur in Harlingen, de brug
en sluis zaten mee. Om half een zaten we aan
de gebakken eieren op een mooi plekje. 's
Avonds een bijzondere zeilboot bekeken. De
eigenaar Peter Hoefnagels nodigde ons uit aan
boord om zijn boot te bekijken en wilde ons alles vertellen over duurzaam varen. Een ruim
en licht schip, gebruik van zonnepanelen, generatoren en heel veel isolatie. Ontwerp van

Dick Koopmans. Reuze boeiend en interessant.
We kregen een folder mee met veel informatie.
Schip met dubbel roer en flinke patrijsramen. Zondagochtend blauwe boot weggeholpen. Had moeite met harde wind en nauwe
doorvaart. Gefietst naar Franeker. Een leuke
fietstocht. Groentesoep gegeten met yoghurt en
aardbeien toe. 's Avonds zitten knoeien met de
tablet .Tonny heeft er een wachtwoord in ver-!
Sleuteld. (#HWSV.2016*). Wat een ellende voor
een digibeet. Tom Dumoulin won de etappe
van de tour in regen en hagelstenen. Maandag
steeds regen en harde wind. Het wordt morgen
beter. Boodschappen gedaan en bruine vloot
bekeken. Poffertjes gegeten. 's Avonds gescrabbeld! Dinsdag vroeg uit Harlingen vertrokken.
Het ging fantastisch op stroom en enkele fok.
Om 11 uur in box bij WSV Makkum.
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Wordt vervolgd...

Code
De code op de deur van
het clubgebouw is
gewijzigd. Mocht je deze
nodig hebben dan kun je
deze opvragen bij de
havenmeester ter plaatse
of bellen naar:
06-21404698
Nb: De code van het toegangshek is niet gewijzigd.

Hijsdagen
De hijsdag van de Vereniging is gepland op:
Zaterdag 15 oktober 2016
Bij jachtwerf Van der Meulen is de hijsdag gepland op:
Zaterdag 29 oktober 2016
*******
Op zaterdag 25 maart 2017 gaan de schepen bij
Van der Meulen weer te water.
Op zaterdag 1 april 2017 gaan de schepen bij de
Vereniging weer te water.

Seizoens afsluiting
Het duurt gelukkig nog even maar noteer maar vast in uw agenda…
De seizoens afsluiting is dit jaar gepland op:
zondag 30 oktober van 15:00 - 20:00 uur
Kom gezellig langs voor een hapje en een drankje
in het clubgebouw.
De Evenementen Commissie
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Prijsuitreiking
dinsdagavondwedstrijden
Het dinsdagavondwedstrijdzeilseizoen is helaas weer voorbij.
We hebben veel avonden kunnen zeilen en de belangstelling was
groot.
Het blijft natuurlijk weer de vraag wie de prachtige prijzen gaan
winnen, hoewel er hier en daar al wat geopperd wordt.
De uitslag wordt bekend gemaakt op dinsdag 15 november 2016.
We beginnen de avond om 20.00 uur.
We zien je dan en neem gezellig je bemanning mee.
Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie.
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Wedstrijden & Evenementen 2016
WEDSTRIJDEN
Skippers mee!ng

05 april 2016

20.00 uur

Dinsdagavond compe!!e 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 compe!!e 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)
Star"jd wordt #jdens de koﬃe bekend gemaakt

Prijsuitreiking compe!!e

15 november

20.00 uur

Afzeilen Jeugd

11 september

Buitenhaven

Hijsdag Van der Meulen

29 oktober

In het water op zaterdag 25 maart 2017

Hijsdag Vereniging

15 oktober

In het water op zaterdag 1 april 2017

Seizoens afslui!ng

30 oktober

15.00 - 20.00 uur

EVENEMENTEN
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* VRAAG & AANBOD *

Stuur uw advertenties naar redactie@broekerhaven.com
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Waterdag
6 augustus 2016

Helaas hebben we helemaal geen
foto’s of informatie aangeleverd
gekregen van de gezellige en druk
bezochte waterdag in de Kolk op
zaterdag 6 augustus jl.
Peter van Laar heeft met een aantal jeugdzeilers in ieder geval wel
voor een mooie demonstratie gezorgd maar we hebben hier verder
geen materiaal van ontvangen.
Hopelijk volgend jaar een uitgebreider verslag.
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Gespot in Amsterdam

Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is die vrouw lid van
Broekerhaven en die man ook.
Ik heb ze gespot op de drukke
kruising Prinsengracht/
Brouwersgracht in Amsterdam
op 5 juni.
Groeten, Paul
Van de Redactie:

Ja, dat klopt Paul! Kijk maar op
pagina 6 van de Broekerzeepost…

HET IS LEKKER
DOBBEREN
OP EEN ZEE VAN
VRIJE TIJD
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Bericht van de havenmeesters
Het vaarseizoen loopt al weer bijna op zijn end. De havenmeesters zijn erg tevreden over de
gang van zaken. Opvallend dit seizoen was de komst van de mooie Noordvaarder van Henk
Duister. Niet alleen een droom die werkelijkheid werd voor hem, maar een aanwinst voor het
aanzicht van de buitenhaven. Zo ook de klassieker van Inge Kuyt met de mooie lijn en nostalgische kleuren. Een aderlating was het vertrek van de platbodem Vrouwe Cornelia van Johan de
Koning uit Bu-6. Uiteindelijk verkocht en nu zwervend op de Wadden met als thuishaven Lauwersoog. De Swanneblom voelt zich nu eenzaam.
Zaterdag 6 augustus hadden we de “waterdag” rond de Kolk. Georganiseerd op deze prachtige
locatie door alle belanghebbenden en de gemeente Stede Broec. Ook onze vereniging was vertegenwoordigd. Mede dankzij de inbreng van de leden Jan de Vries en Jochem Wiersma
(organisatie); de inzet van Peter van Laar (“onze hangjongeren”), Kees Meijne en Peter Beers (vlot
vervoer); kunnen we terug zien op een zeer geslaagd evenement. Natuurlijk waren de weergoden
ons gunstig gezind maar vooral de door onze vereniging ingebrachte opzet, zorgde voor het voor
onze ogen staand doel, namelijk: door betrokkenen mét betrokkenen tot een feest voor iedereen
te komen. Voor herhaling vatbaar en dan met nóg meer gepavoiseerde boten!
Opmerkelijk was dit seizoen de hulpverlening aan twee schepen voor onze haven die door motorpech averij dreigden op te lopen. Dankzij de havenboot bemand door een kordaat optredende
havenmeester, werd erger voorkomen. Hulde!
Onze haven is door het Watersport Verbond uitgeroepen tot FANHAVEN! De klantvriendelijkheid; het gratis fietsen lenen; de voortreffelijke accommodatie en last but not least de fantastische omgeving, gaven daartoe de doorslag. We staan daarom extra vermeld op de site van het
Watersport Verbond en we hebben op de kantoordeur een FANHAVEN sticker mogen plakken.
Wij stonden nog niet vermeld in de gids met havens rond het IJssel- en Markermeer. Zeer tot
ons ongenoegen, temeer daar kleinere havens er wel in stonden. Wel kregen we 200 exemplaren
om uit te delen. Waarvan akte om ze op te halen! Na een mailtje naar de uitgeverij wordt er nu
ook in de komende editie aandacht aan onze haven besteed als wij tenminste op tijd de tekst en
foto’s aanleveren.
Aan passanten heeft het ons niet ontbroken. Dit in tegenstelling tot andere havens waar duidelijk een terugval wordt geconstateerd. Vanaf het begin van het seizoen begin maart, zijn er tot
nu toe (25 augustus) 662 bonnetjes uitgeschreven waarop elk een schip staat dat één of meerdere dagen met 2 of meer personen in onze haven verbleef. Het stemt ons tot tevredenheid!
De p.r. van jullie buitengaats werkt dus uitstekend.
De “Engeland tocht” was ook voor de “thuisblijvers” een spannende aangelegenheid die digitaal
nauwlettend werd gevolgd. Meer hierover elders in dit blad.
Als laatst te vermelden de groepen die zo af en toe, bijna traditioneel, onze haven voor een gezellig weekend aan doen. Dit jaar verwelkomden wij WsV De Kaag (6/7 mei) 10 boten;
WsV “De Kreupel’ (7/8 mei) 25 schepen; Volendam (21/22 mei) 14 en de kustzeilersclub onder
leiding van ons lid Wout Rijksen (4/6) met 8 overnachtingen.
Zo. U bent weer op de hoogte van het reilen en zeilen van op en om de Kolk en de buitenhaven.
De havenmeesters gaan zich alweer vastleggen voor een maandje dienst in de wintermaanden.
Straks succes met het hijsen en het in stalling brengen van uw kostbaar bezit.
De havenmeesters
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Luchtfoto van Broekerhaven
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Rooster Havenmeesters 2016
AUG

SEPT

03

JDV

07

JRE

05

JRE

10

GS

14

GS

12

GS

PB

21

PB

19

17
24

JRO

31

KM

28

JRO

Winterrooster 2016-2017

OKT

26

JRO
JRE

Oktober

Jan Redeker (reserve)

November

Kees Meijne

December

Jan de Vries

Januari

Peter Beers

Februari

Gertjan Severs

Maart

Jaap Rood

Woensdag = wisseldag
De havenmeester is altijd telefonisch te benaderen.
Op afspraak kan er ook contact in het havengebouw zijn.
De dienstdoende havenmeester is de enige van de havenmeesters die te spreken is.

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:
Linda Roorda
Lage Hoek 105
1689 CP ZWAAG

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.
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Engelandvaarders
Foto’s aangeleverd door verschillende Engelandvaarders

Hottem en Feiko
Het hijsen van de gastvlag
Place 44 voor de
Engelse kust

Frank en Henk

Lowestoft

Aan boord van de Mareka

Aanmeren aan een mooring

Pintje pakken bij aankomst in Engeland

Mareka girls Marloes (links) en Inge

Dolfijnen naast de Kriebels
onderweg van Lowestoft naar
Den Helder

Aanleveren kopij vóór 25 november 2016 bij redactie@broekerhaven.com
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