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Van de bestuurstafel... 
 
 
Nog 2 maanden te gaan en dan loopt het vaarseizoen al weer op z’n einde. 
Door de late zomervakantie lijkt het alsof dat al heel snel is en dus het totale 
seizoen kort. Dat kan ook liggen aan m’n voortschrijdende leeftijd. Hoe ouwer 
hoe gauwer zeg maar. Gelukkig varen onze boten langzaam door al het gras 
in het water. Zijn we toch nog lekker lang onderweg. 
 
Ondertussen gebeurt er op bestuurlijk gebied nogal wat, tenminste als je be-
sturen ziet als plannen maken voor de toekomst. Het dagelijkse reilen (is mo-
torbootvaren?) en zeilen is voor verreweg het grootste deel in handen van onze 
Havenmeesters en Commissieleden. 
 
Frank houdt strak de touwtjes in handen als havenzaken man en Ruud en Marius letten met veel preci-
sie en inzet op teksten en geld. Eigenlijk heb ik een makkie. Inge is intussen gestopt met haar bestuurlij-
ke taken omdat ze door drukte een stap terug heeft moeten doen en Annette Laan heeft zich gemeld om 
taken in het bestuur over te nemen. Eerst als bestuurslid in wording en vanaf de ALV, als er geen tegen-
werpingen komen, in het echt. 
 
Dan de toekomst. Ik zag, nogal opzichtig, de tekst: ‘behoud de Broekerhaven’. Dat houdt nogal wat in. 
Een opdracht om onze haven zorgzaam te onderhouden en te besturen bijvoorbeeld, of onze haven mee 
te tillen in de vaart der volkeren om haar voor de toekomst mee te laten varen op de zich aandienende 
mogelijkheden? In ieder geval is het een positieve opdracht. 
Toch denk ik dat deze opdracht gedaan is vanuit een idee dat onze haven bedreigd wordt. Nou, kort ge-
zegd, dat is niet zo. 
 
Er is geen sprake van het verdwijnen van de haven, onze haven. Sterker nog, we hebben een contract 
met de Gemeente Stede Broec tot april 2030 (verlenging in april 2020 met 10 jaar met aangepast huur-
bedrag) en het zou vreemd zijn als de verhuurder de haven in die tijd zou dempen of zo. De enige reden 
om te stoppen met het contract na april 2020 zijn we zelf. Wij hebben namelijk de mogelijkheid het con-
tract te beëindigen, niet de Gemeente. Er zijn wel een aantal bepalingen die stoppen van het contract 
mogelijk maken, maar dit zijn algemeen geldende bepalingen (bijvoorbeeld het faillissement van onze ver-
eniging). 
 
Dat het niet eerder zo is benoemd komt doordat we het eerst juridisch wilden laten controleren, inmid-
dels gebeurd door een jurist van het Watersportverbond. We hebben dit contract te danken aan de inzet 
van het vorige bestuur, wat alles op alles heeft gezet om voor een langere periode zekerheid te scheppen. 
Hierin heeft natuurlijk ook het toenmalige Gemeentebestuur een pluim verdiend. 
 
Wat we inmiddels ook kennen is het toekomstplan van Europarcs. 
De Gemeente Stede Broec heeft aan de inschrijvende partijen voor de bieding op de Camping de opdracht 
gegeven een plan in te dienen voor de ontwikkeling van het gebied waar onze Gemeente de scepter 
zwaait. We hebben van deze plannen kennis genomen en er blijkt uit dat Europarcs onze haven onge-
moeid laat. Logisch toch ! 
 
Nu denken de oplettende critici dat we er te makkelijk mee omgaan, net zoals dat bij de Camping de ul-
tieme valkuil bleek. Echt, we zitten op het puntje van de stoel en zullen er voor zorgen, voor zover nodig 
en mogelijk, dat onze haven heel lang onze haven blijft en vooral dat het naar onze zin is. 
 
Wat de laatste tijd ook vaak ter sprake komt is het terrein van de familie van der Meulen. Nu mevrouw 
van der Meulen is overleden valt erfrechtelijk alles aan de kinderen. In principe verandert er voor ons 
dus niets. 
 
Wat vooral onze zorg hoort te zijn is hoe we met onze eigen vereniging omgaan. Wat willen we in de toe-
komst (meer jongeren, liefst uit de omgeving; meer richten op gebruik dan op bezit; meer mogelijkheden: 
denk aan de van der Meulen ‘ruimte’ bijvoorbeeld; enz.), Als wij ons vooral bezig houden met bedreigin-
gen, dan gaan we ten onder door het niet benutten van kansen. 
De tijd is niet terug te draaien, de omstandigheden kunnen wel door ons worden benut en uitgebuit. 
 
Denk met ons mee en ga met de vereniging een goede en lange toekomst in. 

 

Sjoerd 
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Van de Redactie.. 
Nog even en er is weer een seizoen voorbij. Al was het niet de mooiste zomer, we hopen 

dat iedereen toch een mooi vaarseizoen heeft gehad. Nog een paar lessen jeugdzeilen, 

daarna afzeilen. Nog een paar competitie wedstrijden, daarna een prijsuitreiking. Nog 

een paar clubwedstrijdjes (12-uurs en Taartenrace) en misschien nog een paar mooie 

weekenden om er met de boot op uit te gaan. 

Geniet er nog even van! 

Anneloes & Lenka 

redactie@broekerhaven.com 
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Ven Snel 
 

Op 24 juni 2017 is onze  

“oud havenmeester” Ven Snel op 85-

jarige leeftijd helaas overleden.  

Veel van onze leden hebben hem wel 

gekend.  

Ven heeft altijd “zicht op de haven 

gehouden”. Hij woonde al die tijd sa-

men met zijn vrouw aan de Kolk. 

Als een schip 

achter de horizon verdwijnt, 

is het niet weg, 

je kunt het alleen niet zien. 
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Broekerhavenweekend 
10 & 11 juni 2017 

Wat hadden we een mooi weer tijdens het 
Broekerhavenweekend, 

En wat was het goed geregeld! 

Hieronder een kort verslag voor wie dacht dat 
hij niks zou missen of voor wie dacht dat hij, of 
zij natuurlijk, alles zou onthouden! 

Na het palaver met koffie thee en koekjes dacht 
ik snel weg te zijn maar bijna iedereen was ons 
voor…., maar het is geen wedstrijd dus maakte 
dat niet zoveel uit. Volgens Andre maakten wij 
onze eerste slag ongeveer tot Lelystad maar dat 
viel wel mee. 

Vertrokken met een ongereefd grootzeil bleek 
dat toch voor mijn wat onervaren bemanning 
(inclusief mijzelf) iets te veel van het goede, er 
stond een lekker briesje, dus toch maar een rif 
gezet, dat zeilde beter. 

Op naar Kaap Hoorn, niet als eerste vertrokken 
kwam ik ook niet als eerste aan maar wat 
scheelt het, we hadden een plekje direct aan de 
steiger, wat wil je nog meer. Korte tijd later 

kwam de Madelief bij ons langszij, wat lagen 
we te rukken aan onze trosjes. Nadat we lange 
trossen hadden gezet, ook vanaf de Madelief, 
werd het iets beter. 

Voor het middag programma waren 2 optimis-
ten mee komen varen, een boei werd uitgezet 
en allerlei teams deden allerlei wedstrijdjes, 
lang niet iedereen bleef helemaal droog maar 
de zon scheen enthousiast dus waren we zo 
weer droog, de steigerblijvers moedigden de 
wedstrijdpeddelaars en de wedstrijdzeilers  
aan. 

Na de “wedstrijden” werd zo her en der wat ge-
borreld en daarna mochten we aanvallen op 
het traditionele diner! 

Wat een spektakel, een team van 3 middeleeu-
wers was op open vuur al vanaf de ochtend be-
zig met de bereiding van een enorme rollade, 
stoofgroente, stoofvlees, gebraden kippenpoten, 
soep, brood te veel om op te noemen. Alles 
even lekker en volgens origineel middeleeuws 
Broekerhaver recept, we likten onze vingers er 

Mooi zeilwindje heen 

Kapitein Sjoerd met jeugd 

Optimist als roeiboot 

De beste stuurlui... 
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KAAP HOORN KAAP HOORN 
bij af. Compliment voor de koks en wat een leuke 
hobby! 

Na het eten en nog wat geborrel werd het tijd om 
te kooi te gaan, gelukkig was de wind gaan liggen 
en hobbelden we niet meer zo. Maar helaas om 
een uur of 4 in de ochtend trok de wind weer wat 
aan en ontwaakte een groot deel van de beman-
ningen door het onprettige geruk aan de trossen. 

Na het gezamenlijke ontbijt kregen we schilder-
les, we voelden ons Bob Ross en Rembrandt tege-
lijk, onder deskundige leiding maakten we alle-
maal een sfeerplaatje van een zeilschip. We wa-
ren blij toen ons schilderij af was want het water 
lokte, de zon en de wind daagden ons uit om te 
gaan varen. 

Razendsnel gezamenlijk opruimen en wegwezen! 

Bruinverbrand na een prachtig top georganiseerd 
gezellig weekend meerden we weer veilig af in on-
ze thuishaven! 

Broekerhavenweekendcomité, hartelijk bedankt 
voor een topweekend! 

 

Bram Kleton 

Gezellig kampvuur 

Back-to-basic koken 

Wil de echte Rembrandt opstaan? 

Middeleeuwse taferelen 

Dat ziet er lekker uit! 

Mooi zitten... 
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Bericht van de gemeente Hoorn: 
Op dinsdag 4 juli zijn de maaiwerkzaamhe-
den in het Hoornse Hop gestart. In ongeveer 
1,5 week tijd wordt in totaal 125 hectare 
aan waterplantenvelden gemaaid. 
 

In de maand juni zijn er bijna 200 meldin-
gen bij het waterplantenmeldpunt binnenge-
komen. Mede aan de hand van deze meldin-
gen zijn de maaigebieden bepaald. Dit jaar 
hebben we ervoor gekozen om vier vaargeu-
len te maaien om zo de toegangen naar de 
havens van Hoorn, Schardam, Warder en 
Edam-Volendam zoveel mogelijk vrij te ma-
ken van waterplanten. Ook een deel van het 
gebied waar zeilwedstrijden worden gehou-
den, wordt gemaaid.  

Ook tijdens en na het maaien willen we u 

vragen overlast te blijven melden op het wa-

terplantenmeldpunt  www.hoorn.nl/

overlastwaterplanten om een volledig beeld 

te krijgen van de ervaringen op het water.  

Maaien! 

In de kranten wordt ook geregeld melding gemaakt van boten die vastlopen in het fon-

teinkruid, mensen die het vaargebied gaan mijden. Iedereen geeft het aan elkaar door, 

het is zonde van het prachtige vaargebied. We zouden iedereen willen oproepen om er 

ook een melding van te maken via www.hoorn.nl/overlastwaterplanten. 

De Redactie 
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Hoe Ouwer hoe Gekker 

Na veel geknutsel met kleine houtjes, lijm, 

glasmat  en epoxy  kon ik ’t dek van de afge-

dankte 420 herstellen. Ondertussen had ik wat 

boekwerken geraadpleegd. De 420 is een oud 

Frans ontwerp van Maury uit het jaar 1959 en 

werd gebouwd bij botenbouwer Lanaverre in 

Lyon. 

Om zeker te zijn dat de boot bleef drijven eerst 

maar een tewaterlating in ’t haventje van Wij-

denes.  

Na alle gebreken te hebben geïnventariseerd  

kon met behulp van Tonny en Simon Visser de 

boot weer op ’t droge.  Nu de zwaardkast ver-

sterken, verstaging vernieuwen, nieuwe hang-

banden monteren, loosklep vernieuwen enz. Ik 

wilde zeilen!                                                        

 

De maidentrip op zaterdag 5 augustus  was 

een nieuwe ervaring. Goed weer, dus te water. 

Mastzetten en zeilen hijsen gingen voorspoe-

dig. De eerste zeilervaring  tussen Wijdenes en 

Oosterleek  was geweldig. Bij iedere windvlaag 

ging de boot in een hogere versnelling!                                                         

Een eerste trip naar Broekerhaven leek me 

leuk, het was immers open waterdag.              

Het schip zeilde geweldig! In een mum van tijd 

lag ik voor de ingang van Broekerhaven. Met 

nog een keer overstag gaan dacht ik de haven 

in te zeilen. Echter bij het overstag gaan hield 

ik het complete roer in mijn hand en ging ik, 

terwijl de boot omsloeg, te water. Moest ik nog 

door de  leiding van ‘t jeugdzeilen gered wor-

den!  

Met een nat pak in de haven viel ik gelukkig 

niet op, want er was een Open dag waterrecre-

atie demonstratie omslaan!                             

Jur bedankt voor je redding. Peter van Laar 

ging met zijn kleinzoon nog een stukje zeilen 

en bood me een lift naar Wijdenes aan. Onder-

weg kwamen we de reddingsboot van Wijdenes 

nog tegen die naar een klein geel bootje had 

gezocht. Tonny had in de haven van Wijdenes 

de reddingsbrigade gevraagd of ze een klein 

geel bootje hadden gezien. Ze zouden wel even 

in  Broekerhaven gaan kijken. Al met al werd ’t 

een enerverende dag. ’t Kleine gele bootje is de 

volgende dag via ’t land huiswaarts gekeerd.                                  

Aad 

Tewaterlating in ’t haventje van Wijdenes               

(foto Thea Visser)                                                  
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Positie Naam Punten Totaal 

1 Hans-Paul/John 5-2-2-4 13 

2 Marijn/Menno 6-3-3-2 14 

3 Cor/Dennis 1-4-6-3 14 

4 Gertjan/Adrie 3-1-4-7 15 

5 Kees/Frits 7-7-1-1 16 

6 Wim/Thorn 4-6-5-5 20 

7 Ron/Klaas-Jan 2-5-7-6 20 

8 Bert/Peter 8-8-8-8 32 

Valkzeilen 
Zaterdag 8 juli 2017 

Uitslagen 

Het was een heel gedoe om een juiste datum te vinden, eerst probeerde Peter Van Laar het te 

organiseren maar kon toen zelf niet. Daarna heeft Cees Ettema het geregeld (het zou toch zon-

de zijn als het niet doorging), het werd 8 juli. En een groot succes. 

Iedereen is op eigen gelegenheid naar Koudum gevaren (gereden) de een op vrijdag de ander za-

terdag morgen, afspraak was 12 uur palaver. Er waren 9 teams (2 pers.) maar Gertjan en Adrie 

waren alleen en zijn toen samen gegaan, dus hielden we 8 teams over. Cees meldde dat hij sa-

men met Ron de boeien uitgelegd had, maar dat er te weinig diepgang was om het startschip op 

de juiste plaats te krijgen, dus werd het een aangepaste (Olympische) baan maar wel heel leuk 

doordat het eerste rak heel kort was.  

De wind was 8 tot 10 knopen. Uit het noorden, de zon was erbij, het feest kon beginnen. Af-

spraak was om 13 uur te starten. De valken waren redelijk gelijkwaardig, dus geen gemopper, 

iedereen kreeg een boot toegewezen en varen maar. 

Bij de start om 13 uur bleek hoe leuk het eerste rak was omdat deze heel kort was en iedereen 

kruisend naar boei 1 moest, met een schiftende wind en enig gemopper was dit best gezellig zo 

dicht bij elkaar. Op naar boei 2 met ruime wind, daarna boei 3 met halve wind, en dan krui-

send naar boei 1 om daarna met een achterlijke wind te finishen. Dan werd er door de dames 

vanaf het start/finish schip de uitslag gemeld en konden we ruilen van bootjes (de eerste met 

de laatste enz.). We hebben 4 keer een wedstrijd gevaren voor de 5e was het te laat, we moesten 

de bootjes om 5 uur weer inleveren. Dus de boeien weer mee en op naar de haven. 

Na wat gedronken te hebben kon de BBQ beginnen, ‘’s morgens hadden we de partytent al op-

gezet dus zaten we gezellig aan het water. Eten, drinken en heel serieus praten en natuurlijk de 

prijsuitreiking die heel verrassend was. 

Een heel geslaagde dag, jammer voor degenen die niet konden.  

Met dank aan de organisatie! 

 

John Buysman 

                                       

 

Wedstrijdbaan 
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Wat een mooi gezicht! 

Knoop maar aan.. Past precies... 

De eerste plaats voor John en Hans-Paul Place 44 maar dan anders 

Derde plaats voor Cor en Dennis Tweede plaats voor Menno en Marijn 
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www.facebook.com/jeugdzeilenbroekerhaven 

Jeugdzeilen 

DE GOLFBREKERS 

En het nieuwe jeugdzeilhonk heeft eindelijk een naam! De kinderen hebben zelf 

mogen kiezen en het is DE GOLFBREKERS geworden. Wie de naam verzonnen 

heeft is bij de redactie niet bekend maar binnenkort hangt er een mooi bord aan 

het gebouw waar ook de naam op staat. Tijdens de schoolvakantie werd er niet ge-

zeild maar na de vakantie pakken ze dit weer op. Hopelijk houdt het mooie weer 

nog even aan voor ze.  

Er zijn een paar enthousiaste ouders die prachtige foto’s van de kinderen maken. 

Er staan er ook nog een paar in kleur op de achterkant van het clubblad. Blijf 

vooral foto’s delen met ons zodat we ze kunnen plaatsen. Bedankt! 



15 

 

Afzeilen 

Zondag 17 september wordt er weer afgezeild door 

alle jeugdzeilleden. 

Over hoe en wat krijgen de kinderen nog meer infor-

matie via de mail van de jeugdzeil-instructeurs. 



16 

 

NAAM:     Loes en Feiko IJzerLoes en Feiko IJzerLoes en Feiko IJzerLoes en Feiko IJzer    
Deze keer gaat de redactie op bezoek bij de familie IJzer in Grootebroek, onder het genot van kof-

fie met slagroomsoesjes worden de vragen doorgenomen. 

GEBOREN: Feiko is geboren in Den Helder op 8 januari 1954. Hij heeft tot z’n 21e in Den Hel-

der gewoond, samen met z’n ouders, 2 broers en een zus. Loes is geboren in Velsen 

op 22 oktober 1958, Loes heeft nog 1 oudere broer.  

GEZIN:  Feiko en Loes hebben elkaar leren kennen op een verjaardagsfeest bij een collega 

van Feiko, die ook weer een oud klasgenoot van Loes was. Daar sloeg de vonk over. 

Inmiddels zijn ze 3 zonen rijker; Ischka (dit betekent in het Germaans IJzer) van 33 

jaar, Joshua van 31 jaar en Sascha van 28 jaar.  

BEROEP:  Feiko ging op z’n 21e naar de Rijkspolitieschool in Harlingen. Deze opleiding duurde 

1 jaar en daarna kwam Feiko terecht op het politiebureau in Grootebroek. Hier 

heeft hij tot 1990 gezeten. Daarna werd hij milieu inspecteur in Haarlem voor de 

provincie Noord Holland en nu is Feiko toezichthouder in de regio Hoorn.  

 Loes ging ook naar de Rijkspolitieschool maar dan in Apeldoorn. Heeft eerst een tijd 

bij de politie in Uithoorn gewerkt en daarna bij de meldkamer in Amsterdam, tot 

Ischka werd geboren (want parttime werken was toen nog niet mogelijk bij de poli-

tie). Tegenwoordig werkt Loes al een aantal jaar bij de bibliotheek. 

HOBBY’S:  Feiko z’n hobby’s zijn zeilen, samen fietsen en wandelen. Karate was ook een favo-

riete bezigheid van Feiko, maar de knie wil niet meer, daardoor helaas gestopt met 

karate. Loes houdt erg van breien en dan met name poppen breien, er staan in de 

woonkamer leuke creaties van Loes. Daarnaast houdt zij erg van lezen en mag ook 

graag sporten, zoals hardlopen, yoga, samen fietsen en wandelen. Ook gaan ze elk 

jaar op wintersport met het hele gezin in Oostenrijk.   

TYPE SCHIP: Dehler 31 uit 1990 nu 4 jaar in het bezit. Hiervoor hadden zij een Drifter 25 waar 

ze 30 jaar mee hebben gevaren.  

NAAM SCHIP: Scheurijzer 

CONTACT MET DE WATERSPORT: Dit komt bij Loes vandaan. Loes haar broer deed aan wed-

strijd zeilen en had vaak tekort bemanning waardoor Loes mee moest. Omdat het 

Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?   
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moest vond zij het ook niet echt leuk. Feiko deed aan zweefvliegen. Loes ging dan 

mee om te kijken maar zag dat zweefvliegen zelf niet zitten. Ze zochten iets wat ze 

samen konden doen, elementen met de wind, en kwamen zodoende bij zeilen te-

recht.   

VAKANTIE:  Toen de jongens klein waren gingen ze altijd met de zeilboot op vakantie. Later 

werd dat kamperen in de Alpen. En nu gaan ze altijd zeilen en dan zien ze wel hoe 

de wind waait. Vorig jaar bracht de wind ze naar Zeeland.  

FAVORIETE MUZIEK: geen muziek, af en toe de radio aan.  

FAVORIETE DRANK: Wijn of een biertje 

FAVORIETE GERECHT (aan boord): dat is een ‘noodgerecht’ wat je altijd in voorraad op je 

boot kan hebben, hieronder het recept; 

 Chorizo in blokjes / uitjes snipperen / Spaanse peper in stukjes / beetje gember / 

paprika in stukjes / dit alles bakken in de pan, daarna toevoegen: blikje mais / 

blikje kikkererwten / blikje doperwten / blikje tomaten blokjes en dit alles door 

elkaar roeren en opwarmen. Een heerlijke kleurige maaltijd! 

WIE KOOKT ER AAN BOORD: Ze koken beide, wisselende gerechten.  

FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Voor Loes een (grote) Hallberg Rassy  en voor 

Feiko een Atlantic 40.  

DAT WIL IK NOG KWIJT: Zij willen graag een compliment en een bedank uitbrengen aan de 

mensen die binnen de vereniging vrijwilligerswerk doen en evenementen organise-

ren. Dit is een verrijking voor de vereniging. 

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 Noord-

kaap te varen? 

HET ANTWOORD VAN FEIKO: Waarom ik mij het interview niet meer kan herinneren? Ik ben 

ook geen 18 meer! En wat betreft de Noordkaap; Zodra je de Puffin hebt en een 

half jaar vrij, dan wil ik wel met je mee. 

VOLGEND SLACHTOFFER: Adri van der Marel. 

VRAAG VAN ISCHKA: Adrie hoe bevalt het leven van een pensionado?  

De Redactie 
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Uit de krant  
Op vrijdag 14 juli 2017 stond deze vermakelijke column in de Volkskrant. Laat het u niet ont-

moedigen om de Marker Wadden te bezoeken en deze met eigen ogen te gaan zien maar het is 

mooi stukje tekst geschreven door Toine Heijmans. 
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Op 23 en 24 september is het mogelijk om zelf te gaan kijken op het nieuwste stukje Neder-

land: Marker Wadden in het Markermeer. Let op! Bezoek is alleen dit weekend overdag moge-

lijk.  

  
Op zaterdag 23 september 10.00 – 18.00 uur en zondag 24 september 10.00 – 17.30 uur is het 
publiek met eigen boten welkom. Er is een ankergebied in de haven met aanlandingsgebied dat 
bereikt kan worden met bij-bootjes.  
  
U wordt feestelijk ontvangen, u kunt met een rondwandeling van enkele kilometers het eiland 
verkennen en u wordt door verschillende gidsen geïnformeerd over Marker Wadden.  
Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan direct rondom de havenkom. Omdat dit een belangrijk 
vogelgebied is, kunnen ze niet mee op de rondwandeling. Vanzelfsprekend geldt er een opruim-
plicht. 
  
Voor de logistiek en veiligheid ter plekke is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor 10 sep-
tember via expeditie@markerwadden.nl. Geef de naam van uw boot door, aantal opvarenden, 
mobiele telefoonnummer en naam van de schipper. Dan kunnen we u nader informeren over de 
aanlegvoorzieningen ter plaatse. 
  
Ook vaart alleen dit weekend elk uur een veerdienst vanuit Bataviahaven om zoveel mogelijk 

nieuwsgierigen een kans te geven deze nieuwe natuurarchipel te gaan ervaren. U kunt hiervoor 

tickets boeken op www.markerwadden.nl.  

Indien voorafgaand windkracht hoger dan 5 Bf wordt voorspeld, gaat dit evenement niet door. 
Dat wordt bekendgemaakt op www.markerwadden.nl. 

Bezoek aan Marker Wadden 
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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. 

Argo 

Waar is Hein? 

Vorige keer schreven wij over Hein Dudink, onze vroe-

gere dorpsgenoot uit Australië die met zijn boot naar 

Australië terug wil zeilen. We kunnen u vertellen dat 

het goed met hem gaat en dat Hein is vertrokken op 15 

juni vanuit Broekerhaven samen met zijn opstapper 

Serge Mcleft. Op 19 juni staken zij over naar Enge-

land. Het was even wachten op goed weer voor de over-

steek naar La Coruña maar op 26 juni konden ze ver-

trekken en toen kwamen ze op 3 juli daar aan. Het 

was een pittig tochtje. Eigenlijk wilden ze via Brest 

maar dat was niet bereikbaar met een windkracht 8 

dus zijn ze gelijk doorgevaren naar Spanje. 

Inmiddels ligt Hein’s boot in Porto (Noord Portugal) en 

heeft hij zelf even een pauze ingelast in thuisland    

Australië voor hij zijn reis weer vervolgd. 

De Redactie 
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Herkenbaar? 

Prijsuitreiking Competitie 

 

 

 

Het dinsdagavondwedstrijdzeilseizoen is helaas bijna weer voorbij. 

We hebben veel avonden kunnen zeilen en de belangstelling was groot. 

 

Het ziet ernaar uit dat de uitslag dit keer wel heel erg verrassend wordt. 

 

We maken het bekend op dinsdag 14 november 2017. 

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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Taartenrace 

    -uurs van WSV “De Broekerhaven” 
 
 

Zaterdag 9 september 2017 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.  

Ook dit jaar weer de taartenrace, gesponsord door  

BAKKERIJ ROOD op: 

ZONDAG 1 OKTOBER 2017 

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    

winnaars.  

Kom en zeil mee met eigen schip of als opstapper.  

Opgave niet nodig. 
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Hijsdagen 
 
Geachte leden, 

Het vaarseizoen loopt aardig naar z’n einde.  

De hijscommissie wil graag inspelen op een vlekkeloze 

winterberging. Vul daarom het bij deze Broekerzeepost 

meegeleverde hijsformulier altijd, correct en tijdig in. 

Inleveren vóór 23 september 2017 bij de havenmeester!                                             

Dan weet iedereen waar hij aan toe is!                                

De Hijsploeg 

Allerlei 

Vrijdagmiddag 2 juni werden er 
in de steiger op Pampus tussen 
de boxen 7 en 8 twee afgeknapte 
schroeven aangetroffen.  
"Iemand" heeft blijkbaar iets op 
de steiger geschroefd, waarbij de 
schroeven zijn afgebroken.  
 
Leuk als je met blote voeten van 
boord stapt!  
 
Welke idioot laat dit zo achter?  

Onlangs kregen we een 

groot opleidingsschip van 

50 meter lang uit Rotterdam 

even aangemeerd in onze 

“kleine” passantenhaven. 

De passagiers aan boord 

van de Prinses Beatrix  

kregen een rondleiding door 

de Kolk, bezichtigden de 

overhaal en vertrokken 

daarna weer naar hun vol-

gende bestemming. 

  

Oproep! 
Er hebben zich nog 

geen koks aangemeld 

voor de midwinter-

maaltijd van februari 

2018.  

Zonder koks geen mid-

wintermaaltijd! 

Dus mocht iemand het 

leuk vinden om voor 

een flinke groep te ko-

ken laat het dan even 

weten en meld je aan 

bij Peter van Laar.  
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Wedstrijden & Evenementen 2017Wedstrijden & Evenementen 2017Wedstrijden & Evenementen 2017Wedstrijden & 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) 

StarHjd wordt 7jdens de koffie bekend gemaakt 

Prijsuitreiking compe��e 14 november 20.00 uur 

   

EVENEMENTEN   

Afzeilen jeugd 17 september  

Seizoensafslui�ng 29 oktober 15.00 - 20.00 uur 
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Seizoensafsluiting 

Zondag 29 oktober is de 

seizoensafsluiting         

van 15.00 - 20.00 uur. 

Meer informatie hierover 

volgt via de mail van de 

Evenementen Commissie. 
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Bericht van de Havenmeesters 
No news from Porto Pantaloni? 

Toch nog. Net op de valreep. Henk Duister, kreeg op 24 augustus vanuit zijn "Noordkaap" op de 
punt, waar hij genoeglijk met zijn familie koffie zat te drinken, omstreeks 16.00 uur een kleur-
rijk geschilderd zeilbootje in het vizier. Het probeerde zeilend de haven binnen te lopen maar 
dat gelukte door de pal staande westenwind  niet. Ze verlijerde en raakte aan lager wal net 
voorbij Vermeulen en dreigde op de basaltblokken te lopen. Henk sloeg dat door zijn verrekijker 
gade en constateerde dat de twee opvarenden met een houten vaarboom dat probeerden te 
voorkomen..  De vaarboom brak maar er was net genoeg vaart om wat wind te vangen en verder 
te drijven. Henk, die de zeil ervaringen van deze "zeelieden" minimaal inschatte, pakte zijn fiets 
en waarschuwde de dienstdoende havenmeester in het havengebouw. 

Gert Jan, niet geheel toevallig ook op de haven, werd gevraagd om met de havenboot een red-
dingsactie te ondernemen. Een kolfje naar zijn hand! In "no time" voer hij full speed het Mar-
kermeer op en verleende de broodnodige assistentie; bond het scheepje langszij vast en koerste 
richting haven. Uit de sluis kwam een "reddingsboot" in onze richting. Op de een of andere ma-
nier hadden de lieden daarvan kennis genomen van de problemen en dachten de dag prettig af 
te sluiten. Groot was hun teleurstelling toen ze zagen dat ze "bot" vingen in plaats van 10% van 
de waarde. 

Als een volleerd redder bracht Gert Jan het scheepje aan de wal. Opvarenden blij en opgelucht. 
vooral toen ze hoorden wat het hun anders had gekost! Wat bleek. De "Kameleon", want dat 
was de naam van het bont geschilderde scheepje, was zeilend uit Marken vertrokken zonder 
motor! Die zou er eerdaags in worden geplaatst vertelde de eigenaar.  Door een overschatting 
van zijn zeilkunst lukte het hem niet om met deze wind de haven binnen te lopen. Hoe dit te 
corrigeren, nog minder. Hij bleek uit Hoorn afkomstig te zijn en daar de "watertaxi" te beman-
nen. Goede raad: "Schoenmaker blijf bij je leest" of  inderdaad "de beste stuurlui staan op de 
wal" en moeten daar vooral blijven.. 

Dankzij Henk was nu erger voorkomen. Gert Jan had weer een leuke middag. Henk mag nu in 
Hoorn gratis gebruik maken van de watertaxi. De havenmeesters zijn een fles wijn rijker. 

Wat is havenmeester zijn toch een leuke vrije tijds besteding! 

Iets geheel anders: 

Het valt de havenmeesters op dat ligplaatshouders die voor lange tijd geen gebruik maken van 
hun plek,  vergeten of niet de moeite nemen dit door het invullen van een "afwezigheid briefje" 
kenbaar te maken. Als u een heel jaar of soms zelfs meer,  dat niet doet, loopt u de kans  het 
recht op de ligplaats te verliezen!. Er is een wachtlijst, ook voor de binnenhaven. Het bestuur is 
reglementair gerechtigd dan de plek aan iemand van de lijst toe te kennen. 

         DRINGEND VERZOEK AAN ALLEN DIE DIT BETREFT: MELD UW AFWEZIGHEID! 

Ook voor korte tijd. Het geeft de havenmeesters de mogelijkheid uw plek weer te verhuren; het 
geeft de leden een lager liggeld. De moeite waard om wat met zijn allen is besloten, na te leven. 
U loopt dan niet het gevaar van een andere boot in uw box of zelfs het verliezen van de rechten 
daarop. 

Dus:  

Briefje inleveren 

Bordje op groen 

 

Bedankt. Maar nu ook doen! 

 

De Havenmeesters 
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JRO 

Jaap Rood 

JRE 

Jan Redeker 

PB 

Peter Beers 

JDV 

Jan De Vries 

GS 

Gertjan Severs 

KM 

Kees Meijne 

HAVENMEESTERS 

Telefoon: 06-2140 4698 

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. 

Ledenbestand 
Aangemeld als lid van onze vereniging: 
 
 
Sven van Hamersveld 
Broekerhavenweg 173 
1611 CD  BOVENKARSPEL 
 

De heer B. Swart 
Tuindershof 12 
1602  BE  ENKHUIZEN 
 
Marcel van der Molen 
Poststraat 33 
5038 DG  TILBURG  

 
Raoul Vercoelen 
Terschelling 32 
1967 EC  HEEMSKERK 

 
 
Richard Oud 
Hoofdstraat 36 
1611 AJ  BOVENKARSPEL 
 
Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk Re-
glement 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 be-
stuur hebben geprotesteerd. 

02 JRE 

09 PB 

16 GS 

23 JDV 

30 JRO 

AUG 

06 GS 

13 KM 

20 JDV 

27 JRE 

  

SEPT 

04 JRO 

11 PB 

18 KM 

25 JDV 

  

OKT 

Rooster Havenmeesters 2017 

Het Winterrooster 

van 2017/2018 is 

nog niet bekend. 
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Aanleveren kopij vóór vrijdag 17 november 2017 bij redactie@broekerhaven.com 

Fotopagina - Jeugdzeilen 


