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Van de bestuurstafel... 
 

 
Het is bijna weer zo ver: de ALV, maar vooral het nieuwe vaarseizoen. Zin in, 
veel zin in. 
 
Vanavond zaten we te eten. Zoals gebruikelijk heerlijk. De liefde van een man 
gaat door de maag betekent in mijn geval heel veel liefde. 
Het meeste en meest opvallend was veel spinazie waar ik ook nog es veel van 
heb gegeten. Mijn spierballen groeiden er van zoals Popeye de Sailorman, ten-
minste zo voelde het. Zo stoer als hij zal ik nooit zijn, maar een beetje wel, 
tenminste zo voelt het vaak. 
 
Ik heb me voorgenomen dat gevoel zoveel als mogelijk te onderdrukken dit seizoen, want het leidt altijd, 
echt altijd tot een deceptie. Op z’n West-Fries: een afgang. 
Vroeger, toen ik nog geen boot had, ging ik af op het land. Tegenwoordig ga ik af op het water tot soms 
zelfs helemaal kopje onder. 
 
Als ik vroeger de anderen wilde laten zien hoe goed ik kon motorrijden dan ging ik op mijn plaat. Liet ik, 
ongevraagd en dus nergens voor nodig, zien hoe handig ik kon manoeuvreren met een zijspan en vloog ik 
ten overstaan van een menigte vrijwel over de kop. Het commentaar van de speaker was: kijk, zo moet het 
in ieder geval niet. Veel meer gebeurde op het land, maar dat zal ik jullie verder besparen. Eenmaal op het 
water was ik nog niet veel wijzer geworden. Mijn broer had een zeiljacht. Mijn broer is voorzichtig en be-
heerst. Kent Popeye wel maar heeft daar, gelukkig voor hem, geen gevoel bij. Hij kende zijn boot van haver 
tot gort, ik dacht haar nog beter te kennen. Hij voer er wekelijks mee, ik 1x per jaar. Afijn, wij zeilen op een 
weekend. Ik sturen natuurlijk, want dat kan ik zo goed. We varen bij Kornwerderzand de sluis in van zoet 
naar zout. Niet zo sukkelig, nee hup er in. Boem, tegen de voorligger. Even verkeerd geschakeld. Nauwe-
lijks schade, maar een afgang! 
 
Een keer in Staveren in de oude enkelsluis situatie. Veel drukte, lang wachten, veel onhandigheid. Roepen, 
schreeuwen, schelden. Ik niet, natuurlijk niet. Aan de beurt zijnde rustig de sluis in, plekje aan stuur-
boord. Met de kop naar de wal en op ’t laatst een flinke klap achteruit. Door de linkse schroef trekt de kont 
keurig stuurboord en ligt Brombeer strak langs de kant. Achterlijntje vast, stationair vooruit zodat de kop 
bij de kant blijft en voor een lijntje vast. Ziezo, klaar en dat met een blik naar de anderen: kijk zo doe je 
dat. Helemaal alleen. Krijg je ook geen ruzie. Bij de uitvaart was ik zo vol van mijn geslaagde act dat ik, in 
trots zwelgend niet nadenkend en om me heen kijkend met een blik van: zie je wel daar gaat die handige 
man weer, eerst het achterste lijntje losmaak, naar voren loop en ineens voel dat Brombeer door turbulen-
tie in de sluis, de kont van de wal draait. Naar achteren gerend in z’n vooruit met het roer verkeerd en zo 
vol met de kont tegen het prachtige 16x gelakte zwaard van de Schouw naast ons denderend. De eigenaar 
moest er om lachen. Hij had feilloos door hoe ik afging en had er graag nog wat lakbeurten voor over om er 
van na te genieten. 
 

Vaak doe ik stoere dingen als ik alleen ben en dus niet zo en publiek af ga. Dan steek ik de machinekamer 
in brand of lazer te water, zoals afgelopen oktober op m’n verjaardag toen ik even serieus dacht dat het ook 
mijn sterfdag zou worden. De lijst is lang, veel langer dan u voor mogelijk houdt. Op de een of andere ma-
nier lukt het me nog steeds niet om de Popeye in me onder controle te houden. Met zo’n groot bord spina-
zie achter de kiezen, zoals vanavond, is de kans groot dat ik er weer helemaal op afga. Ik hoop dat door dit 
met jullie te delen ik mezelf bescherm en dat, voordat ik weer in mijn ‘dat doe ik ff’ act ga, en ik mezelf op 
tijd realiseer dat ik echt niet stoer ben en niets beter kan dan een ander en dat helemaal niet aan hoef te 
tonen. 
 

Als jullie dus komend seizoen iets stoms doen en afgaan bedenk dan dat er in ieder geval één is op de club 
die het meestal nog bruiner bakt. Geniet dus vooral en misschien zelfs wel op het moment van iets stoms, 
want denk dan aan mij en een glimlach zal je deel zijn. 
 

Laten we weer met z’n allen, we zijn tenslotte allemaal vrijwilligers en doen dus allemaal mee en dragen 
allemaal de verantwoording, het tot een geslaagd vaarjaar maken en vooral bezig zijn met het goede van 
onze unieke, mooie haven in plaats van vooral met de bedreigingen. Bedreigingen ga je te lijf, het goede 
omarm je. Omarm je de bedreigingen dan verdwijnt het goede. 

 

Sjoerd 
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Van de Redactie.. 
De eerste Broekerzeepost van 2018. Het voorjaar komt eraan, de bo-

ten gaan weer in het water en het seizoen kan weer beginnen. We kij-

ken er allemaal erg naar uit. 

Op de voorpagina een foto van de “winter”. Prachtige plaatjes levert 

het op. Heeft u ook een mooi plaatje voor dit clubblad, denk er dan 

aan om deze eens op te sturen. Ook leuke bestemmingen zijn interes-

sant om te delen. Zoals deze foto hieronder, gemaakt in Marken. Een aanrader om eens 

een keertje te bezoeken. Persoonlijke bijdragen zijn altijd van harte welkom. 

Lenka Struijs 

redactie@broekerhaven.com 
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Nieuwjaarsreceptie 
Op zondag 7 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en kwamen we in het club-

huis bij elkaar. Koffie, thee, en hapje en een drankje en zelfs een lekkere oliebol ston-

den voor ons klaar! 

Het was een gezellige middag en iedereen kon weer even bijpraten, Sjoerd Bakker deed 

een woordje, nieuwe leden kwamen van ver om kennis te maken en er werd geproost op 

een mooi nieuw jaar.  

De evenementen commissie heeft haar best zeker weer gedaan, we werden goed ver-

zorgd! Namens iedereen bedankt. 

De Redactie 

De dames duiken even in het archief met Aad De echtgenotes van de havenmeesters 

Kees is weer als nieuw Jan en Ron nemen er nog een 

Gezellig sfeertje in het clubhuis Oliebolletje erbij... 



8 

 

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 hef-

fing voor recreatie jachten. Hieruit heeft geresulteerd dat sport gerelateerde schepen 

(zeiljachten) etc. BTW vrijgesteld zijn. Motorjachten dienen wél BTW af te dragen míts de vereni-

ging 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 motor-

jachten 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, ligplaat-

senadministratie 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 be-

stuur 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 ontwikkelin-

gen 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.  
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De meest opmerkelijke uitgaven zijn de bouw van het nieuwe jeugdhonk, dit was begroot op  

€ 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 doorge-

schoven. 

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 vertelt 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 ex-

clusief bedankt voor hun belangeloze onmisbare inzet voor het bouwen van het nieuwe jeugd-

honk. 

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 schippers-

meeting 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 ma-

ken.  

Tevens is er ieder jaar in september de Taartenrace, gesponsord door bakkerij Rood, dit evene-

ment 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 wa-

terbord 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 havenmees-

ters blijven; de havenboot is goed verzorgd door Jochem. In de winter hebben we iedere maan-
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Derde prijs 

dagochtend overleg gehad. Ook het bestuur was hierbij vertegenwoordigd in de persoon van Ma-

rius, 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 verenigings-

weekend 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 ge-

werkt. 

20. sluiting 

Voorzitter sluit om 21.30 de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst. 
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UITNODIGING & AGENDA 
Algemene Ledenvergadering 

WSV De Broekerhaven 
 

Datum : 29 maart 2018 

Plaats : Clubgebouw 

Aanvang : 20.00 uur  

AGENDA 

 

1. Opening 

2. Vaststellen van de agenda 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 a. Water onder clubgebouw 

 b. Waterpeil in haven 

 c. Aanpassing havenreglement  

4. Verslag van de Algemene Vergadering van 31 maart 2017 

5. Verslag secretaris 

6. Verslag penningmeester en Jaarrekening 2017 / Balans 2017 (bijgevoegd) 

7. Verslag kascontrolecommissie 

8. Begroting 2018 en 2019 (bijgevoegd) 

9. Tarieven 2019 voorstel (bijgevoegd) 

 

                                           PAUZE 

 

10. Verslag commissie jeugdzeilen (Peter van Laar) 

11. Verslag commissie wedstrijdzeilen (Ron Laan) 

12. Verslag havencommissie (Jan de Vries) 

13. Verslag havenmeesters (Jan Redeker) 

14. Verslag evenementencommissie / feestcommissie (Peter van Laar) 

15. En bedankt... 

16. Goedkeuring van het door het bestuur in het jaar 2017 gevoerde beleid 

17. Voorstellen: 

 Voorstellen kunnen tot 22 maart 2018 schriftelijk bij het 

bestuur worden ingediend. 

18. Rondvraag 

19. Sluiting 

Jeugd-

zeilen 

Haven-

meesters 

Bestuur 

Wedstrijd 

zeilen 
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Jeugdzeilen 

Je kunt je weer opgeven voor jeugdzeilen. 

Dit is het rooster voor het komend seizoen: 

 

We gaan starten in week 16. 

Met de eerste les voor jeugdzeilen Optimist groep 3 op maandag 16 april. 

Met de eerste les voor jeugdzeilen Optimist groep 2 op woensdag 18 april. 

Met de eerste les voor jeugdzeilen Optimist groep 1 op vrijdag 21 april. 

Het tweemans zeilen wordt gestart op donderdag 19 april. 

  

Alle lessen zullen aanvangen om 18.30 uur. Om 20.00 uur zijn we klaar. 

Alle kinderen zijn minimaal 8 jaar en beschikken over een zwemdiploma A en B. 

Verplicht is het dragen van een passend zwemvest met kraag, welke ook door het kruis ge-
zekerd is. 

   

De instructeurs zijn : Jurriën van der Loo, Wim Schagen, Tom Laan, Yuriën van Paridon 
(indien aanwezig), Bert Hazelaar en Peter van laar. 

Deze worden bijgestaan door : Emiel Buis en Jaap de Boer. 

 

Tijdens de zomervakantie zijn er geen zeillessen. 

Op zondag 9 september 2018 wordt er afgezeild. 

 

Op de website (www.wsvdebroekerhaven.com) kun je het inschrijfformulier downloaden. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Peter van Laar: jeugdzeilen@broekerhaven.com of telefonisch: 0228-543 680. 

 

Foto’s van het jeugdzeilen voor de Broekerzeepost zijn altijd welkom:  

redactie@broekerhaven.com 

De schaal van Beaufort 
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Waarom is zeilen zo leuk? 

Zeilen is leuk omdat je lekker buiten bent, het is avontuurlijk, het is goed voor je zelfver-

trouwen en je leert er heel veel leuke dingen die altijd nog van pas komen. 

Je leert bij ons zeilen in een Optimist. Na het eerste seizoen kun je dit bootje helemaal 

zelf te water laten, optuigen, zelfstandig ermee weg varen, terug naar de wal komen en 

weer aftuigen. 

Je leert ook van alles over de wind, de onderdelen van de boot, handige knopen maken, 

veiligheid op het water en nog veel meer. Bovendien is het leuk om met andere kinderen 

samen te zeilen zodat je later ook in een tweemansboot kunt leren zeilen zoals met de 

Topper Topaz.   

Dus lijkt het je leuk om dit allemaal te leren; geef je dan zo snel mogelijk op voor het 

jeugdzeilen komend seizoen! 

Internationaal spellingsalfabet 

Optimist Topper Topaz 
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Midwintermaaltijd 
Zondag 25 februari 2018 

Na een jaar zoeken naar een kok voor onze 
midwintermaaltijd en de dreiging dat het eve-
nement niet door zou gaan, had gelukkig een 
nieuw lid het lef om zich aan te bieden om een 
maaltijd te gaan bereiden. Gezien het zeer kou-
de weer was het een echte midwinter maaltijd. 
De ijspegels hingen in een rijtje aan het houten 
hekje langs het strandje van Vermeulen naast 
een berg ijsschotsen.  

Eerder hadden Feiko en Loes zich al aangemeld 
om het toetje te maken en Bart Swart meldde 
zich tijdens de nieuwjaar receptie aan om 
stamppot te maken. Bart kent u misschien nog 
niet maar velen van ons zal hij mogelijk wel 
herkennen. Bart is namelijk één van de sluis-
wachters van het Naviduct. 

De uitnodigingen werden de deur uitgestuurd 
en al snel hadden we 38 aanmeldingen binnen. 

Na wat heen en weer mailen door Peter om de 
planning op de dag goed te laten verlopen ston-
den we op 25 februari om 13.00 uur klaar in 
de kantine om de aardappels te gaan schillen. 
Bart had een extra grote pan mee en Peter had 
nog een extra campingsetje op gas meegeno-
men want op het huidige kooktoestel in de 
kantine passen 2 grote pannen en dan is de 
kookplaat vol. Met 5 man was het schillen ei-
genlijk heel snel gebeurd. Tony Mathieu en zijn 
echtgenote Gaby (onze Belgische leden) kwa-
men ook spontaan mee helpen met aardappels 

schillen en stoelen en tafels klaar zetten. Zij 
stonden met hun camper op het terrein van 
Vermeulen op de passanten kade. 

Bart had thuis de gehaktballen en de jus vol-
gens geheim recept al voorbereid. De warm-
houdplaat uit de kantine kwam hierbij mooi 
van pas (wat fijn toch dat er zoveel spullen 
voorhanden zijn in de keuken) Alleen de 
stamppot stamper ontbrak nog maar hier was 

Annet de reddende Engel die deze na een tele-
foontje van thuis meenam. 

Bert stond al snel in een grote pan zelf ge-
maakte groente soep met balletjes te roeren 
voor het voorgerecht en Feiko had een heerlijke 
Tiramisu met bitter koekjes gemaakt die alleen 
nog uit de koelkast gehaald hoefde te worden. 

Nadat Bart  onze kok, uitgekiend had hoe laat 
we zouden gaan eten en hoe laat die grote pan-
nen met aardappels en hutspot dan op het 
vuur moesten was er nog tijd over om mee te 
doen aan de koffie met koek en een drankje 
met een hapje. Bart bleek in een ver verleden 
een opleiding voor kok te hebben gevolgd dus 
waren we in goede handen. 

Peter praatte de  middag aan elkaar en opende 
de maaltijd met de mededeling dat we niet al-
leen voor volgend jaar maar ook het jaar daar-
na al aanmeldingen hebben om de volgende 
maaltijd te verzorgen. 

Helaas hadden we ’s ochtends 5 afmeldingen 
gekregen i.v.m. ziekte waaronder Loes. Daar-
naast kwamen een aantal mensen die zich wel 
hadden opgegeven helaas niet opdagen. Dat is 
jammer. 

Om 18.00 uur werd de soep vakkundig rondge-
deeld door Feiko. 
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Bert maakte foto’s en Ans en Annelies probeer-
den de keuken en afwasmachine onder contro-
le te houden. Tussendoor zijn inmiddels al een 
aantal leden gewend om even te helpen met 
kopjes en lege glazen opruimen wat we altijd 
zeer waarderen. Bert en Peter achter de bar en 
het liep als een zonnetje. 

Hierna de hutspot met gehaktbal en lekkere 
jus waar ook flink van gegeten werd. De pan is 
bijna leeg gegaan. Goeie planning. Volgens de 
goedkeurende leden is Bart bij deze door de 
ballotage commissie van de club gekomen. 

Het toetje, de Tiramisu keurig opgediend met 
een bitterkoekje en vorkje ging er bij iedereen 
wel in. Ondanks het aantal afmeldingen is dit 
schoon op gegaan. Om je vingers bij af te lik-
ken! Zeker voor herhaling vatbaar. 

Hierna nog een kop koffie of thee als afsluiter. 

Feiko en Bart namen hun bloemen onder ap-
plaus in ontvangst. 

Nog even nazitten en rond 22.00 uur was alles 
weer netjes opgeruimd. 

Onze Belgische leden doken weer in hun cam-
per met kachel op die koude kade (brrrr) en de 
rest ging allemaal op huis aan. 

Iedereen weer bedankt voor de gezellige en be-
hulpzame inzet en het lekkere eten. 

Bart, nogmaals bedankt want zonder jouw 
aanmelding was er geen midwinter maaltijd 
geweest. 

Ans, Peter, Annelies en Bert  
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Al fietsend naar Enkhuizen zat ik te denken dat het toch echt wel tijd was voor een ge-
sprek bij deze twee enthousiaste verenigingsmensen om ze wat beter te leren kennen. We 
zien ze vaak want ze zijn actief in de Evenementen Commissie. Dus hier het antwoord op 
“Wie zijn Bert en Annelies Biesenbeek”? 

NAAM:     Bert & Annelies BiesenbeekBert & Annelies BiesenbeekBert & Annelies BiesenbeekBert & Annelies Biesenbeek----LouweLouweLouweLouwe    
GEBOREN: Bert is geboren op 11 april 1962 te Den Haag, hij had nog 2 oudere broers en groei-

de tot zijn 13e op in de Hofstad. Annelies is geboren op 2 maart 1966 en groeide sa-

men met haar zus en 2 broers op in Bergen. 

GEZIN:  Bert en Annelies ontmoetten elkaar in 1985 in café Bruintje in Hoorn. Annelies 

woonde op de “Zusterflat”, ze deed de “in service” opleiding bij het ziekenhuis in 

Hoorn. Bert verhuisde als puber naar Abbekerk. Zijn vader kreeg een baan in Am-

sterdam en zodoende kwamen ze in Abbekerk terecht, de huizen waren er nog be-

taalbaar en je was zo in Amsterdam. Bert ging naar de LTS, KTS en MTS in Hoorn 

en begon na zijn schoolcarrière als dakdekker. Ze woonden samen in Hoorn en na-

dat Bert en Annelies in 1993 in het huwelijksbootje traden kregen ze twee kinderen, 

dochter Nadège (20 jaar) en zoon Mathijs (19 jaar). De inspiratie voor de meisjes-

naam hadden ze opgedaan tijdens hun huwelijksreis naar Frankrijk. 

 Inmiddels wonen ze sinds 2000 met veel plezier in de Kadijken in Enkhuizen.  

BEROEP:  Bert begon als dakdekker maar had op het voortgezet onderwijs gekozen voor elek-

trotechniek. Toen hij in de tweede klas zat startten ze wel net een opleiding in de 

automatisering maar Bert mocht van zijn ouders niet opnieuw aan een opleiding 

beginnen, hij was tenslotte “over” en moest eerst maar eens wat afmaken! Hij ging 

werken bij Holec (bedrijf in schakelmateriaal) en later als freelancer bij Sine in 

Haarlem als elektrotechnicus, tekenaar, constructeur en nog een aantal andere 

functies. Ook deed hij nog een HBO opleiding om zich te specialiseren in Bliksem & 

Aarding. Uiteindelijk is hij voor zichzelf begonnen in de automatisering (Biesenbeek 

IT) en werkt hij veelal vanuit huis. 

 Annelies heeft de verpleegopleiding in Hoorn gedaan en werkt nog steeds in het zie-

kenhuis in Hoorn. Ze heeft een veelzijdige functie op de verpleegafdeling (zorgen, 

coördineren, assisteren, opleiden enz...) en dat doet ze allemaal met veel plezier. 

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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HOBBY’S:  Bert z’n hobby is voornamelijk zeilen, dat vindt hij een heel erg leuke en ontspan-

nen bezigheid. Daarnaast is hij ook een groot fan van de Franse balsport Pétanque 

en heeft daarin ook toernooien gespeeld. Zijn vader is zelfs oprichter van de mees-

te Pétanque verenigingen in onze regio. Bert vindt vissen ook leuk, kookt graag en 

heeft ook een verzameling modelbouwtreinen en landschappen. 

 Annelies heeft veel gehandbald maar door blessures heeft ze het uiteindelijk op 

moeten geven. Ze werkt graag in de tuin en probeert zo nu en dan een lekker re-

cept uit. Ze gaat geregeld naar haar moeder in Bergen om de grote verzamelingen 

van haar overleden vader op te ruimen. 

TYPE SCHIP: Een Maxi 77 

NAAM SCHIP: Sloe Gin. Gekocht in 2013. De boot heeft deze naam gekregen omdat Bert tij-

dens het klussen luisterde naar blues op de radio. Hij hoorde het nummer Sloe gin 

van Joe Bonamassa, een prachtig nummer waar de boot toen naar is vernoemd. 

CONTACT MET DE WATERSPORT: Het was ergens rond het jaar 2010 toen een klant van Bert 

hem eens meenam op zijn zeilbootje. Dat vond Bert zo’n mooie ervaring dus Anne-

lies moest ook mee tijdens een volgende trip. Ze vonden het allebei leuk maar zei-

len konden ze niet. Toen Bert in 2013 de Sloe Gin kocht moest hij nog leren zeilen. 

Inmiddels redt hij zich aardig en heeft ook al een aantal keer de Engelse kust op-

gezocht. Annelies is niet echt een zeiler maar volgt gewoon de orders op. 

VAKANTIE:  Voorheen kamperen maar tegenwoordig met de boot. De plannen van vorig jaar 

kwamen niet tot uitvoering, te meer omdat Annelies bij het gat tussen Vlieland en 

Terschelling al zeeziek werd. De wind en golven werkten ook niet mee dus de Duit-

se Waddeneilanden zijn niet gehaald maar hebben ze wel een prachtige vakantie 

langs de Nederlandse Wadden gemaakt en ook Noord Nederland. Dit jaar is de be-

stemming onbekend, ze willen wel met de boot weg maar laten de bestemming en 

het tempo afhangen van het weer.  

 Ze komen wel geregeld op Texel. Daar woont en werkt hun dochter als gepassio-

neerd kok bij Boerderij Eethuis Catharinahoeve in Den Burg. Een aanrader om 

eens te gaan eten als je met je boot in Oudeschild ligt! 

FAVORIETE MUZIEK: Aan boord meestal geen muziek tijdens het zeilen. Tijdens het klussen 

wel. 

FAVORIETE DRANK: Aan boord drinkt Annelies graag een glaasje wijn. Bert heeft liever een 

biertje, een whisky, een Berenburg, Ricard (Pastis 51) of zijn eigen brouwsel: een 

vruchtenlikeur van de Sleedoornbes (Sloe gin). Deze plukken ze van een struik er-

gens in het Streekbos… 

FAVORIETE GERECHT (aan boord): Makkelijke gerechten, een lekkere salade of barbecueën, 

ze hebben geen echte koelkast dus veel kunnen ze (nog) niet op voorraad houden. 

Wordt wel aan gewerkt… 

WIE KOOKT ER AAN BOORD: Bert 

FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Alles is goed aan deze boot, zeewaardig, ruime 

kuip en een groot bed. Maar als Bert toch moet kiezen dan een J Class van een 

meter of 50. Annelies wil alleen ruime gangboorden. 

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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DAT WIL IK NOG KWIJT: Vanaf het begin hebben Bert en Annelies zich erg welkom gevoeld op 

de haven. Het is een leuke club met veel enthousiaste en energieke mensen die veel 

voor de vereniging doen. Mooi om te zien. De Evenementen Commissie vinden ze 

leuk maar het zou leuk zijn als er nog een paar mensen bij kwamen in deze Com-

missie zodat de taken een beetje verdeeld kunnen worden. 

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

len? 

HET ANTWOORD VAN BERT: Mijn volgende actie in het competitieseizoen? Ach, eigenlijk ben 

ik niet zo’n wedstrijdzeiler. Ik mis ook een beetje een goede en vaste maat. Waar-

schijnlijk doe ik zo nu en dan een wedstrijdje mee, voor de lol. Ik vind dat Valk-

varen wel heel erg leuk! Al werd ik daar ook 4 keer laatste… 

VOLGEND SLACHTOFFER: Jurriën van der Loo 

VRAAG VAN BERT: Wanneer gaan we weer eens barbecueën en daarna een nachtje doorhalen 

tot we de zon weer zien opkomen? 

 

De Redactie 

De Sloe Gin in actie tijdens een wedstrijd 
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Reddingstation 

Wijdenes 
17 januari hadden we een presentatie van Red-
dingstation Wijdenes in ‘Schippers Welvaren’. 

Michelle van de Ruit en drie enthousiaste mede
-KNRM-mers vertelden over het reilen en zeilen 
in noodsituaties.  

Diezelfde middag waren zij nog uitgevaren voor 
een melding bij windkracht 6/7 en een tem-
peratuur van 5,5°. Reddingboten Frans Verka-
de en Hendrik Jacob van KNRM Marken, Red-
dingboot Bert en Anneke Knape van KNRM Le-
lystad en reddingboot De Gooier van station 
Wijdenes werden opgeroepen om een zoekactie 
te starten op het Markermeer. Vanuit Den Hel-
der was ook een reddingshelikopter ingescha-
keld en alle schepen op het Markermeer werden 
gevraagd of ze wat gezien hadden.  

Na een zoekactie van bijna twee uur, waarbij 
het gehele Markermeer is afgezocht, is de zoek-
actie afgeblazen.  

Er is niks aangetroffen. 

Er werden door Michelle, Natascha, Mark en 
Stefan enthousiaste verhalen verteld, met 
mooie beelden erbij. De kantine zat lekker vol, 
hoewel er nog wel wat mensen bij hadden ge-
kund. 

Er werden veel vragen gesteld en we zijn deze 
avond dan ook behoorlijk wijzer geworden van 
de werkwijze van het Reddingstation.  

Wist je dat zo’n overlevingspak met reddings-
vest ca. 10 kg weegt. En daar moet je nog men-
sen mee redden ook. 

KNRM-mer word je niet zomaar. Er gaan gede-
gen opleidingen aan vooraf: 

Opleiding bemanning: 

01 Vaarbewijs I + II 
02 Marcom-B 
03 Helicopter Underwater Escape Training 
 (HUET)  
04 Kapseistraining 
05 EHBO (inclusief reanimatie) 
06 EHBO + 
07 Operationele Vaardigheden 
08 SAR-Craft Operations, een week lang trai
 ning in Schotland 
09  Radarwaarnemer 
10 Bridge Resource Management (BRM) 
11 On-Scene Coördinator 
12 SAR Liaison 
 

Reddingstation Wijdenes is gelieerd aan de Ko-
ninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
(KNRM) en is een erkende hulpverleningspart-
ner 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 hel-
pen van mens, dier, en materiaal in nood op het 
Markermeer. 

Reddingstation Wijdenes is voor het grootste 
deel afhankelijk van donatiegelden door parti-
culieren, bedrijven en geredden. (Zie ook 
www.reddingstationwijdenes.nl). 

Hoewel zij gelieerd zijn aan de KNRM ontvangen 
zij slechts een kleine vergoeding van de KNRM. 

Donateurs zijn dan ook van harte welkom en op 
de avond zelf hebben diverse mensen zich al 
aangemeld. 

Een informatieve, gezellige avond, maar we ho-
pen deze mensen op het water toch niet nodig 
te hebben. 
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 Wedstrijdzeilen 

Beste watersporters, wedstrijdzeilers, 

 

Het begint alweer te kriebelen. We willen het water weer op. 

We hebben er weer zin in. 

 

Dinsdag 3 april beginnen we het wedstrijdseizoen weer met de  

Skippersmeeting. 

Alle wedstijdzeilers, meer ook mensen die misschien wel eens mee willen 
zeilen, op eigen boot of als opstapper, maar niet precies weten wat het in-

houdt, zijn van harte welkom. 

 

Om 20.00 uur staat de koffie in ‘Schippers Welvaren’ klaar. 

 

We zien jullie. 

Groeten, de wedstrijdcommissie, 

Ron, Jurriën en Annette.  
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Herkenbaar? 

Waar is Hein? 

Hein is even niet aan het zeilen. U heeft 

misschien gedacht, wat is die gozer alle-

maal van plan? Maar hij maakt het gewoon 

allemaal waar. Hein heeft samen met zijn 

zoon de Kilimanjaro bedwongen!  

Wat een fantastische prestatie. We zijn trots 

op je hoor, Hein!  

Straks weer lekker zeilen op de Middelland-

se Zee. En we houden je in de gaten! 

 

De Redactie 

Simon Groot 

Simon is vele jaren lid van de havencommissie ge-
weest maar heeft nu helaas opgezegd. Hij heeft zijn 
boot op dit moment te koop staan en zijn box al opge-
zegd. 
 
Simon, heel hartelijk dank voor je inzet! 
 
We wensen Simon heel veel plezier met 
zijn nieuwe uitdagingen. 
 
De havencommissie 
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Overleden 

  

Hijsdagen 

De boten bij Van der Meulen gaan 

zaterdag 24 maart in het water 

De boten van de vereniging op       

zaterdag 7 april. 

Oproep website! 
Voor de website zijn we nog steeds 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 belangrijk voor een vereniging. Tegenwoordig kijken veel 

mensen eerst naar de website om te zien of hen iets aanspreekt en daar-

om is een website vaak het eerste moment van kennismaken. Daarop 

worden veel keuzes gemaakt. Laat het bezoek aan onze website bij ieder-

een een goede indruk achterlaten. Wie helpt ons daarmee??  

Meld je aan via redactie@broekerhaven.com! 

    
Ons bereikte het droevige bericht dat  

Mevrouw G.M. Groeneweg - Tapper  

uit Hurdegaryp in januari van dit jaar 

is overleden.   

Mevrouw Groeneweg is vele jaren 

lang een heel trouw lid van onze    

vereniging geweest. De afgelopen     

jaren alleen nog ondersteunend maar 

ze vond het altijd zo fijn om op de 

hoogte te blijven van onze vereniging.  

We wensen haar nabestaanden veel 

sterkte toe. 

Geniet van ieder uur 

Vertoef niet in het verleden 

Beleef iedere dag ten volle 

Het kan uw laatste zijn 

 

Op 18 januari 2018 is 

Ethel Dorothy Hovenkamp-Kruit 

overleden, echtgenote van  

Bert Hovenkamp. 

Wij wensen Bert en hun kinderen en 

kleinkinderen veel sterkte toe met dit 

verlies. 
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           Wedstrijden & Evenementen 2018 

WEDSTRIJDEN DATUM TIJD 

Skippers mee�ng 03 april 2018 20.00 uur 

Dinsdagavond compe��e I 10, 17, 24 april 1e start 19.15 uur, 2e start 19.30 uur 

 1, 8, 15, 22, 29 mei  

 5, 12, 19, 26 juni  

 3, 10, 17 juli  

Dinsdagavond compe��e II 28 augustus 1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur 

 4 en 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) 

StarIjd wordt 7jdens de koffie bekend         

gemaakt 

Prijsuitreiking compe��e 13 november 20.00 uur 

 

EVENEMENTEN   

Algemene Ledenvergadering 29 maart  20.00 uur 

Hijsdag Van der Meulen 24 maart  

Hijsdag Vereniging 07 april  

Seizoens opening 08 april 15.00 - 18.00 uur 

Broekerhavenweekend 09 & 10 juni  

Afzeilen jeugd 09 september 10.00 uur 

Seizoens afslui�ng 28 oktober  15.00 - 20.00 uur 

BC 
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Kademuur achter glas... 

NHD zaterdag 17 februari 2018 
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Belangrijke mededelingen 

havenzaken 

 In opdracht van de gemeente wordt momenteel de 
“Pampuskade” verstevigd. De aannemer verwacht voor de 
Pasen alles te hebben afgerond, maar het kan zijn dat de 

puntjes op de “ i “ iets langer duren dan verwacht.  

 

 Mocht u pas in mei of nog later gebruik maken van uw 
ligplaats, meld dit dan s.v.p. bij de havenmeester. We 

kunnen uw ligplaats dan wellicht tijdelijk verhuren. 

 

 Ook als u weggaat met uw boot voor 1 nacht of langer, 
is het verplicht dat te melden. Doe daarom een briefje in 

de bus bij de havenmeester, dat voorkomt misverstanden. 
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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: 
 
 
Gerard Schrale 
Staaleversgracht 5 
1601 NM  ENKHUIZEN 
 
E.J. van der Logt 
Murillostraat 14 
1611 DC  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. 

Rooster Havenmeesters 2018 

04 PB 

11 JDV 

18 GS 

25 KM 

  

APR 

06 JRO 

13 PB 

20 JDV 

27 GS 

  

JUNI 

04 JRO 

11 JDV 

18 JRE 

25 PB 

  

JULI 

01 JDV 

08 JRE 

15 KM 

22 JRO 

29 PB 

AUG 

05 GS 

12 JRO 

19 JDV 

26 JRE 

  

SEPT 

03 KM 

10 GS 

17 JRO 

  

  

OKT 

02 JRE 

09 GS 

16 PB 

23 KM 

30 JRE 

MEI 
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Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 25 mei 2018 bij redactie@broekerhaven.com 

IJs op het Markermeer!  
Foto’s aangeleverd door de familie Kleton 


