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Van de bestuurstafel...
Vorige keer in het bestuurstafelstukje had ik het over Aruba en het
relatieve van het langdurige warme weer daar.
Dat relatieve verdwijnt als sneeuw voor de zon als je Arubaans weer
hebt in Friesland tijdens de vakantie. Absoluut mooi! Niks relatiefs
aan.
Met zo’n zomer is er geen betere hobby denkbaar volgens mij dan de
onze. Mogelijk wat sneu voor de zeilers met het meestal bijna windstille weer. Aan de andere kant kunnen jullie (de zeilers bedoel ik) es ervaren hoe lekker makkelijk wij als motorboters het hebben en vooral
genieten van alles om je heen zonder steeds te hoeven letten op windrichting, koers, zeilvoering,
zeilstand en of de bemanning wel dat doet wat je als schipper wil dat ze doen. Wij (de motorboters) kijken om ons heen en doen bijna alles en dat is niet veel, alleen.
Verschil moet er zijn.
Gelukkig genieten we allemaal met volle teugen en groeten we elkaar. Vooral als wij jullie voorrang geven! Want het moet gezegd: wij hebben niet veel rechten. Ja, stuurboord vaargeul voorrang, maar dat is het wel zowat. Wat heerlijk lijkt me dat, zo’n lang rak met een koers precies
richting motorboot. Moet ie uitwijken voor me (als ik dus zeiler zou zijn). De enthousiaste zwaai
van de zeiler en het zuinige handje van de motorboter die een gezicht trekt van: hij doet het er
verdorie om.
Nou, wij motorboters hebben dat heel goed door hoor!
Gelukkig maar dat we veel tijd hebben om om ons heen te kijken en dus op tijd uit te wijken.
Alle, half serieuze, gekheid op een stokje: we houden van elkaar. Wat moeten wij zonder zeilen
om ons heen en jullie zonder motorboten waar allerlei commentaar op valt te geven. Allemaal op
het water, allemaal genieten en allemaal, als het nodig is, opkomen voor elkaar.
Warme zomer, warm water, foute samenstelling van het water en zie daar: een groene zee. Groen
van het gras zoals de vissers zeggen. Fonteinkruid!
Een groot groeiend probleem. Oplossingen zoals op de korte termijn maaien en voor de lange termijn de watersamenstelling veranderen biedt op dit moment nog te weinig soelaas. De klassieke
S-spant lijkt speciaal ontworpen voor fonteinkruid. Misschien een mooie tijdelijke oplossing?
Uitgaande van die vorm is het mogelijk een idee, ik bedoel dit bloedserieus, om de S-spant na te
bootsen met bijvoorbeeld vanaf de boeg een RVS of Alu pijp met de kiel (diepste punt) te verbinden en direct achter de kiel vanaf de achterkant van de kiel idem naar het aangehangen roer,
waar op het diepste punt een tijdelijk draaipunt gemaakt kan worden om het op aan te sluiten.
Simpel, effectief en zo weer te verwijderen als het niet meer nodig is. Nogmaals: ’t is maar een
idee.
Van de Havenmeesters hoorde ik dat er tot nog toe niet heel veel minder passanten zijn dit jaar.
Dat valt dus mee. De aantrekkelijkheid van onze haven compenseert blijkbaar het fonteinkruid
probleem. Het KNWV schijnt juridische stappen voor te bereiden om de Rijksverantwoordelijkheid
hierin aan de orde te stellen. Wie weet kunnen wij op den duur de gederfde inkomsten verhalen
op het Rijk. Ze (we) zijn er rijk genoeg voor.
Op de komende ALV, over ruim een half jaar, treden er 2 bestuursleden af. Een dringend verzoek
aan alle leden om na te denken over het vervullen van een bestuursfunctie, ofwel zelf, ofwel om
iemand voor te dragen die geschikt bevonden wordt. Ik kan verzekeren dat de betrokkenheid met
de vereniging toeneemt en dat het een leuke interessante taak is die zelfs in een nog volledig arbeidsintensief leven valt in te vullen. Laat staan in een pensioengerechtigd bestaan.
Ik wens jullie allen nog een genietend en intensief laatste deel van het vaarseizoen toe.
Sjoerd
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Van de Redactie..
Wat een heerlijke zomer! Met een boot in de haven mag je je best
heel erg gelukkig prijzen dit vaarseizoen. Zo af en toe zelfs na het
werk nog even voor anker om af te koelen in het Markermeer.
Nog een paar wedstrijden in het vooruitzicht en hopelijk nog een
paar mooie weekenden om het seizoen af te sluiten voor we allemaal
weer de winterstalling op zoeken.
Op de voorpagina een plaatje van het schip De Halve Maen op de
vrijdagavond van het vuurwerk tijdens de kermis van Hoorn. Een
evenement dat we zelden overslaan want Hoorn levert altijd een
mooie vuurwerkshow af.
Nog even genieten van de nazomer, het volgende nummer komt weer
uit in december.
Lenka Struijs
redactie@broekerhaven.com
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Wedstrijdzeilen
-uurs van WSV “De Broekerhaven”
Zaterdag 8 september 2018
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 na de wedstrijd.
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Broekerhavenweekend
Zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018
Een uitje voor alle leden
16 boten, de haven uitvoeren. Carl en Viola genoten van de gastvrijheid van Ron en Annette,
en Ischka bleef voor deze ene keer bij papa en
mama. Voor de zekerheid daags ervoor nog
even contact gehad met de havenmeester of hij
deze invasie aankon, maar wat een geweldig
gastvrije kerel. Dat regel ik voor jullie !
Tijdens het palaver hebben we een tijd afgesproken om binnen te zijn, (voor zover als mogelijk is natuurlijk) om daarna gezellig op de
“kleine weide” gezamenlijk het glas te kunnen
heffen. Eenmaal op de locatie heb ik getracht
een naar eer en geweten, zuiver tot op de
graad, betrouwbare jury samen te stellen,
maar dat werd een miskleun. Het was meer
een sabotageteam...

Ja, en dan is het zover, het Broekerhavenweekend 2018 zit er weer op, en verder vliegt
de tijd voorbij. Maar ook al is het alweer een
tijdje geleden er moet nog wel een verslag komen. Als je dat wilt gaan schrijven moet je dat
eigenlijk direct na afloop al doen, of nog beter
laten doen. Maar omdat het zo rommelig gezellig was kwam het er niet van om een winnaar
aan te wijzen. Dus probeer ik het zelf maar
eens een keer, en voel me de verliezer.
Zoals altijd voordat we naar buiten komen met
de uitvoering, zitten we gezellig bij elkaar en
praten over het e.e.a. , maar na enige tijd komt
het dan toch. Wat zullen we gaan doen, waar
gaan we naar toe, wat is leuk. Zo werd dit keer
besloten om naar de verenigingshaven van Lelystad ten noorden van de dijk te gaan. Een
locatie waar we ook nog wat bewegingsvrijheid
hebben. Maar ook een welke met name voor de
motorbootvaarders altijd goed te bereiken is
door een keuze te kunnen maken van boven of
onder de dijk.

Tijdens het palaver kreeg iedereen ook de opdracht om onderweg een liedje te maken op de
melodie van het Sinterklaas liedje “Zie de maan
schijnt door de bomen” met als refrein “In onze
haven gaat het goed, Broekerhaven weet hoe
het moet”

En zo kon het gebeuren dat we na in eerste instantie met 18, maar later toch met maar liefst Sonia, de dochter van Sven, had ook een stukje tekst gemaakt. Leuk dat dat aanslaat bij de
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jeugd dacht ik nog, misschien wil ze het wel zingen. Maar toen ik aan haar vroeg dit te doen,
gaf ze te kennen dat ze het liedje niet kende. Ik
was even stil, maar toen ze uitlegde dat ze niet
in Nederland is opgegroeid begreep ik dat natuurlijk en hebben we de zeer positieve tekst
gezamenlijk voorgelezen.

gen lekkere hapjes, aangevuld met de lekkernijen die door Bert en Annelies waren klaar gemaakt. En werd er tussendoor nog even een waterspelletje gedaan.

Dit was de inzending van de Place 44:
Melodie: Zie de maan schijnt door de bomen.
Place 44 klieft door de golven, van ons mooie
IJsselmeer.
En met Carl en Viola, hebben we een prima
sfeer.
Refrein:
In onze haven gaat het goed, Broekerhaven weet
Ondertussen ging de tijd ook door en werd het
hoe het moet. (2x)
voor een aantal tijd om de kooi op te zoeken,
Noord-noord-oost met ellef knopen, stuurboord anderen bleven nog even gezellig na zitten totdat ook bij hen het lampje zachtjes doofde.
richting Lelystad.
Eerst de sluis door bij Enkhuizen, dan hebben
Afgesproken werd dat we de volgende morgen
we dat maar gehad.
na het ontbijt met z’n allen een bakkie zouden
doen waarna we kenbaar zouden maken welke
activiteit we verder nog op het programma hadden staan. Dus toch nog een kleine verrassing
want het werd Yoga.

Refrein:
Het laatste stukkie voor het lappie, de spinaker
uit de tas.
En een broodje uit de oven, midden op
de waterplas.
Refrein:
Op de bestemming aangekomen, op een plekje
in de zon.
Namen wij alvast een biertje, tot de barbecue
begon.
Refrein.
****************************************************
Intussen stonden links en rechts de barbecues
al flink te roken en genoot een ieder van zijn ei-

Na alle inspanningen even rust vinden om de
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tocht naar huis weer aan te gaan. Geweldig zoals daar aan mee werd gedaan, en hoe stil kan
het zijn met zo’n grote groep.

Wij als EC vonden het een geslaagd weekend,
en hopen dat iedereen heeft genoten, ik dank

Annelies, Bert en Ans voor de hulp, maar ook
iedereen die aanwezig was voor het slagen van
dit weekend. En volgend jaar zien we wel weer
verder.
Peter van Laar

De Taartenrace
Ook dit jaar weer de taartenrace,
gesponsord door: Bakkerij Rood.
Op ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018
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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‘Ya’ volbrengt wereldreis in 1,5 jaar
Wij, Tonny en Aad, lagen 2 jaar geleden tijdens de vakantie met onze Fanaat in Harlingen, waar we kennis maakten met ene
Peter Hoefnagels. Deze man zat vol met
plannen om een milieuvriendelijke wereldreis met zijn zeilboot te maken.

Peter komt dan ook op de lijst van beroemde Nederlandse wereldzeilers! Door de vereniging van kustzeilers werden 2 mooie
herinneringen overhandigd. Zijn schip, een
Koopmans ontwerp, had de wereldreis van
1,5 jaar glansrijk doorstaan.

We kregen een uitgebreide rondleiding aan
boord van de “Ya”.

Tonny en Aad Houweling

Milieuvriendelijk was volgens Peter een
grote uitdaging en moest haalbaar zijn. Er
was geen gas, vaste of vloeibare brandstof
aan boord. Er werd elektrisch gekookt en
op twee elektrische hulpmotoren gevaren.
Derde prijs
Deze motoren konden tijdens ’t zeilen de
accu’s opladen terwijl ’t schip verder uitgerust was met veel zonnecellen en een kleine windmolen.
We hebben Peter tijdens zijn reis per computer gevolgd. Diverse opstappers voeren
als bemanning mee. Het weerbericht werd
uitgebreid bestudeerd zodat veilig kon worden gevaren. Er werd tijdens de vaart gemusiceerd, gezongen, gevist en heerlijk gegeten. Kortom er werd genoten!

Zaterdag 26 mei werd de Ya in Medemblik
door belangstellende feestelijk verwelkomd.
De door hem gedroomde wereldreis was
volbracht! Een hele bijzondere prestatie!
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Meld je aan voor een oefening
met de KNRM!
Op zaterdag 15 september a.s. houdt de KNRM een landelijke oefening voor de kust
van W.S.V. De Broekerhaven.
Men heeft gevraagd of onze vereniging daar aan mee wil werken en dat willen we uiteraard heel graag voor ze doen!
De laatste tijd heeft de KNRM veel hulp moeten verlenen aan de kleinere boten, welke
in nood verkeerden.
Wie hebben we nodig voor deze oefening?
We hebben ongeveer 25 mensen nodig die te water geraakt zijn en niet meer zelfstandig de boot kunnen bereiken.
Het scenario is het volgende:
Er is een plotselinge storm op komen zetten.
Een flink aantal kinderen dat juist op dat moment les kreeg, ligt met omgeslagen boten
te water. Op kajuitboten gaat ook het e.e.a. mis; giek tegen het hoofd en mensen die
overboord slaan.
De hulpdiensten worden opgeroepen, en alles gaat in werking.
Lijkt het je ook leuk om aan deze oefening mee te doen? Meld je dan aan om
deze oefening te doen slagen en laten wij eens klaar staan voor de geweldige
KNRM!
Dit kan bij:
Peter van Laar
Het liefst 's avonds 0228-543680 / 06-34441761
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Jeugdzeilen - Eerstejaars
Deze foto’s van de eerstejaars tijdens zeilles
en het omslaan met de optimist zijn ingezonden door Ludo Luckerhoff.
Binnenkort voor er weer afgezeild door alle
jeugdzeilers, namelijk op:
zondag 9 september.
Foto’s van het jeugdzeilen voor de
Broekerzeepost zijn altijd welkom:
redactie@broekerhaven.com
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Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ?

Op een mooie zomeravond fietst de redactie naar de
Sebastiaan Centenweg in Enkhuizen om eens nader
kennis te maken met Yuriën van Paridon. Hij woont
daar in het huis dat voorheen van zijn vader was maar
nu van hem. U kent hem wellicht van het jeugdzeilen
en hij beheert ook onze website.
NAAM:

Yuriën van Paridon

GEBOREN: Yuriën is geboren op 17 april 1994 in Venhuizen, hij is nu dus 24 jaar.
GEZIN:

Geboren in Venhuizen maar als snel verhuisde het gezin naar Andijk waar Yuriën’s
vader in een kassenbedrijf met bloemen werkte. Yuriën heeft de kleuterschool op
een Christelijke basisschool in Andijk gedaan maar toen zijn vader ander werk
kreeg verhuisden ze naar Bovenkarspel en ging hij naar basisschool De Hussel in
Grootebroek. Yuriën heeft 1 jongere broer, Etienne van 22 jaar.
Na De Hussel ging hij naar de havo op de RSG in Enkhuizen. Toen Yuriën erachter
kwam dat hij vanaf havo-4 al naar de Zeevaartschool kon is hij gestopt met de havo
en vertrokken naar Harlingen. Daar deed hij de eerste twee jaar, daarna ga je naar
IJmuiden voor de laatste twee jaar. Inmiddels is hij nu bijna klaar met zijn studie,
eindelijk! Binnenkort komt ook zijn broer bij hem wonen. Hij zocht woonruimte en
Yuriën vindt het wel gezellig. Zo ving hij wel vaker deze en gene op in zijn huis, het
is immers groot genoeg.

BEROEP:

Yuriën leert voor stuurman en hij heeft voornamelijk stages gedaan voor de Zeevaartschool. Daar ging soms zoveel tijd in zitten dat er van studeren niets meer terecht kwam. Daarom moet hij die studie nu nog afmaken maar soms lopen de dingen gewoon zo. Bij deze stages werkte hij op vrachtschepen in Europa, containerschepen van Rotterdam naar Engeland. Ook heeft hij een zeilreis van Sint Maarten
naar Harlingen gemaakt aan boord van een groot Noors opleidingsschip van 65 meter lang, de Christian Radich. Deze reis duurde zo’n twee maanden en ging via Bermuda, Horta en La Coruña naar Harlingen. Dit was wel een hele mooie en leerzame
ervaring. Omdat Yuriën zelf ook zeilles voor Optimist heeft gegeven aan
kinderen in onze haven vond hij het
mooi om te zien dat zelfs de kinderen
op de Atlantische Oceaan zeilles kregen in Optimisten vanaf het eiland
Horta bijvoorbeeld.
Hij heeft ook nog een “bijbaan” bij
een ingenieurs bureau voor waterbouwonderzoek en baggerwerkzaamheden.
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Christian Radich

Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ?
HOBBY’S:

Zijn vrije tijd besteedt hij voornamelijk met jongerenwerk. Zo doet hij veel voor het
jongeren centrum in Enkhuizen; Cayen. Ze hebben daar een poppodium en Yuriën
doet daar dan bijvoorbeeld het licht. Er komen leuke bandjes optreden die soms later
echt groot geworden zijn. Zelfs Kensington heeft ook wel eens opgetreden bij Cayen.
Ook is hij druk met het organiseren van huttendorp 2018 in Enkhuizen.

TYPE SCHIP: Een open zeilbootje, een Simoun 445 maar hij staat nog steeds op
de kant en is helaas nog niet het water op geweest dit jaar.
NAAM SCHIP: Green Mamba, zelf bedacht, de boot is groen en het klonk wel
avontuurlijk.
CONTACT MET DE WATERSPORT: Zijn vader heeft altijd kano gevaren. Maar
een kano is nog geen zeilboot…
Via zijn nicht (Janet Lijster, bekend van zeilles en administratie bij
Broekerhaven) kwam hij in aanraking met zeillessen in Broekerhaven. Hij ging toen
ook op zeilles en is later ook bij ons gaan lesgeven.
VAKANTIE: De stage van Sint Maarten naar Harlingen voelde eigenlijk als vakantie. Als je daar
toch je beroep van kan maken! Yuriën gaat niet vaak echt op vakantie. Festivals met
vrienden zijn leuk, zoals Lowlands of zelfs naar Hongarije. Maar ook huttendorp voor
175 kinderen in Enkhuizen is voor Yuriën een leuke week vakantie. Ze bestaan dit
jaar zelfs 10 jaar!
FAVORIETE MUZIEK: Veel muziek in het leven van Yuriën, hij is rijk georiënteerd. De wat lichtere Metal muziek maar ook Ska, of Nederlandstalige muziek van nieuwe bands (niet
de bij iedereen bekende gezellige volksmuziek).
FAVORIETE DRANK: Een biertje, liefst Hertog Jan. Ook een Schippersbittertje smaakt hem goed.
FAVORIETE GERECHT (aan boord): Met een open zeilboot wordt er niet gekookt aan boord. Hij
kan wel koken hoor, pasta’s zijn dan favoriet. Op het Noorse zeilschip werd overigens
wel geweldig goed gekookt. Het leken wel sterrenkoks. Yuriën was onder de indruk
van wat deze koks bij windkracht acht allemaal moeiteloos op tafel kregen. Fantastisch!
FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Een “klein” Klippertje (20-30 meter…), zeewaardig
en eventueel ook om op te wonen.
DAT WIL IK NOG KWIJT: Leuk dat het jeugdzeilen nog steeds opgepakt wordt bij Broekerhaven
en ook dat de jongere generatie dat oppakt nu.
VRAAG VAN JURRIËN: Die website, wordt het niet eens tijd om die weer eens wat op te frissen
als je de komende maanden weer aan de wal bent?
HET ANTWOORD VAN YURIËN: Het blijft lastig om dit goed bij te houden. Vraag is ook, wat wil
de vereniging hier precies mee bereiken? Hij heeft nog steeds plannen om dit aan te
pakken.
VOLGEND SLACHTOFFER: Wim Schagen
VRAAG VAN YURIËN: Met de komst van de Petit Four, hoe bevalt het polyester of toch weer terug
naar het vertrouwde staal?
De Redactie
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Als je nou toch in Lelystad bent bezoek
dan ook de werkkamer van de naamgever
van onze stad Ir. Lely. Van 14 juni tot 11
september 2018 is deze bijzondere werkkamer met authentieke objecten te bezichtigen in Batavialand. Door de inrichting worden de sporen uit het persoonlijke en
werkzame leven van Lely zichtbaar voor het
publiek en ontdekt men meer over de bevlogen en initiatiefrijke persoon dr. ir
Cornelis Lely. Op
vertoon van je HISWA kaartje ontvang
je extra korting!

Van woensdag 5 t/m zondag 9 september is de HISWA te Water
in de Batavia Haven in Lelystad.
LIGPLAATSEN TIJDENS BOOTSHOW
Wil je met je eigen boot een bezoek brengen aan de HISWA te Water dan is dat mogelijk. Echter,
je dient wel te reserveren. Zonder reservering kunnen we je geen ligplaats aanbieden. Reserveren is eenvoudig en kan online.
OOK CHARTERSCHEPEN DIENEN TE RESERVEREN
Ook voor de passagiersvaart, zeilende charterschepen bijvoorbeeld, geldt dat alleen een ligplaats
kan worden geboden op basis van een reservering (schepen met een zomerabonnement in de
Batavia Haven hoeven niet te reserveren). Het zou jammer zijn als je met je passagiers de Batavia Haven aandoet en we kunnen je geen ligplaats bieden.
LIGPLAATSEN BIJ ANDERE HAVENS
Zowel jachthaven Lelystad-Haven als DEKO Marina hebben tijdens de HISWA te Water speciale
aanbiedingen voor passanten die de bootshow willen bezoeken. Zo brengt jachthaven LelystadHaven gasten met een RIB naar de Batavia Haven en DEKO Marina biedt zelfs korting op de
kaarten voor de beurs
PARKEREN BEZOEKERS
Kom je met de auto naar de HISWA te Water dan vind je meer dan voldoende parkeerplaatsen.
Volg de borden en je komt vanzelf op het juiste parkeerterrein. Parkeren kost slechts € 3,00 per
dag. Je parkeert je auto op een van de parkeerterreinen van Batavia Stad Fashion Outlet.
Als bezoeker van de HISWA te Water ontvang je op vertoon van je toegangskaart nog eens 10%
extra korting op je aankopen in Batavia Stad Fashion Outlet.
Meer informatie kun je vinden op deze websites: www.bataviahaven.nu en
www.hiswatewater.nl.
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Waar is Hein?
Na een korte pauze is Hein begin augustus weer
gaan zeilen. Via het Kanaal van Korinthe naar
Mikonos en de Egeïsche Zee. In december vanaf
Cyprus naar het Suez Kanaal en dan via de Rode
Zee naar Goa-India in januari/februari van 2019.
Hein heeft nu een Griekse opstapper en straks
komt er een Turkse opstapper aan boord.
Een beetje gezelschap vindt Hein wel prettig.

Kanaal van Korinthe
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Allerlei

Te koop:

Hijsdagen

VALKVLET OK/AK 1972
11.30 x 3.65 x 1.10

Van der Meulen:

DAF 575 6 cilinder 105pk

Uit het water: 27 oktober 2018

Boegschroef CUPA 24V

In het water: 30 maart 2019

Mastervolt Whisper 6Kva
Mastervolt Acculader 24V/50A

Wsv De Broekerhaven:

Mastervolt Omvormer 24V/3500W

Uit het water: 20 oktober 2108

Victron diodebrug

In het water: 6 april 2019

Vintron zonnepaneel 300Wp
e.e.a. in zeer goede staat van onderhoud.
Voor uitgebreide informatie en foto’s:
Pieter Kooiker
0228-313392

Noordhollands Dagblad d.d. 23 juni 2018

20

21

BC

Wedstrijden & Evenementen 2018

WEDSTRIJDEN

DATUM

TIJD

Skippers meeng

03 april 2018

20.00 uur

Dinsdagavond compee 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 compee 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)
StarHjd wordt 7jdens de koﬃe bekend
gemaakt

Prijsuitreiking compee

13 november

20.00 uur

Afzeilen jeugd

09 september

10.00 uur

Seizoens afsluing

28 oktober

15.00 - 20.00 uur

EVENEMENTEN
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Havenmeesters aan het woord
Wat vertel je me nou….?
Havenmeesters zeggen niet zoveel; het zijn meer doeners! Nou ja? Toch gebeurt er in zo’n periode
tussen twee Broekerzeeposten nog wel eens wat waar de mond van open valt.
De binnen- en buitenhaven ogen leeg. De meeste leden zijn het “zeegat” uit op weg naar spannende oorden. Niet elk lid vertrok probleemloos. Wat gebeurde er op de “Zeerob” van Jan de
Vries die voor een lange reis klaar lag in de buitenhaven? De twee fietsen op “de kont” lagen zomaar op de bodem en moesten met een pikhaak eruit gevist worden.
Gelukkig is die drang om er op uit te trekken er niet alleen bij onze leden. Hun ligplaatsen worden al snel ingenomen door leden van andere watersport verenigingen. Er zijn echter jaren geweest dat de haven dan elk weekend vol lag. Dat is nu wel anders. “Das war ja einmal!”
De boosdoeners? Fonteinkruid en vergrijzing. Het Markermeer wordt door vele schepen gemeden
en dat merken wij. Het geruststellende bericht van Rijswaterstaat in “De Water Kampioen” van
juli belooft betere tijden. De schepen die bij ons met de schroef vol kruid nog net binnen weten
te komen of onder andere door de sleepboot van Kees Meijne binnengehaald moeten worden,
spreken andere taal. Dat gold niet voor de eigenaar van een prachtig Waarschip dat door het
breken van een stag of bout de mast over boord zag gaan en met gaten in het dek door de KNRM
naar binnen werd gebracht. Ook niet voor de motorboot met twee van onze leden, die ’s avonds
om tien uur genietend van de speciale maan weer wilden terugkeren naar de haven. De motor
vertikte het en er zat niets anders op om ook weer de KNRM te bellen. Alleen vanwege het sluitingsuur van de sluizen kwamen ze in Enkhuizen terecht en moest er de andere dag naar Broekerhaven gesleept worden.
De bezoekende schippers met aanhang zijn meestal “bekenden” en vaste klanten. Broekerhaven
heeft iets wat andere havens missen en dat is onze (aantrekkings-) kracht. Ook het terras op het
eind van de buitenhaven is door de hete zomer de plek geweest die daartoe bijdroeg. Onder het
genot van een glaasje was het daar met een prachtig uitzicht op het Markermeer op één van de
zaterdag avonden, best uit te houden. Niet iedere schipper is op de hoogte van deze mooie haven
vandaar dat we “nieuwelingen” die zich lovend uitspreken, beantwoorden met “Heeft u de keerton niet gezien en gelezen wat daar op stond? Daar staat op: U WEET NIET WAT U MIST!” Een
ongelovige blik is dan het antwoord. Deze schippers zien we daarna weer terug en vertellen het
rond.
De waterdag op 18 augustus heeft niet de bezoekersaantallen van vorige jaren getrokken. Het
weer was niet je van het maar of dat alleen de oorzaak was? De Wsv De Broekerhaven is geen
mede organisator meer. Wél verlenen we hulp door ruimte in de binnenhaven te maken (dank
daar voor boot eigenaren); door enkele elektra aansluitingen; door het vlot beschikbaar te stellen en naar een plek in de binnenhaven te slepen en door benodigde ankers te leveren. Aan ons
heeft het in ieder geval niet gelegen. Misschien is de opzet te commercieel gericht? Hopelijk blijft
het toch een traditie!
De zomer loopt op zijn end. Een seizoen dat tot nu toe voorspoedig is verlopen. Er zijn nog twee
hoogtepunten: de 12–uurs race op 8 en de taartenrace op 23 september. Daarnaast zijn we nog
gastheer van 8 North Beach boten op 8 september en op 8 oktober komt de Wsv Schardam met
8-10 boten, weer of geen weer, hun seizoen afsluiten. En dan…. hijsen maar in de derde week
van oktober.
24

Het laatste nieuws: Jochem, beheerder van de havenboot geeft het stokje over aan schipper
Simon Visser van de motorboot “Mystic.” Nee, niet nadat hij Simon de fijne kneepjes van het
slepen en hoe te voldoen aan de veiligheid, heeft bijgebracht. Jochem alvast bedankt voor je
geweldige inzet en Simon voor je bereidheid.
Had U nog niet genoeg vakantie gevierd hier een tip van FOKKE en SUKKE
De havenmeesters, wat een kletskousen!
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Rooster Havenmeesters 2018
AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

01

Jan de Vries

05

Gertjan Severs

03

Kees Meijne

08

Jan Redeker

12

Jaap Rood

10

Gertjan Severs

15

Kees Meijne

19

Jan de Vries

17

Jaap Rood

22

Jaap Rood

26

Jan Redeker

29

Peter Beers

Woensdag = wisseldag
De havenmeester is altijd telefonisch te benaderen.
Op afspraak kan er ook contact in het havengebouw zijn.
De dienstdoende havenmeester is de enige van de havenmeesters die te spreken is.

HAVENMEESTERS
Telefoon: 06-2140 4698

JRO

JRE

PB

JDV

GS

KM

Jaap Rood

Jan Redeker

Peter Beers

Jan De Vries

Gertjan Severs

Kees Meijne

Ledenbestand
Aangemeld als lid van onze vereniging:
De heer F.B. Wilke
HOORN
Peter Bosman
BERGEN
Sophie Abeln
BERGEN

Eddy Middelkoop
BOVENKARSPEL
Darko Vuglovečki
BOVENKARSPEL
Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk
Reglement wordt over de toelating van een
nieuw lid door de algemene ledenvergadering
beslist indien tenminste 5 leden binnen 3 weken na deze publicatie tegen de toelating bij
het bestuur hebben geprotesteerd.

Paul Schutte
AMSTERDAM
Jos van Bockxmeer
BLOKKER
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VAKANTIE!
De Brombeer in Friesland, de Place 44 en de Narwal naar het zuiden.
De hete zomer levert prachtige vakantie plaatjes op, Hollandse luchten of een ondergaande zon.
Wat een heerlijke vakantie!

Friesland vanaf de Brombeer
De parasols op in het kanaal
door Zuid-Beveland

Toiletgebouw in Goes

Die staat er al een tijdje

Hellevoetsluis

Antwerpen

Poëzie op de Londenbrug in Antwerpen

Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 23 november
2018 bij redactie@broekerhaven.com
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