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Van de bestuurstafel...
Wat er bij ons vooral over tafel gaat is, zoals bij veel leden/
liggers, de reuring over wat er met onze buren is gebeurd. Zijn
wij de volgende die ‘geschonken’ worden aan een keiharde commerciële partij, of kiest de Gemeente in ons geval voor de eigen
inwoners.
Er zijn een aantal van onze leden die eigenlijk al vrij zeker weten
dat we geen kans hebben om ‘te winnen’.
Allereerst zijn de feiten in ons geval dat de Gemeente, in de contacten die er zijn geweest, zonder enige twijfel aangeeft dat we
niets te vrezen hebben. Een zin uit de brief die Bart Nootebos namens B&W op 28 maart
jl. aan ons schreef luidt: ‘wat betreft de Gemeente staat de positie van de Watersportvereniging niet ter discussie’.
Duidelijker kan haast niet.
We zijn inmiddels uitgebreid geïnformeerd over de lobbykracht van Europarcs en zijn
daar, op z’n zachtst gezegd, van onder de indruk. Als Europarcs ons wil hebben zijn we
nog niet klaar, dat is duidelijk. We zitten dus, als bestuur, op het puntje van de stoel.
Die strijd is er nog niet en moet ook niet opgeroepen worden door te veel en te vroeg te
veel dingen te zeggen en roepen die geen werkelijkheid zijn. De werkelijkheid is dat de
Camping overgedragen is aan Europarcs. Verder is er niets veranderd.
De Gemeente heeft bij het uitgeven van de laatste biedingsronde de bieders gevraagd
ideeën uit te werken voor het hele, door gemeente Stede Broec beheerde kustgebied.
Bedoeling hiervan is duidelijk: brainstormen voor de toekomst, omdat er nog geen plannen zijn en die er toch ooit zullen moeten komen.
Wij zijn ook een partij die er toe doet en onze plannen doen er dus ook toe. Die plannen
van ons zijn er nog niet. Ideeën? Kom er mee op de proppen!
Het seizoen is begonnen! De seizoenopening op zondag 9 april was een groot succes. Super weer, super opkomst en goed georganiseerd. Ceremonieel is het ‘jeugdhonk’ in gebruik genomen. Een aanwinst voor onze Vereniging. Peter van Laar is hierbij even in het
zonnetje gezet omdat hij de grote instigator is geweest en verder, vooral buiten het zicht,
heel veel betekent voor onze club. En nogmaals onze bouwmeester Kees en consorten
dank voor de realisatie van het Honk.

Als het weer nu weer even terugkeert naar het gedrag van zondag 9 april dan staat ons
een geweldig seizoen te wachten! Onze kolk is nog niet klaar. Gehoopt en gerekend op
eerdere oplevering, maar zoals meestal bij complexere klusjes is er uitloop. Ons is gevraagd door de aannemer om de kunststof beplating van de damwandprofielen en de
hoek aan de ‘overkant’ na het vaarseizoen te mogen afmaken. Dit zal in praktische zin
nauwelijks nadelig zijn, dus er mee ingestemd.
Vanaf de bestuurstafel een geweldig seizoen gewenst en denk, al genietend van ons
prachtige waterland, zeilend of moterend aan de oproep om ideeën voor ‘onze’ kust.
Namens het bestuur,

Sjoerd
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Van de Redactie..
Op de voorpagina een foto van de seizoens opening. Wat boffen wij toch met zo’n prachtige plek aan het water. Met het nieuwe botenhuis en een leuk zitje, een mooie plek om
te kijken naar de voorbijgaande scheepjes over het water én, aan het eind van de dag,
te genieten van een zonsondergang. Laat het u inspireren voor een prachtige zomer…
En heeft nou ook een mooi plaatje geschoten, tijdens een boottrip, van het jeugdzeilen,
een evenement? Of een leuk verslag van uw bootreis. Wij ontvangen deze graag!
Anneloes & Lenka
redactie@broekerhaven.com
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Golfbreker gesloopt
Op zaterdag 4 februari hebben Jan de Vries en Kees Meijne de golfbreker gesloopt. De
golfbreker was in slechte staat en er waren delen afgebroken. We hadden de beschikking over “groot” materieel middels de Triton. De Triton ligt tussen twee klussen een
paar weken in haar thuishaven om een aantal werkzaamheden aan boord uit te voeren.
Ze lag geruime tijd in IJmuiden voor werkzaamheden bij de nieuw te bouwen grote
sluis. Dan merk je dat zoutwater invloed heeft op het materieel.
De golfbreker zal bij de volgende werkdag van nieuwe Azobé delen worden voorzien. De
vijf buitenste delen zijn al een keer vervangen en nog in goede staat, evenals de dwarsbalken deze kunnen nog wel een tijdje mee.
Kees Meijne

De Triton in actie

Jan de Vries in actie
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Algemene Vergadering 2017
WSV De Broekerhaven
Datum
: Donderdag 30 maart 2017
Plaats
: Clubgebouw
Aanvang : 20.00 uur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. opening
Voorzitter heet alle aanwezigen welkom en geeft aan dat er veel om ons heen gebeurt waaronder
veel positiefs en ook wat negatieve zaken waar we ook op terug zullen komen in de vergadering.
Tevens wordt stil gestaan bij onze ontvallen leden en we wensen de partners van Mieke Brussel
en Anton Meijer veel sterkte met hun verlies.
2. agenda vaststellen
Agendapunt 3c wordt verzet naar 18, iedereen gaat hiermee akkoord.
3a. BTW heffing
Voorzitter verteld dat commerciële havens geklaagd hebben over het onderscheid in BTW heffing voor recreatie jachten. Hieruit heeft geresulteerd dat sport gerelateerde schepen
(zeiljachten) etc. BTW vrijgesteld zijn. Motorjachten dienen wél BTW af te dragen míts de vereniging niet meer dan € 50.000 uit liggelden en overige fondswerving ontvangt, dan wordt de BTW
heffingsdrempel niet gehaald.
In ons geval halen we dat niet, dus er hoeft geen BTW afdracht plaats te vinden.
3b. Vervang kademuur de Kolk
Vóór Pasen einde week 16 zou het betonwerk klaar zijn en het grote ponton etc. weg zijn. Dan
komen de plastic platen ter afwerking, en week 18 wordt er afgemonteerd. Begin mei zal alles
klaar zijn. Zodra een box klaar is, kan uw boot worden afgemeerd. Tot die tijd liggen de motorjachten ook in de buitenhaven.
4. notulen ALV 2016
Geen op/aanmerkingen; worden unaniem vastgesteld.
5. verslag secretaris
Het bestuur is 5x bij elkaar gekomen; de buitenhaven is gebaggerd tot een doorvaartdiepte van
2 meter; e-captain (een besturingssysteem vanuit het KNWV om ledenadministratie, ligplaatsenadministratie en facturatie te koppelen) is operationeel (ook onze vereniging gaat met zijn
tijd mee); Inge is toegetreden als bestuurslid van het regioteam Noord Holland KNWV. Als bestuur hebben we het BTW vraagstuk nauwgezet gevolgd en ook besproken via het regioteam
KNWV; We hebben ons goed op de hoogte laten stellen en houden betreffende de ontwikkelingen bij onze buren, de camping, hier komen we later ook nog op terug.
6. verslag penningmeester
Bij de laatste BZP heeft u ook de balans, begroting en V&W, alsmede de tarieven gekregen en
kunnen bestuderen.
De meest opmerkelijke uitgaven zijn de bouw van het nieuwe jeugdhonk, dit was begroot op
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€ 20.000,00 en is gebouwd voor € 15.000.
Er is € 2.500,00 opgenomen voor het vervangen van het tapijt in het clubhuis, dit wordt doorgeschoven.
De jeugdafdeling staat geboekt als kostenpost maar levert op, dus deze vervalt.
Wat niet onder havens valt is de kademuur van de Kolk. Wel wordt meegenomen, uitbreiding
elektra en watertappunten (€ 5.000).
Eventueel wordt opgenomen € 6.000,00 voor het jubileum, we bestaan dit jaar 45 jaar.
Balans wordt goedgekeurd, de contributielijst blijft hetzelfde. Liggeld mag eventueel hoger.
7. verslag kascommissie
Het kasverslag wordt goedgekeurd en penningmeester wordt decharge verleend.
Nieuwe Kascommissie: Annette Laan en Jurriën van der Loo. Reserve: Carl Burgman.
8. Begroting 2017-2018/ 9. tarieven 2018
Goedgekeurd.
PAUZE
10. verslag jeugdzeilen
Peter van Laar verteld over jeugdzeilen.
9 april is de officiële opening van het nieuwe jeugdhonk; op dit moment hebben zich 20 kinderen aangemeld voor zeilles; we zoeken nog een instructeur voor 1 avond; Kees en Simon worden exclusief bedankt voor hun belangeloze onmisbare inzet voor het bouwen van het nieuwe
jeugdhonk.
11. verslag wedstrijdcommissie
Ron Laan vertelt over het wedstrijdseizoen van afgelopen en komend jaar.
De opkomst was fantastisch afgelopen jaar; zelfde aantal, wel 2 extra wedstrijden; 1 schippersmeeting over de rating gehad. In de competitie werden; 1. John Buysman, 2. Frank Fit, 3. Kees
Ettema. De competitie vindt plaats iedere week op dinsdagavond, ca. 1,5 uur zeilen met nazit.
Annet wordt bedankt voor haar tomeloze inzet iedere dinsdag om de nazit tot een succes te maken.
Tevens is er ieder jaar in september de Taartenrace, gesponsord door bakkerij Rood, dit evenement is altijd een daverend succes en ook op dit jaar wordt weer gehoopt op een grote deelname. Tevens wordt de 12-uurs (succesvolle tegenhanger van de 24-uurs) race georganiseerd, zie
ook de kalender in de BZP.
12. verslag havencommissie
Jan de Vries vertelt over de havenperikelen van afgelopen en komend jaar.
De werkzaamheden waren hetzelfde. Nu is het jeugdgebouw erbij gekomen op de haven. Het
waterbord is vernieuwd; de tegels zijn opnieuw gelegd en een aantal extra erbij; de stelconplaten zijn verhoogd tot de waterberging. Buitenhaven is gebaggerd, de Kolk is op dit moment onder constructie.
13. verslag havenmeesters
Jan Redeker vertelt over de havenmeesters van afgelopen en komend jaar.
Er waren 6 havenmeesters en de leden zijn op de hoogte gehouden via de BZP. Alle havenmeesters blijven; de havenboot is goed verzorgd door Jochem. In de winter hebben we iedere maandagochtend overleg gehad. Ook het bestuur was hierbij vertegenwoordigd in de persoon van
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Marius, dank hiervoor, want hierdoor bleven de lijnen kort en problemen snel opgelost.
De havenopbrengst is het hoogste van de laatste 3 jaar; we mochten veel passanten ontvangen
door goede PR. Hartelijk dank voor de interieurverzorgster die onze kantine keurig netjes heeft
gehouden. Cees Meijne is ook toegetreden tot het team van havenmeesters, daar is men heel
blij mee.
14. verslag evenementencommissie Peter van Laar
Peter van Laar vertelt over de evenementencommissie van afgelopen en komend jaar.
Alle evenementen waren zeer geslaagd en goed bezocht, het eerst volgende is het verenigingsweekend in juni. Details volgen. Voor de midwintermaaltijdorganisatie worden nog vrijwilligers
gezocht.
15. bedankt…
Iedereen die zich afgelopen jaar heeft ingezet wordt hartelijk bedankt. De liefde en passie voor
onze vereniging is hartverwarmend.
16. goedkeuring beleid bestuur
Er wordt gevraagd naar de hijscommissie. Er wordt een nieuwe hijsploeg samengesteld.
Piet Brussel biedt zich aan om dit op te zetten samen met Aad Houweling (is al hijscommissie)
en Theo de Veer. Het verdere beleid wordt goedgekeurd, we mogen zo verder gaan.
17. bestuurssamenstelling
Gaan verder in huidige samenstelling.
18. ontwikkelingen camping
Dit onderwerp doet veel stof opwaaien, ondertussen wordt de camping ontruimd en is
Europarcs met het beleid gestart. We houden nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten.
19. rondvraag
De oude vlag weer terug in het clubhuis naast de huidige.
Peter van Laar vraagt allen mee te denken hoe we de oudere jeugd aan ons kunnen binden.
Jan de Vries vraagt mee te denken over inbreng voor de waterweken, startend op 6 augustus
2017.
Bert Biesenbeek brengt in dat de website wel wat updating mag gebruiken. Hier wordt al aan
gewerkt.
20. sluiting
Voorzitter sluit om 21.30 de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.
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Broekerhavenweekend
Gesterkt door het succes en de ervaring in de voorgaande jaren, gaan wij ons
weer hard maken voor een geweldig Broekerhavenweekend.
Dit zal plaats vinden in het weekend van 10 - 11 juni 2017.
Het is een uitje voor alle leden!
Omdat onze vereniging dit jaar 45 jaar bestaat, gaan we er een extra mooi
feest van maken. We willen nog niet alles verklappen maar we gaan terug in
de tijd en noemen dit feest daarom:
Historisch leven
Om die reden willen we het groots aanpakken waardoor de kosten ook gaan
stijgen. Deze willen we echter wel in de hand houden en daarom is het van
belang dat we van te voren weten hoeveel mensen er mee gaan.
(Op zaterdag wordt voor een gratis diner gezorgd).
We rekenen op mooi weer en de vaarafstand is ca. 2 uur en 30 min.
(Kaap Hoorn). Een ieder dient zijn eigen tafel en stoelen mee te nemen.
Kan je om wat voor reden dan ook, niet met de boot, dan is, hoewel dit niet
helemaal de bedoeling is, de auto een noodoptie.
Op zaterdag 10 juni hebben we om 10:00 uur, onder het genot van een kopje
koffie/thee, palaver in de kantine.
Als je het nog niet in je agenda hebt genoteerd doe het dan nu,
en geef je direct op bij:
pjj.van.laar@quicknet.nl
De evenementencommissie:
Bert, Annelies, Ans en Peter

KAAP HOORN
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Seizoens opening
Zondag 9 april
De seizoens opening kreeg dit jaar een feestelijk tintje. Het nieuwe jeugdzeilhonk is af en werd
officieel geopend. Er waren veel leden en gelukkig ook heel veel kinderen. Het weer was zomers
en we zaten heerlijk op de “punt”. Wat een prachtig uitzicht! En wat een mooie plek voor een
botenhuis! Kees Ettema heeft samen met Simon Visser en nog een aantal andere vrijwilligers
dit prachtige botenhuis gemaakt. Namens alle jeugdzeilers: bedankt daarvoor!
De hapjes en drankjes werden weer goed verzorgd door de evenementen commissie.
Na mooie woorden van Peter van Laar en voorzitter Sjoerd Bakker ook een prachtig stukje geschiedenis over de oprichting van het jeugdzeilen bij Broekerhaven. Mevrouw Wil Doest vertelde hoe het ooit is begonnen toen haar man Hans, inmiddels overleden, het jeugdzeilen bij onze
haven vorm heeft gegeven.
De naam van het jeugdhonk werd nog niet
bekend gemaakt. Er waren wel heel veel inzendingen en Peter van Laar heeft besloten
dat de kinderen hier zelf over mogen beslissen door middel van een heuse stemming
tijdens de komende jeugdzeillessen. De
naam is dus nog niet bekend maar zal in de
volgende editie van de Broekerzeepost bekend worden gemaakt.

?NAAM?

Woordje door Sjoerd Bakker

Woordje door Peter van Laar

Stukje geschiedenis door mevrouw Doest

Veel belangstelling, groot & klein
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Aandachtig luisteren

Het officiële moment...

Wil Doest & Peter van Laar

En knip! De deur is los!

Nog een paar bedankjes van Sjoerd

Mooi plekje op de picknickbank

Gezellig bijpraten

Tegen sluitingstijd...

..nog even genieten in het zonnetje
13

Jeugdzeilen 2017

De jeugd is weer begonnen met de zeillessen.
Dit is het rooster voor het komend seizoen:
Dag en tijd

Instructeur

Brevet 1

vrijdagavond van 18.30-20.00 uur

Brevet 2 & 3

woensdagavond van 18.30-20.00 uur

Tweemanszeilen

donderdagavond tussen 18.30 en 20.30 uur

Peter van Laar
Jaap de Boer
Wim Schagen
Emiel Buis
Yuriën van Paridon
Jurriën van der Loo

Tijdens de zomervakantie zijn er geen zeillessen.
Op zondag 17 september 2017 wordt er weer afgezeild.
Kom gerust eens kijken naar deze jonge kanjers op het water tijdens een van de avonden!
Foto’s van het jeugdzeilen voor de Broekerzeepost zijn altijd welkom:
redactie@broekerhaven.com

Woensdagavond Brevet 2 & 3

Roerinspectie, precies werkje...

Ze varen zo de haven weer uit

Girl Power

www.facebook.com/jeugdzeilenbroekerhaven
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Donderdagavond Tweemanszeilen

Eerst instructies op het droge
Menke en Dani varen de haven uit

Gijs en Floris in de Topper Topaz

Vrijdagavond Eerstejaars

1e les op het water, eerst instructies

Kyran peddelt, Bram stuurt, zeil komt later...

Peter, Jaap en Roel

Op weg naar de Kolk
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Wie is…? Wie is… ? Wie is… ? Wie is…? Wie is… ? Wie is… ? Wie is…? Wie is…? Wie is…?

NAAM:

Ischka IJzer

Op een mooie lenteavond begin mei gaat de redactie op bezoek bij Ischka IJzer aan de
Broekerhavenweg. Onder het genot van thee en heerlijke koek nemen wij het interview af.
GEBOREN: Ischka is geboren op 30 oktober 1983 in Grootebroek, zoon van Feiko en Loes IJzer
en de oudste uit een gezin van 3 jongens. Opgegroeid aan de Industrieweg en later
naar het Waterrad verhuisd.
GEZIN:

Ischka is sinds kort weer vrijgezel, een leuke dame mag zich altijd melden, mits ze
maar van zeilen houdt!

BEROEP:

Na het Martinus (toen nog Marcus) college gaat hij Scheepsbouwkunde studeren
aan de Hogeschool in Haarlem. Dit heeft hij na een jaar wel gezien en gaat dan
Civiele Techniek studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. Via een stage belandt hij na z’n studie in Almere en werkt hij ruim 4 jaar bij de gemeente daar. In
2013 gaat hij op zoek naar werk dichter bij huis en kan hij bij de firma Ooms te
Scharwoude aan de slag, tegenwoordig heet dat Structon Civiel West. Daar werkt
hij inmiddels ruim 4 jaar met veel plezier als manager Proces Beheersing.

HOBBY’S:

Naast het zeilen en varen, Ischka heeft ook nog een speedbootje achter het huis liggen, houdt hij ook van bergwandelen en wintersporten. Als het even kan gaan ze
elk jaar nog met het hele gezin skiën in Oostenrijk, dit is altijd erg leuk en gezellig
en hoopt hij nog lang samen te mogen doen.

TYPE SCHIP: Sinds april 2016 is Ischka eigenaar van Halcyon 27 uit 1976, toen hij de boot
kocht was deze klaar voor een vaartocht naar Rusland. Deze tocht is niet gemaakt
met de vorige eigenaar maar de boot was wel helemaal compleet met kachel en al
aan boord. Halcyon is de Engelse naam voor IJsvogel, deze staat ook afgebeeld op
de boeg van het schip.
NAAM SCHIP: UISCE. Zo spraken ze Ischka’s naam uit in Schotland en de betekenis daarvan is;
water.
CONTACT MET DE WATERSPORT: Ischka is groot gebracht in de watersport, voordat hij geboren werd was er al een zeilboot, een Drifter van 7,5 meter waar ze vele vakanties
met het hele gezin mee weg zijn geweest.
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Wie is…? Wie is… ? Wie is… ? Wie is…? Wie is… ? Wie is… ? Wie is…? Wie is…? Wie is…?
VAKANTIE: Afgelopen zomer is Ischka met Uisce een week naar Friesland geweest en een week
naar de Waddenzee. Afgelopen april is hij ook een week weg geweest met de boot
naar Friesland en voor komende zomer heeft hij het plan om een rondje Denemarken te doen. Hiervoor heeft hij bij hoge uitzondering 7 weken vrij gekregen!
FAVORIETE MUZIEK: Ischka heeft altijd een klein radiootje mee. Hierop luistert hij naar NPO1
of naar radio 538.
FAVORIETE DRANK: Whisky. Er staat altijd wel een fles Edradour of Bushmills aan boord.
FAVORIETE GERECHT (aan boord): Een lekker bord spaghetti! En zeker géén sla.
WIE KOOKT ER AAN BOORD: Ischka kan prima zelf koken.
FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Een grote Puffin of een grote J-class Lionheart.
DAT WIL IK NOG KWIJT: Het is een leuke, gezellige en enthousiaste groep mensen bij de
vereniging.
VRAAG VAN ANDRÉ: Met betrekking tot je aangepaste “race-monster”, ga je het echt zo
spannend maken komende competitie?
HET ANTWOORD VAN ISCHKA: Het gaat heel spannend worden, ik ga bij de concurrent
wedstrijdzeilen bestellen!!
VOLGEND SLACHTOFFER: Feiko en Loes IJzer.
VRAAG VAN ISCHKA: Feiko, waarom kan je je het interview in de Broekerzeepost van 1986
niet meer herinneren? En durf je het aan om met mijn boot samen naar de
Noordkaap te gaan?

De Redactie
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Havenpraet en Passantenleed
Met de havenmeester van Broekerhaven… 23:15 uur; een
wat paniekerige vrouwenstem: “Ja, gelukkig havenmeester:
ik sta voor het hek en krijg het niet open”… ”Oh mevrouw,
goedenavond, de code is ”… ”Nee, nee, ik kan juist niet
naar buiten, ik sta binnen het hek”… “Dat is dan makkelijk op te lossen, mevrouw, hebt u op die rode knop gedrukt”… “Ja, heb ik gedaan, wel drie keer, maar het hek
wil echt niet open.”… ” Knap vervelend mevrouw, ik zit nu
thuis, maar we komen u helpen; al gaat dat wel even duren, houd moed”… Dat verdomde rothek ook, monkel,
monkel, nu al de tweede keer deze week… 231.., hé, gewoon naar binnen; met het hek lijkt niets aan de hand. Op
de bank voor het clubhuis zit een niet onaantrekkelijke dame in een flitsend zeilpak rustig naar de sterren te staren.
“Fijn dat u er bent havenmeester, ik voel me hier net een
gekooide tijger”… “Oké, dan gaan we nu die tijger loslaten,
dat gaat zo: op de rode knop drukken en binnen 20 tellen
de linker deur naar binnen trekken”… “Oh, is het naar binnen, ja, uh, dat..” Haar wat trage motoriek verraadt enige
genuttigde glazen en is meteen de verklaring voor de hekterreur: het tijdslot heeft weer toegeslagen... “Mooi, we zijn nu in ieder geval buiten; ik neem aan dat u hier ligt met de boot?”…
”Ja, m`n man is al eerder teruggelopen en ik ben nog even de dam afgewandeld” … “Ik loop
met u mee naar de boot, dat lijkt mij nu het veiligst in het donker; want ik wil u morgen niet
tussen wal en schip terugvinden”… ”Mag ik u dan een arm geven, havenmeester, ik voel me
hier toch wat onzeker”. Licht slingerend, maar stevig gearmd, gaat het trap op, trap af, landvasten en walbolders ontwijkend naar het einde van de passantenkade. Warme herinneringen
aan een ver verleden wellen omhoog. Na een ferme klop op de romp verschijnt het warrige
hoofd van de schipper boven de kajuit. Totaal niet verbaasd: “Zo, ben je daar eindelijk, was je
de weg weer eens kwijt”... “Een fraaie boot, schipper, maar uw vrouw mag er ook wezen, zo’n
tijgerin heb ik nog nooit losgelaten; ik zou maar zuinig op haar zijn”. “Zeer bedankt havenmeester voor uw hulp. Geweldige haven hier; met een ongelooflijk goede service. We voelen ons
hier uitermate gewenst”. “Niet te veel eer, mensen; ik ga er vandoor, een goede nacht gewenst
en… ik zou maar niet meer gaan zwemmen”… Toch eens nadenken over het monteren van een
bewegingssensor en een geluidsbandje bij het hek: “De rode knop indrukken, binnen 20 tellen
de linker hekdeur naar binnen trekken,… drie… twee… één…. te laat!, probeert u het nog een
keer… rode knop, linker deur”…

Van de leugenbank

Dat passanten elkaar mogen ontmoeten in zeeën van tijd
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Leef je droom!
U heeft hem ongetwijfeld op de haven zien rondstruinen. Harry
Dudink (61), of liever Hein Dudink want dat is toch echt een betere naam voor een internationale zeiler. Geboren en getogen in
Bovenkarspel groeide hij op in een tuindersgezin met 7 kinderen
(3 broers en 3 zussen, Harry was de middelste). Hij wil met zijn
Hallberg-Rassy Monsun 31 terug zeilen naar Australië waar hij
woont en werkt. Hoe komt iemand tot dit doel?
Na de mavo en een cursus boekhouden ging zijn eerste reis
naar Israël, hij was 19 en ging werken in een kibboets. Dat reizen beviel hem wel maar hij moest ook zijn dienstplicht vervullen en werken in het bedrijf van zijn ouders. Dat was goed te
combineren toen bleek dat hij niet serieus genoeg was voor de
officiersopleiding en hij hofmeester werd in Amsterdam. ‘s Morgens naar de bouw, ‘s middags en ‘s avonds naar de kazerne.
De 4 broers nemen samen het bedrijf van hun ouders over. Hein ontmoet de Engelse Mandy
Mittchel in Enkhuizen. Ze trouwen en krijgen 2 kinderen (Hein en Lia) in Bovenkarspel. Daarna
zijn ze in 1985 naar Australië geëmigreerd. Mandy had daar al 5 jaar gewoond en wilde graag
Argo
terug. Heins broer Nico volgde een jaar later, ook zijn vrouw wilde terug naar Australië.
Mandy en Hein startten daar een bloemenkwekerij (anjers, fresia’s, irissen) en kregen nog 3 kinderen (Niek, Hans en Ingrid). Twintig jaar terug scheidden Mandy en Hein en ging Hein over op
het kweken van rozen. Inmiddels heeft hij
4000m2 kas waar hij in oktober, december,
februari en april vier keer per jaar oogst. In
juli snoeien ze de rozen weer terug en beginnen dan in oktober weer met oogsten.
Nu is de rustige tijd en Hein vertrok eind
maart met een enkele reis naar Nederland,
op zoek naar een boot. Eind april vond hij in
Hoorn de boot die hem terug gaat brengen
naar Australië. Hij zoekt een paar opstappers
(een Italiaan en een Spanjaard meldden zich
al aan) en wil eind mei samen met hen vertrekken. Eerst tot de Canarische Eilanden en
dan even een tussenstop thuis om te kijken
of alles goed gaat. Tien jaar geleden ontmoette hij zijn huidige vrouw Onn in Thailand. Zij
runt tijdens zijn afwezigheid het bedrijf.
Hein heeft al een jaar of 5 het gevoel dat hij
dit nog moet doen nu hij het nog kan. Hij
heeft al aardig wat reizen op het “grote water”
gemaakt maar altijd als opstapper. De Atlantische Oceaan heeft hij vorig jaar overgestoken (Sint Maarten-Gibraltar), maar eerder
ook al zeilreizen vanaf Australië naar o.a. de
Solomoneilanden, Fiji en Tasmanië.
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Zeilen is de beste therapie en heeft hem door moeilijke periodes heen gesleept. Nu gaat hij voor
het eerst als schipper op zijn eigen schip “Gedogen” deze grote reis maken. Deze droom hoort
nog bij het rijtje van zijn andere avontuurlijke ondernemingen zoals o.a. zijn beklimming tot het
base camp van de Mount Everest (5500m) in 2014, de Camino de Santiago in 2015 en de beklimming van de Aconcagua (Argentinië) in 2016 samen met zijn zoons Hans en Niek. Hans en
Hein kregen last van bevriezing en kwamen tot 6000 meter. Niek ging tot de top op 7000 meter.
Een knappe prestatie waar Hein ook heel trots op is. Hij wordt nog emotioneel als hij daaraan
terugdenkt. Hij had zo in spanning gezeten of hij Niek weer terug zou zien maar ’s avonds om
20:00 uur viel hij hun tent weer heelhuids binnen. Hij had het gehaald.
Hoelang Hein over deze zeilreis gaat doen? Hij weet het niet, misschien een jaar, misschien langer, de tijd zal het leren. De Gedogen zal laten zien wat zij waard is. We houden u op de hoogte!

De Redactie
Route:

· Vertrek Broekerhaven
· Zuid-Engeland
· Spanje/Portugal
· Madeira
· Canarische Eilanden
· Kaapverdische Eilanden
· Brazilië - Fortaleza
· Rio de Janeiro
· Kaap de Goede Hoop
· Australië - Melbourne
De route kan nog
enigszins afwijken.

Herkenbaar?
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Watersportpuzzel

De overgebleven letters vormen geen woord.
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Allerlei

Poetsen
De Place 44 krijgt nog een grondige poetsbeurt voor zij weer het
water in gaat. Ron & Annette krijgen goede hulp en de hulp een
goede lunch!

TE
KOOP

Haventrailer 5 ton.
Merk: Kruiskamp Almelo.
Jaap Rood:
Tel: 06-260 216 19

3500kg/5000kg boottrailer voor zeilboot met dubbel lucht achter. Te bezichtigen in Andijk op stalling.
Vraagprijs; Euro 600,-Jan Redeker
Koperwiekplein 56
1602 NK Enkhuizen

tel.nr: 06-24 22 63 69
janencarlaredeker@gmail.com

Valkzeilen
Zoals eerder vermeld tijdens de dinsdagavondwedstrijden heb ik de datum voor het valkzeilen moeten veranderen.
De nieuwe datum wordt: Het weekend van 1&2 juli of 15&16 juli.
Enkelen hebben zich al opgegeven maar van een aantal heb ik nog geen bericht gekregen.
We hopen natuurlijk op een zo groot mogelijk aantal deelnemers.
De datum met de meeste aanmeldingen krijgt de voorkeur maar dan alleen bij voldoende
deelname (ca. 10 boten met bemanning)
Heb je voldoende bemanning voor meerdere Valken laat het dan ook even weten.
Dus heb je je nog niet opgegeven doe het dan nu.
pjj.van.laar@quicknet.nl of op dinsdagavond na de wedstrijd.
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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

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

Broekerhavenweekend

10 & 11 juni

Palaver 10.00 uur Clubhuis

Zeilweekend/Valkzeilen

01 & 02 juli of
15&16 juli

Datum wordt beslist n.a.v. meeste
inschrijvingen.

Afzeilen jeugd

17 september

Seizoensafslui!ng

29 oktober

EVENEMENTEN

15.00 - 20.00 uur
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Skippersmeeting
Iedere wedstrijdzeiler kijkt er naar uit, het begin van het seizoen.
Op dinsdag 4 april hadden we de jaarlijkse Skippersmeeting.
Met ruim dertig zeilers eerst een koppie doen en daarna het openen van het wedstrijdzeilseizoen, het uitdelen van de banen en het belangrijkste; het bekend maken van de nieuwe JBFratings.
Ron wilde daarmee beginnen toen Peter op stond en zei dat eerst het vorige seizoen nog afgesloten moest worden.
Wij waren in de veronderstelling dat dat in november was gebeurd, maar Peter vond van niet.
We kregen, als verlate afsluiting, een prachtig boeket en een leuke gevulde enveloppe.
Peter had deze zelf geknutseld van een restje flexteek wat hij Ron ontfrutseld had.
Dus beste zeilers, nogmaals hartelijk bedankt en we gaan er weer fijn tegenaan.
Alhoewel…… de eerste zeilavonden was het niet zulk superweer, maar toch een goede opkomst.
En dat weer dat wordt
vast beter.

Groeten, Ron en Annette
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Een goede buur is beter dan een verre vriend,
maar… een verre vriend is beter dan een slechte buur
Het jaar 2017 is voor onze buren, de bewoners van stacaravans op de camping dramatisch. Zij zijn van
hun geliefde “stekkie” verdreven. Veertig jaren plezier, generaties lang, is hun door de gemeente Stede
Broec ontnomen! In al die jaren hebben wij, watersporters nauwelijks klachten van hen gehad, ondanks
het feit dat de vallen ’s nachts wel erg hard stonden te klapperen! Als watersportvereniging hadden wij
ook voordeel van deze water liefhebbers: een aantal van hen lag met de motorboot als lid of passant in
onze binnenhaven. Dat behoort nu, dankzij de “privatisering” van camping Broekerhaven tot het verleden
en scheelt ons “een slok op een borrel!" Als havenmeesters zullen we daar niet verder op ingaan. U heeft
de waarheden en de onwaarheden in de regionale media zelf kunnen lezen, zien en horen. Oordeel zelf!
De nieuwe buur was bepaald geen verre vriend. Uit de media en vooral uit de uitzending van RADAR
krijg je nou niet bepaald een positief beeld. Ten gevolge daarvan is er bij de havenmeesters, maar ook bij
heel wat leden, flinke onrust ontstaan. Wat zijn de (snode) plannen van de nieuwe exploitant? Wat is er
met de gemeente Stede Broec afgesproken? Maar nog meer: wat is door de gemeente Stede Broec toegezegd! Veel is, door weinig openbaarheid van beide partijen onduidelijk en dat schept achterdocht. Niet
geheel ten onrechte als men ziet hoe, zowel de gemeente als de nieuwe beheerder zich hebben gedragen
en nog gedragen tegenover ex staanplaatshouders en de bevolking van Stede Broec: onvolledig; onjuist;
voor het blok zettend; angst kwekend en nu recent paaien met aangepaste prijzen en gratis dagrecreatie.
Een “charme” offensief. Ingezet om de mensen om de tuin te leiden en als weerwoord op alle kritiek die
deze maand is los gebarsten. In de “Toekomst visie Stede Broec” (blz. 79) wordt er veel gedroomd. Voor de
haven nou niet bepaald fijne dromen! Bestemmingsplannen zoals nu vastgelegd, kunnen op voorstel van
het College aan de Gemeente Raad bij meerderheid van stemmen, gewijzigd worden. Dus… kijk goed
naar de plannen voor het buiten gebied van de diverse politieke partijen bij de gemeenteraad verkiezingen van voorjaar 2018. De Aktie groep “Behoud Broekerhaven” nu steunen kan ook. U hoeft alleen maar
de petitie op https://www.petities24.com/recreatiegebied broekerhaven te ondertekenen.
Maar genoeg hierover. Het seizoen is “koud” begonnen. Ja in twee opzichten! Zoals in de jaarvergadering
al gezegd: “ De havenmeesters zijn er klaar voor”. Eind april hadden we al de eerste groep zeilers uit
Naarden. Met Hemelvaart komt de zeilvereniging “De Kreupel” weer traditie getrouw, met 25 boten. Door
de werkzaamheden in de binnenhaven is het wat passen en meten. Dat lukt tot nu toe prima mede dankzij ieders medewerking. Nu nog het mooie weer! Dan kunnen we weer het ruime sop kiezen! De diehards
laten zich echter niet weerhouden. De wedstrijdzeilers bekampen elkaar alweer op de dinsdagavonden..
De eigenaren van de motorboten staan in de start blokken. Met andere woorden;
GOEDE VAART en… houd het roer recht dan gaat alles voor de wind!
De Havenmeesters
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Rooster Havenmeesters 2017
MEI

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

03

JRE

01

KM

05

JDV

02

JRE

06

GS

04

JRO

10

KM

08

PB

12

PB

09

PB

13

KM

11

PB

17

JRO

15

JRO

19

JRO

16

GS

20

JDV

18

KM

24

GS

22

GS

26

GS

23

JDV

27

JRE

25

JDV

31

JRE

29

JRE

30

JRO

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:
Dirk Tolsma
Lijndraaier 161
1625 ZW HOORN

Koen van Leeuwen
Habijt 35
1613 DM GROOTEBROEK

Gerrit Dijkstra
Dorpsweg 201
1676 GM TWISK

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.

Pierre Schooneman
Wijzend 40
1613 KP GROOTEBROEK
Bert Karel
De Gouw 5
1611 BS BOVENKARSPEL
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De kanjers van het jeugdzeilen!

Wim & Emiel
Noah, Emma, Yasmine, Sofie, Lisanne
Loïs (niet op de foto: Pieter)

2e en 3e jaars

Yuriën, Joeri, Dani, Menke, Tomas, Harm, Maurits, Floris, Gijs

Kyran, Danique, Bram, Roel, Bastiaan, Peter

Tweemans

1e jaars

Aanleveren kopij vóór vrijdag 25 augustus 2017 bij redactie@broekerhaven.com
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