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Van de bestuurstafel... 
 

Ook 2017 is al weer bijna op. Wat gaat het hard. 
Een vaak gehoord gezegde: wel ouwer, niet gouwer heeft bij mij de va-
riatie opgeroepen: steeds gouwer ouwer. Niet alles gaat dus langzamer 
als de leeftijd toeneemt. Het leven gaat steeds sneller. Volgens mij door 
het slow motion effect: hoe trager je zelf bent hoe sneller de rest lijkt te 
gaan. Een kwestie van verhoudingen. 
 
De gebeurtenissen dit jaar binnen onze vereniging overziend is het ei-
genlijk logisch dat het zo snel is gegaan, zoveel is er gebeurd. De Kolk 
onder handen genomen (nog steeds gaande), de Camping in andere 
handen overgegaan, waarbij velen –ook een aantal van onze leden- van de oude kampeerders zich 
ernstig benadeeld voelen en met wrok in hun lijf verder moeten. Het overlijden van mevrouw Van 
der Meulen met als gevolg de verkoop door de erven van het ‘Van der Meulen resort’, wat op de 
één of andere manier nogal wat onrust wekt.  
 
In het bestuur is er uitgebreid over geredeneerd wat ons standpunt hierover moet zijn. We zijn tot 
de conclusie gekomen dat er geen redenen/mogelijkheden zijn dat onze vereniging het over-
neemt. Belangrijkste redenen: hoge kosten, weinig tot geen inkomsten en veel extra zorg. Het ge-
bruiksrecht van de wal is contractueel van ons, dus wat dat betreft geen zorg. 
Welke buren we krijgen is afwachten. Wie weet hebben we er wat aan. 
 
De winter in, na een geslaagd vaarseizoen. Het was weer een echte mooie Hollandse zomer. Juist 
intens genieten van de mooie dagen, omdat er ook van die ‘waardeloze’ rotdagen tussen zitten. 
Ook weer en kwestie van verhoudingen. 
Loes en ik waren deze zomer met Brombeer in Zeeland: een echte aanrader. In Vlissingen liet 
Loes weten het wel te zien zitten om ‘buitenom’ terug te varen. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik stel 
al jaren voor om vaker verder de zee op te gaan. Engelandvaren bijvoorbeeld. Altijd is de reactie: 
prima, maar ik ga dan wel met ander vervoer. Niet bang, wel snel zeeziek; vandaar. 
Alles extra voorbereid, zoals techniek, kaarten, weerberichten, stroming enz. Total control...! Nou 
nee dus. Windkracht 2 van vroege ochtend tot late avond. Zonnig. Meeste stroom mee. Mooier 
kon niet om mijn Loes aan de zee te laten wennen. Niet dus! 
 
Maandag 7 augustus was een heel bijzondere dag. De dagen er voor had er vooral een flinke wes-
ter gestaan op de Noordzee en wat nog een grotere rol speelde was het stormachtige weer tot laat 
in de nacht van 6 op 7 augustus langs de noordwestkust van Frankrijk waarvan de zeeën door 
het kanaal het feest op de Noordzee compleet maakten.  Windstil met van zuidwest naar noord-
oost lopende golven (ruim 2 meter) en veel sterkere stroming dan voorspeld. Zwemmers werden in 
de loop van de dag de zee uit gestuurd nadat iemand in de Scheveningse zee was verdronken 
(voeren wij op dat moment net voorlangs) en een waarschuwing voor ruwe zeegang. 
Blijkbaar was het niet de bedoeling om Loes in te nemen voor de zeevaart. Van de 12 u durende, 
160 km lange tocht naar IJmuiden (stroom flink mee zoals je ziet) is ze er 11 kotsziek geweest. 
Verdorie, die meestal lieve geweldige zee liet zich net op die ene ideaal lijkende dag van een kant 
zien zodat bij iedereen die niet beter weet de indruk wordt gewekt dat ze zelfs bij windstilte een 
monster is. Hoe verzwelgend en nietsontziend moet ze dan wel niet zijn als het echt waait! Wij 
weten wel beter, maar de anderen?? 
 
Goed en wel bekomen liet Loes weten het niet zo snel weer te willen, maar geen moment bang te 
zijn geweest. Veel vrouwen zeggen direct na een bevalling nooit weer een kind te willen. Een paar 
jaar later… Ik hoop maar op net zo’n wondertje. En Brombeer ondertussen. Als je de slaap niet 
kan vatten en goed luistert hoor je haar nog steeds brommend nagenieten… eindelijk es echt de 
zee op en ook nog met heel echte golven! 
 
Het gaat jullie goed deze winter en verlang maar alvast naar volgend jaar. 
 

Sjoerd 
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Van de Redactie.. 
Het einde van het jaar alweer in zicht. Hopelijk heeft iedereen een mooi vaarseizoen ge-

had. We danken iedereen voor de aangeleverde spullen voor in de Broekerzeepost in het 

afgelopen jaar en zouden het leuk vinden als foto’s en verslagen binnen blijven komen. 

Tip bijvoorbeeld een leuke of interessante bestemming die ook voor de andere leden 

aantrekkelijk is, een lekker restaurantje... Zo blijft het een gezellig blad vóór en dóór 

onze leden. 

Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!  

Anneloes & Lenka 

redactie@broekerhaven.com 
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Seizoens afsluiting 
Op zondag 29 oktober kwamen we in het clubhuis bij elkaar 

voor de seizoens afsluiting van dit jaar. Veel leden kwamen 

gezellig naar “Schippers Welvaren” voor koffie, borrel en een 

hapje eten.  

Peter van Laar deed een openingswoordje en Ruud Bakker 

sprak namens Sjoerd een paar mooie woorden namens het 

bestuur. 

De evenementencommissie had weer erg zijn best gedaan met 

de heerlijke huisgemaakte huzaren -en zalmsalade en de lek-

kere belegde broodjes (broodjes uiteraard van Bakkerij Rood).  

Het is jammer dat het vaarseizoen weer voorbij is. De boten 

staan op de kant te wachten op hun jaarlijkse onderhouds-

beurt en wij wachten tot het weer lente wordt.  

Peter van Laar aan het woord Ruud Bakker Meiden op hun telefoontje 

Potje kaarten Er wordt aandachtig geluisterd 

Hier ook... Wat een lekkere broodjes! 
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12-uurs van Broekerhaven 
9 september 2017 

Op 9 september verzamelden een aantal fana-

tieke schippers met hun bemanning in Broe-

kerhaven voor de jaarlijkse 12 uurs race. Aan-

vankelijk was het een beetje druilerig weer en 

was de weers- en windverwachting voor deze 

dag toch wel onvoorspelbaar te noemen.  

Later op de dag werd deze editie bij ons aan 

boord dan ook de verrassingstocht genoemd. 

Waarom? Dat leest u straks. 

Dit jaar gingen we er met zijn drieën op aan. 

Eindelijk is het me gelukt mijn broertje Barry 

weer eens te strikken en natuurlijk ging mijn 

vaste maatje van dit seizoen, Menno die dit jaar 

voor het eerst op een zeilboot stapte ook mee. 

Een gezellig ploegje, en dus garantie op een ge-

zellige dag. En dat werd het, Menno had heerlij-

ke kwarktaart mee, ik appel kruimelvlaai en 

Barry…..een blik soep geloof ik. 

Bij het palaver werd er door verschillende 

schippers voorzichtig om uitstel gevraagd. Lo-

gisch, want het regende en anders zou je haar 

maar gelijk door de war zitten. Maar als altijd 

was de wedstrijdleider onverbiddelijk en stuur-

de ons het water op. 

Normaal kan je redelijk kiezen voor verschillen-

de rakken, maar door de windhoek koos ieder-

een de eerste twee rakken hetzelfde. Iedereen, 

behalve Kriebels, want die voor zomaar 20 gra-

den hoger richting de Markerwadden. Uiteinde-

lijk blijkt dat Kriebels in de war is gebracht 

door het behulpzame kaartje van concurrent  

Ischka. Ischka had namelijk naar iedere deel-

nemer een kaartje met boeien en posities ge-

stuurd. Blijkt achteraf dat hij ook deze nog 

moest kalibreren. Want op het kaartje stond die 

boei zeker 18cm naast waar hij zou moeten 

staan. Vreemd, het was toch niet het eerste wat 

hij dit jaar moest kalibreren… 

De dag begon guur en in het derde rak zelfs iet-

wat ruig. Er stond voor een moment een koppi-

ge zeetje waar we met de hele vloot en 20 kno-

pen wind even tegen op moesten. Helaas heb-

1e plaats voor André Kruisdijk 

2e plaats voor de Bubble wordt door 

Ruud in ontvangst genomen 

3e plaats voor de Place 44 wordt door 

Klaas-Jan in ontvangst genomen 
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RANGLIJST: 
1) Andre Kruisdijk met Privateer      

Dehler Duetta 860. 
2) John Buysman met Bubble         

Dehler 29. 
3) Ron Laan met Place 44          

Jeanneau Attalia. 
4) Fam. Houweling met Fanaat        

Dehler Optima 92 
5) Kees Ettema met Kriebels              

Forna 32. 
6) Robert Walter met Fire Bird         

Clever 23. 

Aad & Tonny 52,8 Mijl 
Op handicap 55,97 Mijl       

Ron Laan 61,6 Mijl  
Op handicap 56,67 Mijl 

Andre Kruisdijk 60,2 Mijl 
Op handicap 60,2 Mijl 

John Buysman 66,65 Mijl 
Op handicap 58,65 Mijl  

Kees Ettema 62,85 Mijl 
Op handicap 55,40 Mijl  

Robert Walter 41,65 Mijl 
Op handicap 46,70 Mijl 

ben hierdoor 2 deelnemers af moeten haken. De volgende drie rakken werd lekker ruim bezeild, 

totdat er een breed onweersveld over ons heen trok en de wind helemaal wegkakte. Na de bui en 

in de windstilte kwamen we John Buysman tegen. John en zijn team zetten spontaan het “lang 

zal zijn leven” in om mij te feliciteren met mijn verjaardag. Even vroeg ik mij af hoe ze dit kon-

den weten, maar het zal wel iets met Facebook te maken hebben. 

Kort daarop trok de wind aan en hebben we een prachtige middag met een knoopje of 15 wind 

en een lekker zonnetje wat rakken mogen draaien. 

Als gebruikelijk was het voor de finish weer een gevecht om in sterk afnemende wind op tijd over 

de lijn te komen. Gelukkig is dat ook dit jaar weer gelukt en mochten we de finish op 20.58 uur 

met nog 2 minuten over klokken. We hadden een mijl of 60 geklokt in 11 uur en een kwartier 

zeilen (drie kwartier windstilte gehad) en dit bleek genoeg voor de eerste plaats. 

Op onze Privateer (wat volgens de wedstrijdleider eigenlijk Hollands moest zijn, want we leven in 

Nederland. Tsja, hij heeft een punt met zijn eigen Place44 ☺)… Oh ja, op onze Privateer hebben 

we bar genoten van een afwisselende en hele gezellige dag. Volgend jaar doen we zeker weer mee 

en hopen dat er nog een paar bootjes extra bij zijn! 

Privateer: 

Barry, Menno en André 

BANENOVERZICHT 
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Afzeilen jeugd 

15 september 2017 

Optimist 1 Optimist 2 Tweemanszeilen 

Roel Beemster Lisanne Spithorst Joeri Smit 

Kyran Smit Sofie Spithorst Tomas Smit 

Danique Luckerhof Emma van Lingen Maurits de Wit 

Bastiaan Tak Noah van Lingen Menke Kleton 

Sami Poots Yasmine Schagen Gijs Uding 

Sterre Smit Pieter Meij Floris Rooker 

 Loïs Hooiveld Dani Buis 

  Harm Fit 

Op 15 september werd er door alle jeugdzeilers afgezeild. 

Een mooi windje, wat zon, publiek op de kant en de vrij-

willigers voor het begeleiden van het afzeilen en de theo-

rievragen maakte het tot een mooie zondag. De zeilers 

hadden er allemaal zin in. Sommigen wat gespannen 

want het was voor hen misschien wel de eerste keer dat 

ze echt examen gingen doen. Gelukkig ging alles goed en 

kon iedereen na het eten van een lekkere pannenkoek 

zijn bokaal en oorkonde in ontvangst nemen! 

Iedereen van harte gefeliciteerd! 

Peter van Laar met de eerstejaars 

Sterre in actie 

Dani en Menke 
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11

Tweedejaars Loïs Tweedejaars Pieter 

 Harm en Maurits 

Theorievragen aan boord van de Place 44 ...en aan boord van de Narwal 

Kyran neem zijn diploma in ontvangst En Roel ook 

Gijs en Joeri 
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Taartenrace 
Zondag 1 oktober 2017 

Derde prijs DeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDerdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrde e e prprijijijijijijijijijssssssssss

Tweede prijs - Privateer 

Eerste prijs - Narwal 

Derde  prijs - Place 44 
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Op 1 oktober jl. werd de jaarlijkse taartenrace van Broekerhaven weer gezeild. Deze wedstrijd wordt 

al jaren gesponsord door Bakkerij Rood en is vaak een wedstrijd met een groot aantal deelnemers. 

Dit keer 14 in totaal, waarvan 13 gefinishte. Er wordt gestreden om de overheerlijke taarten voor de 

eerste drie plaatsen, maar bovenal voor de lol en gezelligheid. Om 11.00 begon de dag in het clubge-

bouw met koffie, en hoe kan het ook anders, een gebakje. Begin van de week waren de voorspellin-

gen niet gunstig, dus maar hopen dat de voorspelde wind van 6 – 7 bft mee zou vallen, anders zou 

deze laatste wedstrijd van het seizoen misschien wel niet doorgaan. Een ander probleem was de be-

manning. Om voor de ereplaatsen te strijden moeten alle zeilen letterlijk worden bijgezet en dat lukt 

helaas niet met zijn 2-en. Vaste opstapper Stef (voordekker) was van de partij. Gelukkig kon ik van 

John Buysman een goede stuurman (Hans van Limburg) inhuren, die al 2 keer eerder met de Narwal 

was meegezeild. Na de koffie en het lekkere gebak snel de boot klaar maken en de door Ron opgege-

ven route even doornemen. De wind kwam met 16-17 knopen uit het zuidwesten en zou later in de 

middag flink aantrekken naar 25 knopen, dus besloten we met de kleine genua te varen. De eerste 

groep startte om 12.00, 15 minuten later gevolgd door de grotere boten. Het eerste rak naar de KG-

33 was een kruisrak, gevolgd door een bezeild rak naar de EZZ, waarna we weer op moesten kruisen 

naar de KG-35. Blij dat we de kleine genua erop hadden, kwamen we als eerste aan bij deze boei. 

Vanaf de KG-35 naar de BR-4 was er twijfel of de spinaker er wel op moest, het waaide inmiddels 

stevig. We besloten even te kijken wat de concurrentie ging doen. Al snel zagen we bij de Bubble en 

de Place 44 de spinaker omhoog gaan dus konden wij niet achterblijven om de voorsprong te behou-

den. Met uitschieters richting de 8 knopen stoven we op de BR-4 af om vervolgens weer terug te 

kruisen naar de KG-35. De snelste boten van de eerste startgroep waren inmiddels ook ingehaald en 

eenmaal om de KG-35 weer snel de spinaker erop om het laatste rak naar de finish te varen. Met een 

aantrekkende wind van ruim 20 knopen kwamen we ruim voor de directe concurrenten binnen, 

maar of het ook genoeg was voor zo’n overheerlijke taart…. 

Na een paar uurtjes gezellig napraten en borrelen in de kantine, en het nodige rekenwerk van Ron, 

was het tijd voor de prijsuitreiking. Deze werd door sponsor Dennis Rood samen met dochter Jenna 

gedaan. De derde prijs was voor de Place 44, de tweede voor de Privateer, en de grootste taart was 

voor de Narwal en bemanning! ’s Avonds die heerlijke marsepeintaart in 3-en gesneden en langs ge-

bracht bij Stef en Hans, die hadden er minimaal zo hard voor gewerkt. Namens de bemanning van de 

Narwal bedanken wij BAKKERIJ ROOD en Ron en Annette voor deze mooie dag en tot volgend jaar! 

 

Frank Fit 

Ship 
Gezeilde 

tijd 

Gecorri-
geerde 

tijd 
Plaats 

    

Narwal 6320 7022 1 

Privateer 7082 7082 2 

Place 44 6598 7172 3 

Uisce 8496 7262 4 

Bubble 6473 7356 5 

Fanaat 7848 7404 6 

Fire Bird 8360 7464 7 

Sprinta 8131 7529 8 

Tresoor 7991 7539 9 

Scheurijzer 7172 7712 10 

Surprise 8276 7808 11 

Twinkel 7806 7965 12 

Itaka 8106 8106 13 
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DE GOLFBREKERS DE GOLFBREKERRS
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Het clubblad van de vereniging voor Wadvaarders, “Berichten”,  heeft in hun najaars- 

nummer van 2017 een leuk verslag geplaatst over “onze haven”. Met behulp van de  

Historische vereniging Stede Broec en de redactie is de tekst tot stand gekomen.             

Dat willen we graag met iedereen delen. Het originele exemplaar ligt in het clubhuis. 
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Het is oktober en een warme avond voor de tijd van het jaar. De redactie fietst naar Ven-
huizen, De Westerbuurt om precies te zijn, voor een interview met een voormalig huisarts 
die eigenlijk nog steeds niet écht met pensioen is… 

NAAM:     Adri van der Marel 
 Getrouwd met Iet Noort, maar zij was niet bij het interview aanwezig omdat ze lek-

ker met vakantie was. Adri heeft zelf genoeg tekst dus we krijgen het verhaal wel 

rond.  

GEBOREN: Adri is op Bevrijdingsdag van 1948 geboren in Katwijk als oudste zoon. Na hem 

kwamen er nog 5 broertjes bij in een gezin waar waspeen de hoofdrol speelde. Zijn 

ouders hadden hun eigen bedrijf: het kweken, wassen en sorteren van peen en 

(vooral) de oudste jongens werkten mee. 

 Adri ging naar het Christelijk Lyceum (de HBS) 

in Leiden en studeerde daar later ook Genees-

kunde aan de Universiteit van Leiden. Omdat er 

thuis hard gewerkt moest worden ging dat niet 

altijd goed samen met studeren (dat kostte hem 

al eens een jaar…) dus besloot Adri maar op ka-

mers te gaan wonen in Oegstgeest zodat hij zich 

volledig op zijn studie kon richten. Ook zoon 

Marco werd tijdens zijn studie geboren.  

GEZIN:  Adri leerde Iet op zijn 13e kennen bij de Red-

dingsbrigade in Katwijk waar ze allebei lid van 

waren. Iet kwam uit het Zuid-Hollandse Valken-

burg. De liefde groeide met de jaren en ze zijn 

ook met elkaar getrouwd. Ze kregen 3 kinderen: 

2 zoons en 1 dochter. Van hun oudste zoon Mar-

co kregen ze 2 kleindochters (Abby van 6 en Loïs 

van 4), zoon Erik woont samen met zijn Schotse 

vriendin in Schotland en dochter Pauline is ge-

trouwd, woont in Friesland en heeft 1 dochter, 

Fien, van 1 jaar.  

Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?   
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BEROEP:  Nadat Adri in 1976 afstudeerde begon hij met werken in een verpleegtehuis. Dat 

was niet helemaal zijn ding. Hij werd bedrijfsarts in de haven van Rotterdam en 

verhuisde naar Middelharnis. Toen huisarts Kramer (homeopathisch huisarts) uit 

Wijdenes op zoek was naar versterking voor in de weekenden zijn ze in 1980 naar 

Venhuizen verhuisd en is Adri daar ook als homeopathisch huisarts zijn eigen 

praktijk gestart aan de Westerbuurt. 

 Zijn vrouw werkte tot zoon Marco geboren werd in de verpleging en later als assis-

tente in de dokterspraktijk. Toen dokter Kramer in 1987 stopte met zijn praktijk 

deed Adri de weekenden ook zelf. Met de komst van de mobiele telefoon was je al-

tijd goed bereikbaar dus dat ging prima. 

 Adri’s interesse voor homeopathie werd al gewekt tijdens een symposium in 1968. 

Na zijn studie heeft hij wat cursussen gedaan en hij werd aangenaam verrast door 

de successen die je met homeopathische middelen kunt bereiken. Zijn patiënten 

kwamen ook uit de gehele regio.  

HOBBY’S:  Eigenlijk is homeopathie ook een hobby van Adri. Daar is hij veel mee bezig en hij 

zoekt daar graag nog van alles over uit. Adri heeft ook een aantal bijenkasten in de 

buurt, waar hij druk mee is en daarnaast zeilt hij ook graag. Soms met een ander 

mee en eigenlijk, te weinig, zelf met zijn eigen boot.   

TYPE SCHIP: Een Cornish Crabber (nummer 265). Een polyester bootje van een meter of 9  

(inclusief de boegspriet), een jaar of tien geleden gekocht en toen mooi opgeknapt. 

NAAM SCHIP: In Vento  Veritas. Het is een variatie op In vino veritas wat zoiets betekent als “in 

de wijn zit de waarheid”. M.a.w. kin-

deren en dronken mensen spreken de 

waarheid. In Vento  Veritas betekent 

letterlijk “in de wind zit de waarheid”.  

CONTACT MET DE WATERSPORT: Zijn moeder 

had altijd graag willen zeilen, maar 

heeft dat uiteindelijk nooit gedaan. 

Toen Adri een jaar of 14 was heeft hij 

van zijn geschiedenisleraar op de Kager 

Plassen leren zeilen in een Topklasse 

bootje. Hij vond dat wel erg leuk en 

daarna kwam er thuis een Sharp waar-

mee hij met zijn broer voor de kust van 

Katwijk zeilde. Later kochten ze nog 

een Schakel. 

 Toen ze in Venhuizen gingen wonen 

hadden ze een paar surfplanken, voor 

Adri en ook voor de kinderen. Met 4 

surfplanken op het dak van de Mini 

reden ze dan naar het Venhuizer 

strandje. 

 De zeilboot kwam pas een jaar of 10 

geleden weer in beeld toen hij een lig-

plaats in Broekerhaven kreeg. 

Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?   
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VAKANTIE:  Eigenlijk gaat Adri niet zo vaak op vakantie. Een enkele keer een paar dagen met 

de boot. Met een zoon in Schotland is dat ook een favoriete bestemming voor Adri 

en Iet. Ook hebben ze wel eens een soort cruise gedaan in Noorwegen. Iet gaat nog 

wel graag naar de zon, maar dan gaat Adri niet altijd mee. 

 Wel gaan ze jaarlijks met de hele familie wintersporten in Oostenrijk. Hopelijk zit 

het skiën er komend jaar ook nog in voor Adri, want sinds het afgelopen jaar 

kampt hij met een knieblessure.  

FAVORIETE MUZIEK: Aan boord heeft Adri geen muziek nodig. Het enige dat wel eens aan 

staat is de marifoon. 

FAVORIETE DRANK: Aan boord wordt niet gedronken, althans niet voor 17.00 uur. Daarna 

een biertje en een glaasje cognac of whisky gaan er ook wel in. 

FAVORIETE GERECHT (aan boord): Er wordt ook wel eens op de spiritusbrander gekookt aan 

boord, geen echte favoriete recepten aan boord, maar alles is mogelijk. Van een blik 

soep tot koffie, altijd 3 gangen! 

WIE KOOKT ER AAN BOORD: Als er gekookt wordt aan boord dan doet Iet dat. En uit eten is 

ook altijd een goede optie. 

FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Wat favoriete boot betreft is Adri niet erg veelei-

send. Een klassiek scheepje met stahoogte. Misschien iets groter dan wat hij nu 

heeft maar liefst met dezelfde diepgang. En dat is best lastig met de huidige 70 cm. 

Adri vindt het in ieder geval leuk om droog te vallen dus dat is een vereiste.  

DAT WIL IK NOG KWIJT: Van der Meulen, of we dat wel goed in de gaten houden. Het baart 

Adri zorgen. 

 Daarnaast hoopt Adri, dat Feiko van Sinterklaas een hele grote genua in zijn 

schoen gestopt krijgt! 

VRAAG VAN FEIKO: Adri, hoe bevalt het leven van een pensionado? 

HET ANTWOORD VAN ADRI: Eigenlijk ben ik niet gestopt met werken, mijn leven als homeo-

pathisch huisarts gaat altijd door en dat vind ik leuk. Prettige bijkomstigheid als 

pensionado is, dat de druk eraf is. Vroeger werd je geleefd, nu bepaal je meer zelf 

en dat is best lekker! 

VOLGEND SLACHTOFFER: Bert & Annelies Biesenbeek 

VRAAG VAN ADRI: Met zo’n gunstige rating, wat is dan je volgende actie in het competitiezei-

len? 

De Redactie 
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Route: 

· Vertrek Broekerhaven 

· Zuid-Engeland 

· Spanje/Portugal 

· Middellandse Zee 

· Suezkanaal 

· Indische Oceaan 

· Australië - Melbourne 

 

De route kan uiteraard nog 

afwijken want Hein had het 

nu ook over optie 2, via Cana-

rische Eilanden, Rio, Kaap-

stad naar Australië... We hou-

den u op de hoogte! 

Argo 

Waar is Hein? 

Op de Murillostraat in Bovenkarspel! 

Hein kwam op vrijdag 29 september sa-

men met zijn zus Vera bij de redactie 

langs om bovenstaande vraag te beant-

woorden. De volgende dag zou hij afrei-

zen naar Portugal, Portimão,  van waar 

hij weer verder zou varen, na een tus-

senstop van een paar weken in Austra-

lië. 

De bestemming voor de komende perio-

de is ietwat gewijzigd. Hein denkt erover 

om de Middellandse Zee te bevaren en 

dan misschien wel via het Suezkanaal 

naar Australië te gaan. Dat zijn allemaal 

opties. Met Hein weet je het nooit.  

Hij is eerst eind oktober met zijn zoon Hans en vriend Jake een paar dagen richting de Straat 

van Gibraltar gevaren. Barbate, Gibraltar, (klein tussenstopje in Marokko), Sotogrande, Fuengi-

rola, Motril en Garrucha zijn een aantal plaatsen die hij inmiddels heeft aangedaan aan de zuid 

Spaanse kust. Zijn boot is in Almerimar op de kant gegaan. Hein heeft het schip schoonge-

maakt en ging toen weer terug naar Australië. In Februari komt hij weer terug. Dan wil hij eerst 

graag nog even de Kilimanjaro beklimmen in Tanzania om daarna zijn reis te vervolgen. Eerst 

een half jaartje op de Middellandse Zee en dan misschien wel (optie 2) via de Canarische Eilan-

den, Rio de Janeiro en Kaapstad naar Fremantle (bij Perth) om richting huis te gaan met de 

“Gedogen”. En.. niet geheel onbelangrijk… Hein zoekt ook nog bemanning voor de toekomstige 

Middellandse Zee etappes of daarna. Wie zoekt er nog avontuur? Je kunt je aanmelden bij de 

Redactie. 

De Redactie 
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De Godogen op de kant in Almerimar. Schoongemaakt en wachtend op het vervolg van 

de reis in februari 2018 
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BBQ Jeugdzeilvrijwilligers 
 
 
Het was erg gezellig op zaterdag 2 September. Met de vrijwilligers 
van het jeugdzeilen hadden we een barbecue-avond bij de haven 
(Wim, Yuriën, Jurriën, Pim, Peter, Jaap Ans en ik; Emiel.  

Jaap de Boer was in het begin erg rustig maar na een paar biertjes 
begon hij te praten. Hij had het over een boot. Hij was op vakantie 
en de boot die voor zijn boot aan de kademuur was afgemeerd, een 
pikmeerkruiser, was onder het stof en gras gespoten.  

Op de mannen die dat gedaan hadden werd Jaap zo kwaad, dat hij 
ze had weggestuurd. Bang dat zijn boot er ook onder zou komen. 
Maar op de bbq werd hij er nog boos over.  

Wij hadden er enorm om gelachen, met name om het feit dat hij er nu nog zo boos over was!  

De gesprekken die avond gingen voornamelijk over boten, de haven, het jeugdzeilen en het 
lekkere eten. Maar ook het verhaal van Jaap kwam regelmatig boven drijven!  

Het werd op een gegeven moment wel wat frisser en we eindigden in het botenhuis waar we 
heerlijk warm zaten.  

Kortom Peter en Ans hadden heerlijke broodjes en vlees gehaald en de biertjes waren goed 
op temperatuur. Het was een leuke avond! 

 

Emiel Buis 

Wim geniet nog even van het avondzonnetje 

Peter, Ans en Jurriën 

Lekker eten, drinken en gezelligheid 

Later werd het frisser en dus het botenhuis in! 
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Fijne Feestdagen! 

Herkenbaar? 



2
4

 

 

W
a
c
h
tlijs

te
n

 

categorie a: ligvakhouders, twee of meer jaar in bezit van contract 

categorie b: 
ligvakhouder minder dan twee volle jaren in bezit van   
contract en niet ligvakhouders woonachtig in Stede Broec,  

  Drechterland of Enkhuizen 

categorie c: niet ligvakhouders woonachtig buiten de regio   

Voor vragen: frank.lenka@planet.nl 
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Herkenbaar? 

Reddingstation Wijdenes 
Michelle van de Ruit is de dochter van Sjaak van de Ruit van het motorschip Offshore en tevens 
lid van onze vereniging. Samen met Sjaak en haar vriend varen zij regelmatig met hun scheepje 
het Markermeer op. Daarnaast zijn zij alle drie actief als vrijwilliger bij Reddingstation Wijdenes.  
 
Enkele leden van onze vereniging hebben al eens kennis gemaakt met de KNRM, waardoor zij 
hun barre avontuur kunnen navertellen. 
 
Om hierover wat meer te weten te komen, kregen wij het aanbod van Michelle om een avond over 
Reddingstation Wijdenes te organiseren. Hoe gaat het in zijn werk. Hoe verloopt de organisatie. 
Door middel van de verhalen, foto’s en films zal zij dit laten zien. 

 
Deze avond vindt plaats op 
 woensdag 17 januari 2018 

om 20.00 uur in ons Schippers Welvaren. 
  
Reddingstation Wijdenes is gelieerd aan de Koninklijke Ne-
derlandse Redding Maatschappij (KNRM) en is een erkende 
hulpverleningspartner op het water. 
De vrijwilligers worden via de Nederlandse Kustwacht of de 
KNRM Helpt app gealarmeerd. 
Net als de KNRM stations is dit reddingstation 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week met twee reddingboten inzetbaar 
voor het redden en helpen van mens, dier, en materiaal in 
nood op het Markermeer. 
 
Reddingstation Wijdenes is voor het grootste deel afhanke-
lijk van donatiegelden door particulieren, bedrijven en ge-
redden. Het reddingstation ontvangt ook een jaarlijkse 
subsidie van Gemeente Drechterland. In 2017 zijn ze 27 
keer gealarmeerd door de Nederlandse Kustwacht en 
KNRM Helpt Centrale. 
 

 
Dit gaat ons allemaal aan. We hopen veel leden te mogen verwelkomen deze avond. 

Ze zeggen wel eens Nederlanders kom je overal tegen maar dat is dus ook het geval met 
Westfriezen. We voeren bij Dalfsen onder de blauwe bogenbrug door, zagen een plekje 
waar onze boot net tussen kon en wat lag daar achter? Twee boten uit Broekerhaven! 
Later kwam daar nog een boot uit Enkhuizen bij. Dus vier Westfriezen op een rij. 
 

Groeten Jaap en Jacqueline 
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Winst 
 

17 uitgezeilde wedstrijden onder zeer afwisselende omstandigheden. 
Want wat konden we dit jaar veel zeilen. 
Bijna elke dinsdag was er wind om de strijd met elkaar aan te gaan. 
Voor de wat kleinere boten soms wat veel zodat het meer een strijd met de elementen dan tegen 
elkaar was. Soms zo weinig dat alles uit de kast moest om de gang er in te houden. 
Maar elke avond met prachtige luchten en het weidse uitzicht over het meer of de mooie West-
Friese kust. 
Dit jaar hadden we een extra handicap. Hier en daar grote plekken met fonteinkruid. 
Als je hier als ongelukkige doorheen voer, liep de snelheid fors terug. 
Mede hierdoor moesten we de wedstrijdbanen aanpassen zodat we hier zo min mogelijk last van 
hadden. Toch heeft dit wier invloed gehad op de uitslagen, maar ja zeilen is nu eenmaal een 
strijd met alle elementen op ons verder prachtige Markermeer. 
 
En dan zijn alle wedstrijden gevaren en is het een kwestie van optellen om tot een einduitslag te 
komen. 
En dan blijkt dat jijzelf, uiteraard geholpen door een tot op het bot gemotiveerde bemanning, de 
minste punten hebt vergaard. Toch wel lastig als wedstrijdleiding. 
Nog maar eens alles controleren en door je vrouw (volledig onpartijdig) na laten kijken. 
Ook een extra niet voorziene aftrekwedstrijd veranderde niets aan deze uitslag. 
En eerlijk is eerlijk het meeste werk is ook door mijn bemanning gedaan, dus hebben zij eigen-
lijk gewonnen. 
 
Aankomend seizoen, ja ik zal het zelf alvast maar roepen, wordt de handicap voor de PLACE 44 
dus zwaarder.   
Dit geldt uiteraard ook voor de nummer 2; De Narwal en de nummer 3; De Bubble. 
Wel blijkt, en dit kan ook niet anders, dat wie het vaakst meevaart de meeste kans op winst 
heeft in het eindklassement. Dus mensen, doe mee zo vaak je kunt en wellicht mag jij volgend 
jaar dit stukje voor de Broekerzeepost schrijven. 
 
Ron Laan 

26

Prijsuitreiking Competitie 

Dinsdag 14 november 2017 

Vooraan varen geeft wel heel mooie plaatjes zoals jullie kunnen zien  
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Herkenbaar? 

1e plaats - Place 44 2e plaats - Narwal 3e plaats - Bubble 
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Allerlei 

  

Oproep chefkoks! 
Voor het dessert hebben Feiko en Loes IJzer zich aangemeld. 

Wie zou het leuk vinden om een voorgerecht en/of een hoofd-

gerecht klaar te maken? Datum in overleg. 

Aanmelden kan bij Peter van Laar: 

evenementen@broekerhaven.com 

Of telefonisch: 0228-543680 

Overleden 

De heer Jaap Ooteman 

“In al zijn eenvoud was hij groot” 

Erelid van onze watersportvereniging is op  

27 september 2017 op 76-jarige leeftijd overleden. 

Jaap heeft als actief lid van WSV De Broekerhaven een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het reilen en zeilen 

van de vereniging.                                                      

Hij was gewoon een heel bijzondere man. 

Later als voorzitter heeft hij plannen en tekeningen ge-

maakt om de haven te renoveren zodat wij nu nog kun-

nen genieten van een geprivatiseerde Broekerhaven. 

We zijn Jaap veel dank verschuldigd.  

Oproep website! 
Voor de website zijn we op zoek naar actieve leden die graag hun steentje 

bijdragen op de website. Het up-to-date houden hiervan maar ook voor 

het aanleveren van belangrijke of interessante informatie. Het is heel be-

langrijk voor een vereniging. Tegenwoordig kijken veel mensen eerst naar 

de website om te zien of hen iets aanspreekt en daarom is een website 

vaak het eerste moment van kennismaken. Daarop worden veel keuzes 

gemaakt. Laat het bezoek aan onze website bij iedereen een goede in-

druk achterlaten. Wie helpt ons daarmee??  

Meld je aan via redactie@broekerhaven.com! 
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Wedstrijden & Evenementen 2018 

WEDSTRIJDEN DATUM TIJD 

Skippers mee!ng 03 april 2018 20.00 uur 

Dinsdagavond compe!!e I 10 april 1e start 19.15 uur 

 17 april 2e start 19.30 uur 

 24 april  

 01 mei  

 08 mei  

 15 mei  

 22 mei  

 29 mei  

 05 juni  

 12 juni  

 19 juni  

 26 juni  

 03 juli  

 10 juli  

 17 juli  

Dinsdagavond compe!!e II 28 augustus 1e start 19.00 uur 

 04 september 2e start 19.15 uur 

 11 september  

12 uurs Broekerhaven 08 september Palaver 08.30 uur - Start 09.00 uur 

Taartenrace 23 september Palaver 11.00 uur (met koffie & gebak) 

Star"jd wordt #jdens de koffie bekend gemaakt 

Prijsuitreiking compe!!e 13 november 20.00 uur 

EVENEMENTEN   

Nieuwjaarsrecep!e 07 januari 2018 16.00 - 18.00 uur 

Informa!e avond Reddingsta!on 

Wijdenes 

17 januari 20.00 uur 

Midwintermaal!jd Nog onbekend 16.00 uur 

Algemene Ledenvergadering 29 maart  20.00 uur 

Seizoens opening 08 april 15.00 uur 

Broekerhavenweekend 09/10 juni  

Afzeilen jeugd 09 september 10.00 uur 

Seizoens afslui!ng 28 oktober  15.00 - 20.00 uur 
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 Op zondag 7 januari 2018 

van 16.00 - 18.00 uur 

zijn alle leden van harte welkom in het  

clubhuis om elkaar een gelukkig nieuw jaar 

te komen wensen. 

Graag tot dan! 

Nieuwjaars Receptie  
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Herfsttijding van de Havenmeesters 

Weer een vaarseizoen voorbij. Het winterpeil op het Markermeer ingesteld op N.A.P. – 0.40 m. 

Wedstrijden en clubtochten  zijn gevaren; prijzen en taarten zijn uitgereikt.  De meeste boten 

staan op de kant, niet alle motorboten kunnen op hun vaste stek liggen vanwege de renovatie 

van de  kolkwanden. Dat werk is zo goed als afgerond, alle ruimte nu voor Sint Nico met z`n ge-

kleurde maten op zondag, 19 november. De buitenhaven oogt bijna leeg, open en winderig; 

geen shelter voor de felle zuidwester. De camping is ontgroend en kaal gehaald. Vanaf de dijk 

bij Venhuizen kun je nu de boten  zien liggen. Mooi… niet mooi? De meningen zijn verdeeld; het 

scheelt in ieder geval wel veel blad en vuil op het dek. En de schilderachtige boet (bravo! Kees) 

voor het jeugdzeilen – één zomer naar genoegen in functie - komt nu al van verre fraai in beeld. 

En wat een riant uitzicht vanaf het zuidelijk buitenterras.  Het authentieke, historische  ka-

rakter van onze haven wordt deze winter niet versterkt met een tweemast-klipper. Maar de met 

het Oudgriekse ARGO aangeduide Delanta, de mythische motorkruiser MYSTIC en de slank ge-

lijnde, lelieblanke, de Vries Lentsch, WOBKE H.  achter de vissersboot UK55, PAULUS langs de 

kade en een paar overwinteraars voor het clubhuis en in de kolk houden toch ook de haven-

sfeer omhoog. Het havenmeesteren liep dit zomerseizoen weer even soepel als altijd, althans 

sinds de start van de teamaanpak in 2009. De heren havenmeesters draaiden hun dienst al ve-

le jaren met verve: Jan R, Jaap en Peter 9 jaar, Jan de V 5 jaar, Gertjan 4 jaar en Kees 2 jaar. 

En onze Jochem staat ook al weer 2 jaar als zetschipper achter het hydraulische wiel van de 

havenboot. Allen gaan enthousiast door in 2018. Het winterrooster staat in deze BZ (24/7 : 

0621404698). En dan de seizoen cijfers: 647 schepen bezochten onze haven. Circa 140 boten 

minder dan vorig jaar. Vooral ten gevolge van de negatieve berichten over het fonteinkruid in 

het Markermeer en enkele wat stormachtige, natte, vakantieweken en weekenden. Slechts één 

watersportvereniging, de wsv de Kreupel uit Andijk legde dit jaar aan, wel met 16 boten. De be-

manningen waren  als altijd zeer te spreken over de voorzieningen en tekenden vrijwel allen de 

petitie aangaande het behoud ven de Broekerhaven en het landje van Van der Meulen. Verder 

een  summiere opsomming van enkele bijzondere activiteiten: 9 x assistentie bij het verwijderen 

van fonteinkruid, 8 x reparaties van lekke banden en gebroken remkabels van de leenfietsen, 6 

x herstel van kleine schades en/of gebroken landvasten na stormachtig weer en hoog water, 5 x 

uitgebreide controle van de watertemperatuur aan de tappunten in verband met legionellage-

vaar, 4 x maaien van de grasbermen in de buitenhaven, 3 x een reddingsoperatie ( 2 x met de 

havenboot in verband met motorstoring , 1 x de redding door Jurriën met de rib van het jeugd-

zeilen  van onze senior-zeiler Aad H, omgeslagen in het zicht van de haven met zijn 2e boot en 

vervolgens nat thuis afgeleverd door Peter van Laar; de KNRM kon worden afgemeld), 3 x man 

over boord – kopje onder, namen worden niet genoemd, 1 x de verwijdering van een junken-

boot, geen namen. Het was kortom een mooi en levendig vaarseizoen, waar wij als havenmees-

ters team met grote tevredenheid op terugkijken. 

Rest ons, toegegeven, het is  wat vroeg, eenieder een mooie winter, fijne feestdagen en een 

prachtig nieuw vaarseizoen 2018 toe te wensen, 

                                                                    De havenmeesters van de Broekerhaven 
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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. 

Ledenbestand 
Aangemeld als lid van onze vereniging: 
 
 
Pieter Punt 
Paktuinen 33 
1601 GD  ENKHUIZEN 
 

De heer W. Hoekstra 
Graaf Willemstraat 228 
1611 HP  BOVENKARSPEL 
 
De heer L. Jetses 
Rietzanger 14 
1613 SH  GROOTEBROEK 

 
Erik van Amsterdam 
Houtstraat 7 
1611 MB  BOVENKARSPEL 

 
 
Pieter Aartsen 
Lange Annastraat 30 
2011 XJ  HAARLEM 
 
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. 

November Gertjan Severs 

December Kees Meijne 

Januari Jan Redeker 

Februari Peter Beers 

Maart Jan de Vries 

April Jaap Rood 

Winterrooster Havenmeesters 2017/2018 

ERS
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Aanleveren kopij vóór vrijdag 9 maart 2018 bij redactie@broekerhaven.com 

Fotopagina Waterdagen & “Broekerhaven Wadden” 

Kees bij “De Broekerhaven Wadden” 

Alleen bij een noorderwind. Peter van Laar in actie tijdens de Waterdagen 


