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Van de bestuurstafel...
Wat is het donker zover nog voor de kerst. Weer om dicht bij
elkaar te zijn, bij elkaar weg te kruipen.
Einde van een goed jaar.
Volgens Trump warmt de aarde niet op, in ieder geval niet door
de mens zelf. Geeft toch een gerust gevoel. Kunnen we de kachel
lekker hoog zetten en vast dromen over het volgende jaar en
vaarseizoen.
Terwijl we dromen gebeuren er ook echte dingen, zoals baggeren van de buitenhaven en
bouwen van het nieuwe, nu al prachtige, jeugdzeilhonk.
Terugkijkend kunnen we nagenieten van een mooi jaar met veel, heel veel, mooi weer en
genoeg regen om ruimte te bieden aan onze mopperdrang. Goed tegen hoge bloeddruk
en zo.
Er zijn ook ontwikkelingen die niet direct goed zijn voor een goed gevoel. Zo is inmiddels
besloten door onze regering, opgelegd door Europa, dat we BTW moeten gaan heffen op
inkomsten die niet sport gerelateerd zijn. Dat betekent dat de zeilboten en powerboten
(sport) vrijgesteld zijn en ‘gewone’ motorboten (recreatie) wel BTW moeten betalen over
het liggeld. We kunnen er van vinden wat we willen, maar we moeten er mee dealen. We
gaan een voorstel uitdenken/werken en aan jullie voorleggen, zodat we op de ALV een
besluit kunnen nemen. Reken in ieder geval maar op een verhoging van de liggelden,
maar lig er vooral niet wakker van, want het zal vast binnen de perken zijn.
Mijmering (maar wel een echte herinnering):
Afgelopen zomer, komend met Brombeer uit het noorden, geschut en bij boei kg29-br2
stuurboord uit. Br4 en br1 zichtbaar tegen een onwaarschijnlijke horizon: ondergaande
zon onder een dunne maar brede strook wolken, welke alles voorziet van rode, schilderachtige omranding, waaronder de camping, onze haven, de van der Meulen hal, het
‘Vermeulen’ strandje, de Woeste Hoogte, de weg en vooral de door het rode zonlicht in
brand staande duiker onder de weg als hemelse poort naar de kolk. Daarachter Bovenkarspel als een donker, ruw, rood lint. De caravans en jachten hebben ook een rode
rand, alsof ze allemaal gloeiend nasmeulen in de vallende avond. De zee, ons Markermeer, is vlak: alles is dubbel zichtbaar hierdoor, rechtop en in spiegelbeeld, op de kop.
Dichterbij komend ontvouwt zich dat wat we meestal gewoon vinden als we aankomen:
onze haven. Maar nu is het een sprookje. Alleen door het licht ? Nee, maar wel door het
licht word ik me bewust van het sprookje: onze Broekerhaven. Stationair glijden we tussen de havenlichten door, worden ons bewust van passanten die groeten en een paar
leden waar we roepend even contact mee maken. Mast gestreken en tent plat om zonder
kleerscheuren onder de weg door te komen. Linker oever volgend en ter hoogte van De
Buren, met roer strak stuurboord,- vol gas en met een 180 gr. draai vleien we ons tegen
de wal: thuis, op ons plekje. Er schijnt ergens een paradijs te zijn. Ik weet wel waar!
Vertel het maar niet aan al te veel. Je weet nooit waar dat toe kan leiden.
Kruip bij elkaar, droom van een paradijslijk 2017 en vooral van onze prachtige haven.
Sjoerd
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Van de Redactie..
Dit is alweer de laatste Broekerzeepost van 2016. Een lekker dik nummer om warm bij de kachel te lezen. Iedereen heeft weer goed zijn best gedaan om alles aan te leveren; wedstrijdverslagen, oude verhalen, nieuwe advertenties, bootavonturen, aankondigingen, van alles en nog wat.
Bedankt daarvoor!
Op de voorpagina staat een foto van de Marker Wadden, gemaakt door Annette & Ron Laan.
Verderop in het blad leest u daar hun verslag over. Foto’s voor de voorpagina zijn ook in het
nieuwe jaar van harte welkom aan het adres van de redactie!
Rest ons nog iedereen gezellige feestdagen toe te wensen en een gezond en gelukkig 2017.
Anneloes & Lenka
redactie@broekerhaven.com
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Weet je nog wel, oudje?
Nog een herinnering aan die “ouwe tijd”
Het begint nu al bij vele kleine kinderen te kriebelen als al die folders in de brievenbus komen.
Ja, het wordt weer gauw SINT NICOLAAS.
In de jaren ’70 hielden wij dan ook het feest ’s-middags voor de “kleintjes” en ’s avonds voor de
“groten”. Sinterklaas en zwarte Piet kwamen in vol ornaat aan in ons toenmalige clubhuis “De
Woeste Hoogte”. De kinderen zongen uit volle borst en met rode konen op de wangen. Het feest
kon niet stuk, want de W.S.V. had ook nog voor een cadeautje gezorgd en voor Sint en Piet de
nodige drankjes.
’s Avonds om ± 21:00 uur kwamen Sint en Piet (wie was dat
ook al weer in het dagelijks leven?) weer op bezoek. En wat
dacht je? Daar kwam Pieterbaas en toen pas Sint door de
deur.
Sinterklaas had zijn mijter niet op maar een ALPINO PET. Iedereen lag krom van het lachen, het was geen gezicht en hij
hield hem de hele avond nog op ook! Het was een groot succes!
Ik wed dat als Jan Kaspers (als hij nog lid is) dit hoort of leest,
dat er een grote grijns op z’n gezicht komt.
Ik wens U allemaal een vrolijk Sinterklaasfeest met kinderen
en/of kleinkinderen, want dit feest moet wel behouden blijven.
Willy Kooiker
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Jeugdzeilen
Afzeilen op zondag 13 september
Op zondag 13 september werd er weer afgezeild. Na de instructies en het klaarmaken van de
bootjes gingen alle leerlingen het water op. De eerstejaars gingen om de beurt een stukje zeilen
en kregen theorievragen in het clubhuis. De andere kinderen varen zelf in hun optimist naar
alle boten die voor anker liggen. Bij elke boot moeten ze een aantal theorievragen beantwoorden of hun knoopkunst laten zien. De tweemans zeilers moesten gewoon laten zien wat ze
konden met de boot. En dat deden ze! De vele toeschouwers op de kant konden zien hoe deze
mannen overboord sloegen en weer in de boot klommen. Na het pannenkoeken eten werd de
uitslag bekend gemaakt. Iedereen was geslaagd en alle kinderen konden hun brevet en bokaal
in ontvangst nemen.

www.facebook.com/jeugdzeilenbroekerhaven

Optimisten liggen klaar voor vertrek

Eerstejaars doen om de beurt een baantje

Pannenkoekenfeest in het clubhuis

Tweemansboot gaat om...

Toeschouwers op de kade...

…genieten in het zonnetje
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Tomas Smit
Harm Fit

TWEEMANS ZEILEN

Dani Buis

BREVET 3

Menke Kleton

Emma van Lingen

BREVET!

Teun Fit

Casper Kreeft

BREVET 2

BREVET 1

Tomas Smit

Jan Kager
Teun Fit

Jeugdzeilen in 2017
Je kunt je weer inschrijven voor jeugdzeilles in 2017!
Wil je graag leren zeilen in een optimist? Of ben je
inmiddels toe aan een nieuwe uitdaging en wil je
graag tweemanszeilen? Je bent bij ons welkom vanaf
8 jaar maar wel met een zwemdiploma.
Je kunt je nu opgeven via een mail naar
jeugdzeilen@broekerhaven.com. Zo kunnen we een
goede indeling maken voor het seizoen van 2017.
Het is ook leuk om samen met je vriendjes of vriendinnetjes te doen! De lessen starten rond begin april
en in september wordt er afgezeild voor een brevet.
Ben je al wat ouder, en dus te groot voor een optimist, maar wil je toch graag leren zeilen?
Dan is het mogelijk om tijdens de dinsdagavond
wedstrijden bij een van de boten op te stappen.
Er is altijd wel een plek over.
Voor meer informatie omtrent het jeugdzeilen kun je
contact op nemen met:
Peter van Laar / jeugdzeilen@broekerhaven.com
Of kijk op onze website:
www.wsvdebroekerhaven.nl.
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Midwintermaaltijd 2017
Traditioneel verzorgd door leden welke zich vrijwillig en spontaan opgeven.
Dit keer zijn de keukenspecialisten:
Christa & André Woerlee en Annelies & Bert Biesenbeek.
Dit gezellige samenzijn vindt plaats op
zondag 12 februari 2017
Aanvang 16.00 uur
Sluiting rond de klok van 20.00 uur
Zoals altijd wordt het welkomstdrankje aangeboden door de vereniging en
de volgende voor eigen rekening.
De maaltijd is en blijft een verrassing en is gratis.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom, echter de opgave is beperkt.
Dus geef je snel op want, hoe jammer ook,

vol = vol
Opgave is mogelijk tot 3 februari bij:
Peter en Ans van Laar
Multatulihof 8
1613 MN Grootebroek
pjj.van.laar@quicknet.nl of 0228-543680

?
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12 uurs van
WSV “De Broekerhaven”
Winnaar is Ron Laan zelf met de Place44. Annette reikt de eerste prijs uit aan Ron. Direct
wordt er geroepen, dat wordt een stukje schrijven voor het clubblad. Annette zegt tegen Ron,
dat kan je bemanning mooi doen.
Ik luisterde natuurlijk met spanning mee voor de uitslag en was aangenaam verrast dat we gewonnen hadden. Maar direct schrik ik mij rot. We waren maar met z’n tweeën. Ik kan natuurlijk zeggen dat ik het niet ga doen, maar dat zou een beetje flauw zijn. Wel dacht ik, de volgende keer laat ik stiekem de putemmer achter de boot aanslepen. Maar ja hoe vaak win je nu zo’n
wedstrijd.
Ik ga het gewoon proberen, wel ben ik er veel te laat mee begonnen, dus ben de details een
beetje vergeten.
Op zaterdag 10 september gaan we de 12 uurs zeilen, altijd een mooi zeilevenement .
Dat ik wegging van huis had ik het idee dat er niet veel wind stond. Maar bij de haven aangekomen viel dat behoorlijk mee windkracht 4 á 5. We gaan de boot klaarmaken, want om 8.30 uur
hebben we palaver met koffie.
Ron legt de spelregels uit en deelt het rakkendiagram en de rakkenkaart uit. Iedereen heeft er
weer zin in. Om kwart voor 9 gaan we naar de boot. We zijn maar met z’n tweeën en met deze
wind had een derde man wel lekker geweest. Het is niet anders.
Er is een goed deelnemersveld, volgens mij deden er 12 mee met een gezamenlijke start.
De startprocedure is altijd een leuk en spannend kwartiertje. De lichten gaan uit en we zijn gestart.
Een redelijke start. We kunnen via de EZZ of de KG37 starten. Maar de windrichting is dermate, dat iedereen via de EZZ start. Dus volgen alle boten elkaar van BR1 naar EZZ en KG37.
Inmiddels ontstaat er een kleine schifting tussen de wat kleinere boten en de grotere.
Al gauw blijkt dat onze concurrenten Kees, John en Frank in het begin dezelfde route kiezen
als wij van plan waren. Zij varen gemiddeld net iets sneller dan wij, dus kunnen wij mooi zien
wat onze tegenstanders doen. Ron zegt dat we zo zuidelijk mogelijk moeten zien te komen, zodat we daar later op de dag profijt van kunnen hebben.
Op een bepaald moment komen we bij de Spot I en kiezen we voor 2 lange rakken naar Sport H
en terug. Richting Sport H kunnen we net geen spinaker zetten, maar in de verte zien we dat
Kees zijn halfwinder opzet. Ja en dan gaat Ron, wedstrijdzeiler als hij is, ook dingen bedenken.
Hij besluit zijn asymmetrische spinaker op te zetten zoals een hele grote Genua. Zelf denk ik
dan, is dat wel nodig.
Maar goed, het ging best lekker. Even over de helft van het rak, was het toch niet meer te houden en we hadden er geen profijt meer van. Dus besloten we het zeil maar weg te halen. Dat
viel niet mee, er stond pittig wind en we moesten behoorlijk sjorren. Toen glipte de schoot door
de klem en hadden we opeens een prachtige grote vlag achter de boot. Dit was me een gevecht.
Het was maar goed dat niemand mijn gestuntel heeft gezien, anders had er nog heel wat gelachen kunnen worden na de zeilwedstrijd.
Vanaf de Sport H blijkt dat we allemaal een andere route kiezen. Aangezien we iets achter de
anderen aan gaan en onze route hebben gekozen, zien we de keuze van Kees, richting de OVD.
Ron zegt dat dat een goede keuze is geweest, maar dat wij die nu niet meer kunnen nemen,
We pakken de kaart erbij en bestuderen hem aandachtig. We besluiten van de Sport I naar de
EA 1 te gaan en dan terug naar de OVD. Dit blijkt achteraf een goede keuze. Prima bezeild en
niet onder de 6 knopen gevaren.
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Inmiddels wordt het al wat later en gaan we bekijken wat we kunnen en moeten doen om te finishen. We hebben ideeën, we besluiten terug te gaan naar de EA 1, vervolgens naar de KG37
en finish , eventueel als de wind blijft staan nog een uitstapje naar de EZZ en daarna finish.
Inmiddels etenstijd. Ron bereidt een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Het roer gaat op de
automaat en we genieten van vers gemaakte macaroni.
Dat we richting de EA 1 gingen was het nog bezeild, maar de wind begon te draaien, het werd nu
nog een behoorlijk kruisrak. Jammer.
Maar vervelender was dat vanaf EA1 naar de KG 37 de wind behoorlijk begon af te nemen. Op
slot dobberden we naar de KG 37 en in plaats van de eerdere gedachte, om een extra rakje te
zeilen, begonnen we nu te vrezen of we sowieso wel zouden kunnen finishen.
Nadat we de KG37 hadden gerond , zagen we in de verte al een paar boten aan komen op de motor. Toen opeens kwam er een zuchtje wind en het zuchtje werd een briesje en het briesje werd
zowaar een serieus windje. We voeren op het laatst toch nog 3 á 4 knopen. Echter vlak voor de
finish kakte hij toch weer in. Maar door de opgebouwde snelheid, konden we zeker uitdrijven
over de finishlijn.
14 Seconden voor 9 uur gingen we over de finish, gewoon perfect.
Daarvoor zeil je mee met de 12 uurs, proberen te finishen. Zelf zijn we de afgelopen jaren ook
niet altijd gefinisht. Op de een of andere manier valt vaak de wind weg tegen 9 uur op de 12
uurs dag.
Nadat we de zeilen weer ingerold en opgevouwen hebben en de schoten opgeruimd, gaan we
naar de kantine. Even genieten van een biertje en mooi napraten over de dag.
Vervolgens wachten op de uitslag. Ron is hiermee best wel een tijdje bezig. Alle Lof voor Ron.
Dan is er de uitslag. 11 boten waren er gestart, 6 boten hebben niet kunnen finishen en zijn op
de motor thuisgekomen.
Blijven er 5 boten over. Al had ik direct na de uitslag mijn verslag gemaakt, zou ik de rangschikking nog wel geweten hebben. Nu weet ik alleen nog dat wij als laatste overbleven, dus eerste
waren met een miniem verschil op nummer 2 en dat was Kees. Nummer 3 was Jan Piet Kager.
Dus de eerste prijs werd uitgereikt aan Ron en ik zit vast aan een verslag.
Ik hoop dat ik niet al te veel vergeten ben. Het was een prachtige zeildag.
Rest me nog iedereen alvast prettige feestdagen en een gezellige jaarwisseling te wensen en ook
een goed begin voor het nieuwe jaar.
KlaasJan de Wit,
Zoetwatermatroos bij kapitein Ron op de Place44.

Ron Laan met de Place 44

1e prijs

Kees Ettema met de Kriebels

2e prijs
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Martin Kager neemt de prijs
voor de Twinkle in ontvangst

3e prijs

Ingereden op mensen en nu al 60 doden.
(later bleek 84). Het moet niet gekker
worden. Elke avond een afschuwelijk
voorval! Toch maar gaan slapen. De volgende dag vertrokken met mooi windje
richting Lelystad. De wind viel al snel
weg. Dan maar richting Hoorn. Bij de
sluis kregen we harde wind en besloten
toen naar Broekerhaven te gaan. Daar
gezellig alle Engeland-verhalen gehoord
van Annette en Ron.

De Fanaat viert
vakantie... (vervolg)

We trakteerden ons op een heerlijke
brunch, Tour de France aan en vanuit
de kuip zagen we veel schepen langs varen. Vakantie! 's Avonds een hele grote
catamaran “Echo” genaamd bekeken.
Werden meteen uitgenodigd om een
handje te helpen. De Duitse eigenaar
wilde 't schip, 9x20 meter, verleggen.
Daarna werd 't barretje aan boord geopend! We kregen een uitgebreide rondleiding en waren onder de indruk van de
grote ruimte. Het aluminium schip, 28
jaar geleden bij Bloemsma gebouwd had
twee maal de wereld gerond! Na afloop
gaf de eigenaar, 78 jaar, nog een staaltje
trampolien springen tussen de gondels
op een net! Woensdag 13 juli besluiten
we te gaan fietsen. Jopie Huisman museum stond hoog op de lijst. Genoten
van zijn teken- en schilderwerk. De
rondleiding via oortelefoons werd ingesproken door Jopie zelf. Heel bijzonder.
In Bolsward 't stadhuis bekeken. Geweldig mooi! Terug gefietst, een hele mooie
tocht, alles bleef droog. Aad aardappeltjes gebakken en ik lof-salade gemaakt.
Kaarten geschreven, scrabbeltje gedaan.
Donderdag 14 juli. We gaan weer zeilen.
NW-wind, alleen op de fok naar Medemblik. Aad zijn lange broek aan en ik lekker binnen. In Medemblik wachten, de
brug had problemen. Gegeten bij ons favoriete cafetaria. Hoorden dat er in Nice
een aanslag was gepleegd met een auto..

De zeilschepen van Henk en Rick liggen
aan de overkant te pronken. Fantastisch
gedaan!
's Avonds was een bericht op de radio
van een staatsgreep in Turkije. 16 juli de
hele dag gaat 't over Turkije maar wat er
precies is gebeurd is niet duidelijk. Om
11 uur vertrokken naar Lelystad. Mooi
weer met woelig water. Om 4 uur lagen
we heerlijk in de verenigingshaven in 't
kommetje. Lekker lui wezen en boekie
lezen. Gaan wandelen naar de haven en
Bataviastad. Aad een potje gekookt en 's
avond nog een scrabbeltje. Maandag
naar Muiden, prima gevaren. 't Was daar
erg druk en bloedheet. Praatje gemaakt
met een schoonzoon van Karel Beukenkamp, die op 96 jarige leeftijd is overleden (oud collega). Tot laat buiten gezeten, mooie avond + volle maan. Eindelijk
zomer. Dinsdag aanvankelijk geen wind.
Om 12 uur kwam de wind. Om 7uur in
Hoorn gearriveerd. Woensdag 20 juli bij
de Hema heerlijk ontbijt, over de markt
gelopen. Om 12 uur weggevaren richting
Edam. Voor de haven anker uitgegooid
en gezwommen, dat viel niet mee met de
golven. Mooi plekje in de haven en uit14

men. Leuke speeltuin, dierentuin enz.
“s Avonds in Edam uit eten als afsluiting van de vakantie. De zomer houdt
nog even aan maar wij Aad en Tonny
gaan voldaan naar huis.

puffen. Echt warm, 30 graden en veel
mensen gingen in de haven zwemmen.
Tot laat buiten gezeten. We blijven een
dagje en Aad heeft fietsen geregeld.
Leuke tocht naar Volendam, Monnickendam, de mooie volkstuin van onze
zwager bekeken. Terug via Katwoude
en daar een heerlijke ijscoupe geno-

Aad & Tonny Houweling

Een foto van Marion, schoonzus van Aad, bewerkt door zijn broer Pieter Houweling

15

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

NAAM:

Vader Bram & dochter Menke Kleton

Op een avond in november gaat de redactie op bezoek bij de familie Kleton in Venhuizen. Deze
keer zijn het vader en dochter die wij interviewen, de watersporters van het gezin Kleton. Onder
het genot van heerlijke thee en lekkere chocolaatjes, horen wij alle verhalen aan.
GEBOREN: Bram Kleton, geboren in IJmuiden op 17 februari 1970. Bram is in 2017 20 jaar
getrouwd met Vera Botman. Vera is geboren in Grootebroek op 25 juli 1971. Bram
verhuisde op z’n 2e al van IJmuiden naar Enkhuizen. Daar heeft hij tot z’n 13e gewoond en ging toen met z’n ouders in Grootebroek wonen. Samen met Vera woonde
hij eerst in Enkhuizen maar inmiddels alweer ruim 15 jaar met veel plezier in Venhuizen.
GEZIN:

Samen hebben zij 3 kinderen; de oudste zoon is Aris, 18 jaar en hij studeert sinds
dit schooljaar in Arnhem. Dochter Menke is 14 jaar en zij vergezelt haar vader vanavond tijdens het interview. Zoon Brent is met 11 jaar de jongste van het stel. Verder hebben zij nog een hond Lara en in de tuin 3 kippen en 4 cavia’s.

BEROEP:

Bram heeft de Zeevaartschool gedaan en is daarna een aantal jaren op de koopvaardij gaan varen als machinist en stuurman. Daarna werkte hij bij Klerk jachtservice.
Inmiddels is hij alweer bijna 17 jaar voor zichzelf bezig, waarvan de laatste 7,5 jaar
samen compagnon Gunnar Vroom onder de naam Jacht Service Enkhuizen.
Vera en de partner van Gunnar verzorgen samen de administratie voor Jacht Service Enkhuizen.
Menke zit op school in Lelystad en past af en toe op om zo een zakcentje bij te verdienen. Ze is erg gek op kleine kindertjes!

HOBBY’S:

Menke heeft als hobby zeilen, zij zit ook op jeugdzeilen bij WSV de Broekerhaven.
Afgelopen zomer is ze ook een week naar zeilkamp geweest in Enkhuizen en dat
vond ze heel erg leuk! Verder houdt ze ook nog van schaatsen, skeeleren en tekenen.
Bram zijn hobby’s zijn ook zeilen, tuinieren, klussen in huis en sinds kort ook
schaatsen, dit doet hij samen met Menke op de ijsbaan in Hoorn. Daarnaast zit hij
nog in het bestuur van de Floralia Venhuizen.
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Wie zijn…? Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…? Wie zijn… ? Wie zijn… ? Wie zijn…?
TYPE SCHIP: Sadler 29 (zelfde ontwerper als de Contessa) een Engels schip uit 1981. Zij hebben het schip 4 jaar terug gekocht van een Engelse dame. Het schip was behoorlijk verwaarloosd maar zij hebben het zelf weer helemaal opgeknapt en schoongemaakt.
NAAM SCHIP: Blå Båt (betekenis is Blauwe Boot).
CONTACT MET DE WATERSPORT: De opa en de vader van Bram hadden vroeger ook een zeilboot (en tegenwoordig een kano). Maar daardoor kwam Bram al vroeg met de watersport in aanraking. Zelf hebben zij ook al jaren een kano bij huis waar de kinderen nog regelmatig gebruik van maken.
VAKANTIE: Dat doet de familie met de tent en dan het liefst elke keer een andere plek in Europa. Afgelopen zomer waren zij via Wenen in Hongarije beland maar Engeland is
ook wel erg geliefd bij de familie. Ze gaan altijd op de bonnefooi.
Met de boot gaan ze eigenlijk voornamelijk avondjes met mooi weer weg, stukje
zeilen en dan even zwemmen. In de winter zijn ze in de sneeuw te vinden, dan
gaan ze met de hele familie van Vera op wintersport naar Oostenrijk.
FAVORIETE MUZIEK: Geen… op de boot hebben zij geen muziek en op de camping ook niet.
Thuis en op het werk staat de radio aan.
FAVORIETE DRANK: De hele familie drinkt erg graag thee, koffie drinken zij niet. Verder lust
Bram wel een biertje en Menke water of limonade, als het maar geen prik is.
FAVORIETE GERECHT (aan boord): Pasta pesto roepen zij in koor, dit hebben ze afgelopen
zomer al een paar keer gemaakt aan boord.
WIE KOOKT ER AAN BOORD: Bram kookt op de boot en op de camping.
FAVORIETE BOOT: Als geld geen rol speelt: een grote J-klasse
DAT WILLEN WE NOG KWIJT: De werkdag samen met Simon Visser was erg gezellig!
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!
HET ANTWOORD VAN BRAM: Wie weet kunnen we volgend jaar samen meedoen met de dinsdagavond competitie…
VOLGENDE SLACHTOFFER: André Kruisdijk
VRAAG VAN BRAM: Weet je zeker dat het goed
gaat komen met de motor?

De Redactie

Blå Båt
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Taartenrace 2016
Op zondag 25 september werd de 25e Taartenrace gevaren. Het weer kon niet beter: het bleek
de warmste 25 september ooit gemeten en er stond een matige ZW wind van 10-15 knopen.
Maar voordat we het water op gingen was er de traditionele koffie met heerlijk gebak, met
dank aan bakkerij Rood. Het palaver was kort maar krachtig: baan 5, start in één groep om
12.00 met 14 schepen.
Baan5: Start - KG33 (BB) - EZ Z (SB) - KG35 (SB) - BR4 (SB) - KG35 (SB) - Finish (10,8 NM)
De wind zorgde voor verassingen: bij het optuigen stond er nog een stevige 16 knopen, reden
voor een aantal schepen om niet de grootste genua aan te slaan. Kort voor de start zakte de
wind echter in tot 8 knopen, waardoor de gang eruit viel en het even duurde voordat alle
schepen over de startlijn waren. De Kriebels ging als eerste over SB over de lijn, en dwong de
Bubble, die over BB aankwam, tot uitwijken. Maar na de heerlijke koffie met gebak en het
vooruitzicht van een fantastische zeildag zat de stemming er zo goed in dat we daar maar niet
moeilijk over hebben gedaan.
De Kriebels rondde als eerste de KG33, op de spiegel gezeten door de Bubble. Toen ging het
hoog aan de wind naar de EZZ, waar de Bubble met een flinke voorsprong aankwam. Daarna
bijna halve wind door naar de KG35. Er voeren flink wat zeilschepen in de vaargeul tussen
de sluis en Oosterleek, maar deze zagen gelukkig dat wij een wedstrijd voeren en gaven ons
de ruimte.
Van de KG35 met spinnaker op naar de BR4. De Kriebels voerde geen spinnaker en de Twinkle, de Narwal en de Place 44 kwamen snel dichterbij. Op het laatste kruisrak van de BR4
naar de KG35 heeft de Bubble flink ingeleverd doordat de stuurman hier op de verkeerde
boei (KG14) aanstuurde, waardoor de snelheid behoorlijk terugliep. De Kriebels zag zijn kans
en zette in het laatste rak ook de spinakker, met hulp van haar zeer jonge bemanning. De
wind zakte weer in, maar met afkruisen lukte het de gang er nog een beetje in te houden en
de Kriebels niet te dichtbij te laten komen.
De Bubble finishte na 2 uur varen als eerste, na correctie slechts 6 seconden voor nummer
2, de Kriebels en nummer 3, Place 44.
Twee schepen hebben de finish niet gehaald: Robert Walter had problemen met de verstaging
en Ton Kuin is niet gestart.
Al met al een geweldige dag met dank aan Jaap en Bets.
Verslag van de Bubble door Hans Limburg

1e prijs

2e prijs
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3e prijs

Het was dit
jaar voor de
25e keer dat
Jaap en Bets
de taartenrace
sponsorden!
HULDE!!!

Herkenbaar?
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Seizoens afsluiting
Zondag 30 oktober
Eind oktober was er weer een gezellige afsluiting van het vaarseizoen. Er waren heel
veel aanmeldingen en het clubhuis zat aardig vol. Er werd lekker bijgepraat en we kregen al trek alleen al door de geur van gerookte vis buiten!
Het nieuwe bloed in de evenementen commissie (Bert en Annelies Biesenbeek) zorgde
samen met Peter en Ans van Laar voor goede hapjes en drankjes. Er werd ter plekke
verse rode poon gerookt en er werden heerlijke scholfilets gebakken, aangevuld met
lekkere salades en stokbrood kon iedereen genieten van deze visrijke maaltijd. En dat
smaakte de gasten goed!
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Hoe en waarom begon het allemaal met

de Watersport Vereniging De Broekerhaven
Op 3 februari 2017 bestaat onze Watersport
vereniging “DE BROEKERHAVEN” 45 jaar. Dit
is voor mij een reden om een ieder te danken
die mee geholpen hebben met de oprichting,
doch ook aan alle andere leden en besturen,
die van onze WSV wel iets moois en groots gemaakt hebben.

van schade, zag de gemeente hiervan af.

Maar Nico van ’t Hof zag zo’n wedstrijd wel zitten en heeft toen 10 personen bij elkaar weten
te halen/vragen om mee te doen aan deze
tweedaagse botterwedstrijd, welke gehouden
zou worden in Monnickendam op het derde
weekend in augustus 1971. Ik bevond mij ook
Daarom het hoe en waarom het allemaal geonder deze 10 personen. Het was een fantasgaan is met de oprichting van de watersport
tisch weekend en ik heb gelijk contact opgevereniging De Broekerhaven.
nomen met de WSV Monnickendam om deze
wedstrijd in 1972 in Broekerhaven te kunnen
Ik ben Pieter Kooiker geboren en getogen in
houden na veel heen en weer gepraat was de
Amsterdam, en sedert 1967 gehuwd met Willy
uitslag: Bovenkarspel heeft geen watersport
van der Velde, wij zijn eind 1967 in de kop van
vereniging. Wel kreeg ik de toezegging van de
Noord-Holland naar een huis gaan zoeken,
WSV Monnickendam bij monde van haar vooraangezien er in Amsterdam woningnood was in
zitter Klaas Tolman, dat indien wij een WSV in
de jaren 60.
1972 opgericht zouden hebben de Westwal
In juni 1968 betrokken wij ons eerste koopBotterwedstrijden door onze WSV in 1973 gehuis in de Madame Curiestraat no: 27 te Bohouden mocht worden in Bovenkarspel/
venkarspel, dit huis hadden wij expres uitgeBroekerhaven
kozen omdat het een nieuwbouw wijk was
In september 1971 advertentie geplaatst in de
maar het belangrijkste punt: het was bij een
Middenstander met de tekst: “wie is er geïnteklein haventje n.l. de Broekerhaven met een
resseerd in de oprichting van een WSV te Boopen verbinding naar het IJsselmeer.
venkarspel/Broekerhaven” een bespreking
Aangezien we beiden gek waren/zijn van water hierover zal gehouden worden in HET HOF
en varen met boten hebben we bij Jachtbouw VAN HOLLAND van Gré Zuurbier (huidige resJ.Blok op de hoek van de Peperstraat/
taurant de BUUREN)
Alexanderweg te Bovenkarspel in 1969/1970
Tot mijn grote verrassing kwamen op deze
een motorboot met achterkajuit laten bouwen.
avond een vijftigtal personen.
Tijdens deze bouw kwam ik in contact met de
Er is deze avond heel wat afgepraat over het
Heer Nico van ‘t Hof wethouder der gemeente
hoe en waarom, uiteindelijk bleek dat er verBovenkarspel en voorzitter van VVV Drechterschillende mensen een boot hadden of bezig
land waar ook Bovenkarspel onder viel. Nico
waren er één te bouwen en graag een ligplaats
vroeg mij om in het bestuur van het VVV te
in Broekerhaven wilde hebben.
komen. Dit bestuur bestond uit drie personen
Nico van ’t Hof, Ben Vingerhoed en mijn perOp deze avond in september 1971 werd een
soontje.
voorlopig bestuur samengesteld bestaande uit
drie personen, n.l. Peter Davidson, Willem
Eind 1970 begin 1971 kreeg de Gemeente BoOoteman en Pieter Kooiker, om uit te zoeken
venkarspel een verzoek van de WSV Monnicaan welke verplichtingen er zouden moeten
kendam, of de gemeente een botter wilde huworden voldaan. Tevens werd met algemene
ren en deze met gemeente ambtenaren onder
stemmen van de aanwezige besloten dat de
de vlag van Bovenkarspel te laten meedoen
naam “WSV DE BROEKERHAVEN” zou zijn.
aan een tweedaagse Westwal Botterwedstrijd.
Er melden zich gelijk 30 personen aan als toeI.v.m. eventuele aansprakelijkheden ingeval
komstig lid.
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Daarna hebben wij (het voorlopige bestuur) diverse besprekingen gevoerd met o.a. het Watersport Verbond, WSV Monnickendam, WSV
Hoorn en de gemeente Bovenkarspel
(wethouder Nico van ’t Hof en Cees Booij van de
afdeling recreatie & sportzaken)
Het Watersport Verbond wilde ons wel inschrijven als WSV, maar dan moesten wij ook andere
wedstrijden gaan organiseren bij Broekerhaven
en de WSV niet alleen oprichten voor het organiseren van de Westwal Botterwedstrijden in
1973. We kregen gelijk het verzoek/verplichting
om dan de nationale wedstrijden in de Spanker-, Schakel- en Hobi-Cat klasse te organiseren in de jaren ‘74, ‘75, ‘76 en ‘78.

De foto’s zijn van dec. 1971, waar nog geen afmeerpalen zijn.

Na de eerste bestuursvergadering in de eerste
week februari 1972, vond Henk Dorland dat hij
toch moest afzien van het voorzitterschap wegens te drukke werkzaamheden. De andere beDankzij het bij elk van deze georganiseerde
stuursleden vonden, aangezien Pieter Kooiker
wedstrijden belangeloos beschikbaar stellen
reeds vele besprekingen met de diverse organivan de loods door Ben van der Meulen, hebben
saties en gemeente Bovenkarspel gedaan had,
wij in genoemde jaren aan onze verplichtingen
dat hij deze functie maar moest vervullen/
jegens het watersport verbond kunnen voldoen.
aannemen. Als penningmeester is toen de heer
Eindelijk werd ‘s avonds op 3 februari 1972 de Koppennol toegetreden tot het bestuur.
WSV De Broekerhaven officieel opgericht met
De WSV groeide in de jaren na de oprichting
30 (dertig) leden. Als bestuur werden gekozen
enorm, waardoor wij eind 1976 reeds 150 leden
Henk Dorland (voorzitter), Willem Ooteman
hadden en een leden stop moesten instellen.
(secretaris), Pieter Kooiker (penningmeester) en
Na ons eerste lustrum in 1977 zijn de gesprekals commissarissen Peter Davidson en Jan
ken met de gemeente Bovenkarspel weer beBlok.
gonnen voor uitbreiding en/of overname van de
Tevens deelde de Heer Nico van ’t Hof op deze
exploitatie van de binnen- en buitenhaven.
avond mee, dat de Gemeente Bovenkarspel besloten had om ligplaatsen in de kolk en buiten- Ik ben in februari 1978 afgetreden als voorzithaven te maken, indien er voldoende leden wa- ter, daar ik voor diverse leden van de WSV (die
een eigen bedrijf hadden) hun financiële en fisren met een motor/zeilboot.
cale administratie verzorgde, waardoor er beWe dienden echter wel te begrijpen, dat de exlangen conflicten zouden kunnen ontstaan. Teploitatie van de binnen- en buitenhaven
vens exploiteerde ik een in 1978, door mij, op“voorlopig” in handen van de gemeente Bovengericht verhuurbedrijf voor motorboten in
karspel zou blijven.
Frankrijk.
Ik heb grote bewondering voor de leden, besturen en diverse commissies van de WSV welke
na mij gekomen zijn i.v.m. hetgeen ze bereikt
hebben in de jaren na mijn aftreden als voorzitter. Mijn Complimenten.
Wel wil ik twee personen noemen n.l. de Heer
Hans Doest en zijn echtgenote Wil Doest die
het jeugdzeilen voor de WSV opgezet hebben.

Pieter Kooiker
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Wachtlijst buitenhaven
volledige naam

woonplaats

categorie

datum

lengte box breedte box

B-40; B-41; B42
geen inschrijvingen

12,60

4,00

B-8; B-9; B-10; B-11; B-12; B-13; B-14; B-15; B-16; B-17
S.W. van Dijk

Westwoud

a

29-8-2007

11,20

4,00

A.P.M. Kuin

Bovenkarspel

b

1-4-1994

11,20

4,00

A.C. Olij

Venhuizen

b

1-4-1994

11,20

4,00

M. Braakman

Bovenkarspel

b

7-7-1996

11,20

4,00

I. Kuyt

Venhuizen

b

4-8-2015

11,20

4,00

F. Fit

Bovenkarspel

a

28-5-2011

10,50

3,90

J.P Kager

Grootebroek

a

27-10-2015

10,50

3,90

J.G.A.M. Redeker

Apeldoorn

c

4-4-2012

10,50

3,90

10,50

3,70

B-5; B-6; B-7

B1
geen inschrijvingen
B-2; B-3 ; B-4
G. Severs

Bovenkarspel

b

23-7-2014

10,50

3,60

T. Mathieu

Weywertz (Be)

c

6-5-2014

10,50

3,60

R.P.Walter

Bovenkarspel

a

30-4-2010

10,10

3,50

J.C. Redeker

Enkhuizen

a

30-9-2014

10,10

3,50

D.Kramer

Zaandam

c

14-11-2016

10,10

3,50

B-18; B-19; B-20; B-21; B-22

B-23; B-24; B-25; B-26; B-27; B-28; B-29
B. Biesenbeek

Enkhuizen

a

8-8-2016

9,60

3,25

C. de Wit

Enkhuizen

b

10-7-2015

9,60

3,25

A. Hooiveld

Bovenkarspel

b

15-8-2015

9,60

3,25

W. Vossepoel

Maarssen

c

18-7-2010

9,60

3,25

B-30; B-31; B-32; B-33; B-34; B-35; B-36; B-37; B-38; B-39
T. Bais

Grootebroek

a

9-2-2016

9,00

3,00

Y. van Assen

Wijdenes

b

8-4-2016

9,00

3,00

C.Y. Lust

Grootebroek

b

17-3-2001

9,00

3,00

M. Windt

Grootebroek

b

2-9-2012

9,00

3,00

R. Krykwinski

Hoorn

c

1-3-2016

9,00

3,00

Categorie a: ligplaatshouders, 2 of meer jaar in bezit van contract.
Categorie b: ligvakhouders minder dan 2 volle jaren in bezit van contract en niet ligvakhouders
uit Stede Broec, Drechterland of Enkhuizen
Categorie c: niet ligvakhouders woonachtig buiten de regio
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Wachtlijst binnenhaven
volledige naam

woonplaats

categorie

lengte
box

datum

breedte box

K-47
geen inschrijvingen
K-22
P. Dekker

Wijdenes

b

17-9-2012

15,00

4,50

N. Broersen

Grootebroek

b

9-11-2014

15,00

4,50

13,50

4,50

10,50

4,50

13,00

4,00

K-48
geen inschrijvingen
K-21
geen inschrijvingen
K-23; K-24
geen inschrijvingen
K-18; K-19; K-20; K-25; K-26; K-27; K-28; K29; K30; K-31
P.C.L. Schutte

Bovenkarspel

a

12-1-2000

10,50

4,00

R. Laan

Grootebroek

a

22-3-2004

10,50

4,00

T. de Veer

Bovenkarspel

a

18-5-2010

10,50

4,00

A.P.M. Kuin

Bovenkarspel

b

17-9-2000

10,50

4,00

J. Jorritsma

Enkhuizen

b

1-1-2011

10,50

4,00

L. Hogendoorn

Grootebroek

b

7-3-2011

10,50

4,00

Barry Kruisdijk

Bovenkarspel

b

30-10-2016

10,50

4,00

b

6-11-2015

9,50

3,50

9,50

3,40

K-12; K-13; K-14; K-15; K-16; K-17
E.Hovenkamp

Enkhuizen

K-32; K-33; K-34; K-35
geen inschrijvingen
K-36; K-37; K-38; K-39; K-40; K-41; K-42
W. Hoff

Bovenkarspel

a

8-4-2008

9,00

3,30

J.P. Kager

Grootebroek

a

27-9-2006

8,00

3,00

A. Zgoda

Wijdenes

b

31-5-2006

8,00

3,00

P. van der Thiel

Hoogkarspel

b

21-7-2013

8,00

3,00

R.A. van Dijk

Wijdenes

b

2-1-2014

8,00

3,00

W.Dijkstra

Hem

b

2-9-2015

8,00

3,00

Y. van Assen

Wijdenes

b

8-4-2016

8,00

3,00

A. Jorritsma

Purmerend

c

5-5-2012

8,00

3,00

7,50

2,50

7,00

2,50

5,00

2,15

K-6; K-7; K-8; K-9; K-10; K-11

K-43; K-44; K-45; K-46; K-46a
geen inschrijvingen
K-1; K-2; K-3; K-4; K-5
geen inschrijvingen
KK-1; KK-2; KK-3; KK-6; KK-7; KK-8
geen inschrijvingen
KK-4; KK-5
geen inschrijvingen
vragen graag richten aan: frank.lenka@planet.nl
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Mieke Brussel
Op 1 oktober is Mieke op 70 jarige leeftijd overleden.
Samen met Piet kwam ze regelmatig bij ons op de
haven en we zullen haar zeker missen.
Wij wensen Piet, de kinderen en kleinkinderen heel
veel sterkte toe namens alle leden van onze
Watersport Vereniging.

***

PRIJSVRAAG * * *
Voor de jeugdleden

Zoals jullie weten wordt er een nieuw botenhuis gebouwd, een echt mooi nieuw botenhuis.
Daarin worden straks alle spullen gestald en les gegeven.
Maar dit nieuwe onderkomen heeft nog geen naam.

Wie verzint de mooiste naam voor het botenhuis?
En gaat deze straks bij de officiële ingebruikname zelf onthullen!?!
Verzin een passende naam en stuur deze naar:
jeugdzeilen@broekerhaven.com

UITNODIGING
Nieuwjaarsreceptie
Zondag 8 januari 2017
Traditiegetrouw is de nieuwjaarsreceptie op de eerste zondag
in het nieuwe jaar.
We nodigen alle leden uit om het nieuwe jaar in te luiden
in het clubhuis tussen 16.00 en 18.00 uur.
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Prijsuitreiking
dinsdagavondwedstrijden
Het was zoals gebruikelijk weer een gezellige avond, de prijsuitreiking van de dinsdagavond-wedstrijden 2016. Altijd leuk om het jaar weer even door te praten en weer even stil
te staan bij de succesjes en de missers. Dit jaar is team Bubble eerste geworden.
We moesten deze eerste plaats weliswaar op punten delen met team Narwal van Frank Fit,
maar omdat wij vaker de eerste plaats behaald hadden ging de eer toch naar team Bubble.
Dat bestond dit jaar voor het grootste deel uit schipper John Buysman, roerganger Cor
Sweep, Dennis Kramer aan de genua en de spinnaker en Hans Limburg aan de grootschoot. Een geweldig team wat goed op elkaar ingespeeld is en ook aan de noordkant van
de sluis vaak samen vaart. We twijfelden nog over onze kansen, omdat we aan het begin
van dit seizoen een paar wedstrijden gemist hadden door drukke werkzaamheden, maar
die waren blijkbaar afgetrokken.
Het is een geweldig mooi seizoen geweest, met schitterend zeilweer. Er was steeds een goed
deelnemersveld van ongeveer 14 schepen die allemaal lekker fanatiek zeilen. Vooral bij de
start en rond de boeien is het af en toe dringen en wordt er scherp gevaren.
Heel veel dank aan Ron Laan voor de geweldige begeleiding van de wedstrijden, het
uitzetten van de baan, de uitslagen en de camerabeelden, en aan Annette Laan voor de
altijd hartelijke en gastvrije ontvangst in de kantine.

Hans Limburg
Namens Team Bubble van John Buysman

1e Prijs voor John

2e Prijs voor Frank

3e Prijs voor Kees

Wim Schagen met de Ithaka wint de aanmoedigingstrofee maar is niet aanwezig bij de uitreiking. Bert Biesenbeek juichte omdat hij als één na laatste was geëindigd en niet als laatste.
John Caspari had ook nog de Beste-Stuurlui-Staan-Aan-Wal-Trofee mee. Hij reikte hem dit
jaar voor het eerst uit aan André, zijn eigen opstapper, omdat hij had toegezegd vaak mee te
varen maar er bijna nooit was.
Ron en Annette ontvingen nog een leuke kandelaar van Aad en Tonny. Aad had zelf van een
blok, zoals bij oude schepen, een mooie kandelaar gemaakt.
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Mooie gepersonaliseerde bokalen voor de winnaars!

Beste-Stuurlui-Staan-Aan-Wal-Trofee

Bert één na laatste, tóch blij
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Namens watersportvereniging De Broekerhaven
wensen wij u allen een hele fijne decembermaand
en alle geluk en gezondheid voor 2017
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Luchtfoto van Broekerhaven

Deze luchtfoto is gemaakt met een drone door Hans en Esther Veldhuis op 23 oktober 2016
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Wedstrijden & Evenementen 2017
WEDSTRIJDEN
Skippers mee!ng

04 april

20.00 uur

Dinsdagavond compe!!e I

11 april

1e start 19.15 uur

18 april

2e start 19.30 uur

25 april
02 mei
09 mei
16 mei
23 mei
30 mei
06 juni
13 juni
20 juni
27 juni
04 juli
11 juli

18 juli
Dinsdagavond compe!!e II

29 augustus

1e start 19.00 uur

05 september

2e start 19.15 uur

12 september
Zeilweekend/Valkzeilen

08 & 09 juli

12 uurs Broekerhaven

09 september

Palaver 08.30 uur - Start 09.00 uur

Taartenrace

01 oktober

Palaver 11.00 uur (met koﬃe & gebak)
Star"jd wordt #jdens de koﬃe bekend gemaakt

Prijsuitreiking compe!!e

14 november

20.00 uur

Nieuwjaarsrecep!e

08 januari

16.00 - 18.00 uur

Midwintermaal!jd

12 februari

16.00 uur

Hijsdag Van der Meulen

25 maart

Hijsdag Vereniging

01 april

Algemene Ledenvergadering

30 maart

20.00 uur

Seizoensopening

09 april

15.00 uur

Broekerhavenweekend

11 & 12 juni

Seizoensafslui!ng

30 oktober

EVENEMENTEN

15.00 - 20.00 uur
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Bezoek aan de Marker Wadden

Zaterdag 24 september 2016.
We kregen een mail van Ischka met een link
waarop informatie stond over éénmalige open
bezoekdagen van de Marker Wadden.
Achteraf bleek die info ook op het mededelingenbord in de gang van het clubgebouw te
hangen, maar dat was ons niet opgevallen.
We besloten ons op te geven voor de zaterdag
en zus en zwager gingen mee.
Met gereefde zeilen en dik in de bepakking gingen we met een flinke ZO-wind op pad.
We konden het mooi bezeilen en aangekomen
bij de Marker Wadden zagen we al heel wat boten voor anker liggen. Grote schepen als de
Abel Tasman en de Markenexpress voeren
heen en weer tussen de Wadden en Lelystad.
Het was mogelijk een bootje van Rijkswaterstaat aan te roepen om aan wal te gaan. Wij
hadden zelf een bijboot mee en konden dus zelf
aan land gaan.
Het was één en al zand en water. Ja, wat verwacht je anders. Lopend naar de informatie
stands kwamen we Cathy en Marius tegen. Zij
waren in Lelystad op een boot gestapt. Later
zagen we de boot van Bram Kleton ook voor
anker liggen.
Het was inmiddels best mooi weer geworden en
ook warm. We kregen een flesje water, wat
goed van pas kwam toen we besloten het rondje te wandelen. Over een dijk van zand, langs
het water, toch gauw een 2,5 kilometer. En dit
was nog maar een klein onderdeel. Onder het

Het is de bedoeling dat het hoofdeiland van de
Marker Wadden in 2018 klaar is.
Er komen eilanden met natuurlijke oevers, gemaakt van zand, klei en slib uit het Markermeer. Dan wordt het water helderder en komen
de waterplanten, vissen en schelpdieren terug,
ofwel eten voor de vogels.
Of wij zo blij moeten zijn met waterplanten is
nog maar de vraag. De eilandengroep wordt
aangelegd om de waterkwaliteit te verbeteren
en het gebied aantrekkelijker te maken voor
dieren en recreanten. Hiervoor worden een haven en aanlegsteigers gemaakt, voor 24 plezier
vaartuigen. Dit zal in 2018 gebeuren. Ook de
toeristenboot krijgt daar vanuit Bataviahaven
een vaste aanlegplek. Verder komen er een 12
meter hoge uitkijktoren, De Steltloper genaamd, wandelpaden, balken paden, vogeluitkijkposten en een recreatiestrand. Rond 2020
zal, als de planning blijft kloppen, de eerste fase worden afgerond. Alleen het hoofdeiland
wordt opengesteld voor bezoekers, de andere
eilanden zijn voor de vogels. Het totale oppervlak zal 750 Ha bestrijken.

De terugweg hebben we grotendeels op de motor gedaan wegens windstilte.
Het laatste stuk nog even de spinaker op. We
konden de warme jassen en broeken uitlaten
en hadden het in een T-shirt nog warm. Al met
al een zeer verrassende wending van de weersgesteldheid.
wandelen zagen we de Fanaat nog varen, maar
zij gingen niet voor anker.

Ron en Annette Laan met de Place44
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Nieuw onderkomen in aanbouw

Kees Ettema is samen met andere vrijwilligers begonnen met de bouw van het nieuwe onderkomen voor de jeugdzeilboten. Hieronder een tekening hoe het er ongeveer uit gaat zien straks
maar het schiet al lekker op! Goed werk, Kees!

ZIE OOK DE
PRIJSVRAAG OP
PAGINA 26!
NAAM?
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Seizoen 2016 voor BRoekerhavenmeesters EXIT!!
De boten staan voor het grootste gedeelte weer op de wal; het seizoen is met een gezellige middag met een hapje en een drankje voor de leden afgesloten. De eerste najaarsstorm hebben we weer gehad; de sluisdeuren zijn, net nadat Sinterklaas op
13 november in de Broeker binnenhaven welkom is geheten, weer gesloten: met andere woorden 2016 is EXIT!!
Ook voor de havenmeesters is er nu een rustige periode aangebroken. Natuurlijk blijft
de dienstdoende havenmeester telefonisch bereikbaar en houdt die de haven in de gaten. Ook omdat er zo af en toe toch nog activiteiten zijn waarbij hij graag dienstbaar
wil zijn. B.v.: Kees Ettema is druk aan het bouwen aan een onderkomen voor de
jeugdzeilers. Met af en toe een helpend handje van leden verrijst hier een functioneel
gebouw waar de jeugdzeil commissie voor jaren plezier van kan hebben.
De buitenhaven is in opdracht van de gemeente Stede Broec tussen 7 en 11 november door het bagger bedrijf Zwart uit Wervershoof op de gewenste diepte van 2.50
meter gebracht; Rijswaterstaat heeft de ingang van de buitenhaven uitgebaggerd. We
kunnen boten tot ruim 2.00 meter diepgang weer probleemloos ontvangen.
Over ontvangen gesproken. Dit seizoen hebben 792 boten onze haven aangedaan.
Door meerdere dagen verblijf met meerdere personen heeft dat de verwachte opbrengstweer ruimschoots gehaald en dat stemt de havenmeesters tot tevredenheid.
Hier is een dankwoord voor Mirjam, onze interieur verzorgster, zeer op zijn plaats. De
waarderende woorden van de passanten geven aan waaróm ze graag weer in onze haven komen. Schoon sanitair! Ook u, lid, wordt bedankt voor het invullen van de afwezigheid briefjes waardoor de passanten bijna altijd een plaatsje in de binnen-en buitenhaven kon worden toegewezen.
We gaan nu in bijna winterslaap maar hebben er voor het seizoen 2017 weer veel zin
in! Fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en tot de Nieuwjaarsborrel!
De havenmeesters van de FAN haven “De Broekerhaven”
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Rooster Havenmeesters 2016/2017
Winterrooster 2016-2017
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:
Dennis Kramer
Dalerveen 36
1507 MA ZAANDAM
Cor Sweep
Wagenaarstraat 17
1601 LH 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.

Barry Kruisdijk
Broekerhavenweg 255
1611 CE BOVENKARSPEL
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Afzeilen 2016

Aanleveren kopij vóór vrijdag 3 maart
40 2017 bij redactie@broekerhaven.com

