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Van de bestuurstafel... 
 
December: boot op de wal of stil wachtend in het water. Wat nu…  
Mijmeren over volgend jaar, stilstaan bij het afgelopen jaar, plannen 
maken. 
 
Over mijmeren gesproken. Sinterklaas is weer met Brombeer in de 
Kolk beland met prachtig weer, een nieuwe Burgemeester en heel veel 
prachtige zwarte Pieten en Pieternellen en onwaarschijnlijk veel stra-
lende kinderen met hun ouders: wat een oprecht waardevolle traditie. 
Toen ik 6 was, zeg maar 1957, waren we ons niet bewust van traditie. 
Het hoorde allemaal gewoon zo. Moeder was voorwaardenscheppend 
voor de carrière van Pa. Moeder had zelfs, omdat de CAO dat voor-
schreef, ontslag moeten nemen omdat ze trouwde. Meisjes werden huisvrouw, mannen gingen 
werken.  
 
In de kerk zaten de vrouwen aan de ene en mannen aan de andere kant. Vrouwen liepen buiten 
vrijwel altijd met het hoofd bedekt, zeker op zondag. De man was de baas. Zondag hadden we 
zondagse kleren aan en mochten we niet zomaar buiten spelen: we moesten netjes blijven. 
’s Middags moesten we spelletjes doen. Blijkbaar is toen mijn hekel aan spelletjes ontstaan. 
Als er ijs lag en het was zondag, dan hadden we geluk. Ons geloof stond schaatsen toe, maar dat 
gold niet voor de Gereformeerden en dat waren de meeste: alle ruimte op het ijs ! 
 
Sinterklaas dat was me wat. Het grote boek. Mijn broer kreeg alle lof, ik veel kritiek. Als ik vol-
gend jaar niet vaker mee zou helpen met de afwas moest ik mogelijk in de zak mee naar Spanje. 
Ik had op m’n 6e al door dat de zak van zwarte piet (had net zulke schoenen als tante Rie) te klein 
was voor me, maar de roe zag er vervaarlijk uit! Sint praatte zo streng dat hij, ook al leek z’n neus 
heel erg op die van ome Joop, misschien best zwarte piet me daarmee flink kon laten meppen.  
Vreemd was wel dat broer en ik evenveel cadeautjes kregen. Ik heb daarna trouwens ongelooflijk 
vaak mee geholpen met afwassen. 
 
Over traditie gesproken: welk kind weet nog wat afwassen is, of de zak van Sinterklaas, of de roe 
van Piet, of zelfs wat een schoorsteen is, laat staan dat je daar een veeg van kan krijgen. 
Vroeger, in mijn tijd, had de dokter altijd gelijk, was de notaris een hele hoge meneer en was het 
hoofd van de school de Bovenmeester en zijn vrouw Meesters juffrouw. Zo was het. De politie was 
de baas op straat en mijn vader in huis. Kom daar nu maar es om. 
 
Toen kwam 1968 en werd alles anders. Vrij plotseling werden we ons bewust van tradities en 
vooral dat we daar van af moesten. Alles diende nut te hebben. Niet omdat het zo hoorde, nee 
omdat het ergens toe diende. Zoals bijvoorbeeld die Rollade waar de kontjes vanaf moesten voor-
dat ie gebraden werd. Dochtertje vroeg: waarom mamma. Mama zei: dat hoort zo. Toch aan haar 
moeder gevraagd en die zei: dat hoort zo, dat deed mijn moeder ook. Voor alle zekerheid, want ze 
leefde nog, aan haar moeder gevraagd. Oh dat deed ik, want anders paste die niet in de pan. 
Nog steeds moeten we in onze tijd de kontjes van de rollades snijden, maar alleen als we over-
tuigd zijn van het nut. 
 
Gelukkig hebben we nog steeds tradities. Bijvoorbeeld ons Koningshuis en Zwarte Piet. Zwarte 
Piet zonder zak en roe gelukkig, maar wel zwart. Hebben we toch nog wat waar we niet van uit 
hoeven te leggen waarom. Het hoort gewoon zo. 
In onze watersport zijn er nog steeds tradities die niet direct nut lijken te hebben. Laten we ze 
maar niet ter sprake brengen, want wie weet zijn ze er straks niet meer en doen we alleen nog 
maar nuttige dingen. 
 
Het mogelijke nut van het bestaan is genieten. Misschien moeten we daar maar eens een traditie 
van maken. 
 
Geniet van de feestdagen en verheug jullie alvast op het volgende, vast prachtige, jaar.  
 
Sjoerd 
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Van de Redactie.. 
 

De foto op de voorpagina is genomen door de heer GJ Schultz. De-

ze fotograaf heeft als passant afgelopen zomer onze haven bezocht 

met zijn zeilboot Dances with Waves. Op 12 oktober 2018 vloog hij 

over onze haven heen en toen heeft hij dit prachtige plaatje gemaakt 

en met ons gedeeld. Verderop in het blad staat nog een artikel over 

het meevliegen met een sportvliegtuigje. 

 

Tevens heeft een nieuw redactielid zich aangemeld: Toos Sijs. Zij zal 

gaan helpen bij de totstandkoming van de Broekerzeepost elk kwar-

taal. Welkom bij de redactie, Toos! 

 

Lenka Struijs & Toos Sijs 

redactie@broekerhaven.com 
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Reddingoefening 

KNRM 
15 september 2018 

Een paar ingezonden foto’s van 

Annette Laan van de redding-

oefening van de KNRM. 

Midwintermaaltijd 

Algemene Leden  

Vergadering 
De Algemene Leden Vergadering van 

2019 wordt gehouden op  

WOENSDAG 27 maart. 

Een ieder is die avond vanaf 20.00 uur 

van harte welkom in het Clubhuis. 

Op 24 februari 2019 wordt de jaarlijkse  

Midwintermaaltijd  

georganiseerd in het Clubhuis.  

Iedereen die deel wil nemen kan zich 

opgeven bij Peter van Laar: 

evenementen@broekerhaven.com 

of telefonisch: 

0228-543680 
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-uurs van WSV “De Broekerhaven” 
 

Zaterdag 8 september 2018  

Wedstrijdzeilen 

Van 24 naar 2 naar 12 uur 

Eigenlijk waren we dit jaar helemaal niet van 

plan om de 12 uurs te zeilen, we hadden name-

lijk de 24 uurs in de planning staan. Op de 

vrijdagavond na een goede maaltijd waren we 

er met zijn drieën (Niels en Feiko + mijzelf) he-

lemaal klaar voor de 24 uursrace. We wisten 

dat het een zware versie ging worden, zeker 

omdat er twee troggen zouden overkomen.  De 

eerste vrij direct na de start en de tweede in de 

nacht rond een uur of 01:00. Eenmaal naar de 

start gevaren zagen we de eerste bui al aanko-

men.  

 

Vertrokken met een gehesen fok en een nor-

maal grootzeil gingen we kruisend van  start 

(Enkhuizen-zuid) naar de eerste boei. Vervol-

gens afbuigen richting de Sport I. Daar kwam  

de eerste trog over. Op de horizon zagen we al 

boten met allemaal klapperende zeilen en niet 

veel later kwam de wind ook bij ons over.  

Gelukkig was het team goed op elkaar inge-

speeld, het rif stond dus ook al voor de ergste 

eerste klap wind. De fok was al gedeeltelijk in-

gerold, dit was een heel klein puntje geworden. 

De wind was zo krachtig, dat je je in een men-

geling van water en lucht bevond door het af-

blazen van de golf toppen. Het geluid loeide er 

over. Uiteindelijk bleek (wij hebben geen meet 

apparatuur) er rond de ±48 knopen wind te 

hebben gestaan. Na  20 minuutjes was de eer-

ste bui over en was het helemaal windstil.  In 

gezamenlijk overleg besloten we om te stoppen, 

dit met name voor de veiligheid, behoud van 

spullen en het moet leuk blijven. Het werd dus 

de 2 uurs. Van de deelnemers is uiteindelijk 

maar 44% reglementair gefinisht, en dat is erg 

weinig. 

Dit betekende wel dat we nu de 12 uurs gingen 

zeilen. Zelfde bemanning. De weersverwachtin-

gen waren goed. Een mooie 14 tot 18 knopen 

wind en de wind zou stabiel uit dezelfde rich-

ting komen.  Voor de gein het Harmony model 

van het KNMI gekoppeld aan een polair dia-

gram van mijn boot en een ruwe schatting ge-

maakt wat er maximaal inzit. Mogelijke scena-

rio’s doorgerekend en gaan met die boot.  

De start was goed en het eerste rak was hoog 

aan de wind. We hadden de Genua opstaan en 

het volledige grootzeil. Volle snelheid stampen 

met de boot. Dat stampen ging goed, maar we 

gingen dusdanig scheef met water over de rand 

dat het water uit de keukenkastjes begon te 

stromen. De luiken bleken toch niet helemaal 

waterdicht te zijn. Boot leeg gepompt met de 

handpomp en een rifje gezet in het grootzeil. 

Dit ging iets langzamer, maar was wel veel 

comfortabeler.  

We zeilden  langs de Markerwadden  op weg 

naar Lelystad. Vervolgens  een draai gemaakt 

en met halve wind naar Hoorn gezeild. De snel-

Op de voorgrond de Narwal van Frank Fit 
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heid kwam amper onder de 6 knopen (GPS). 

Vlakbij de Nek stonden vreemde golven, welke 

van alle kanten  kwamen aanrollen. Bij Hoorn 

weer naar beneden richting Almere, ook weer 

halve wind. Onderweg kwamen we nog andere 

deelnemers tegen, waaronder de Fanaat, Bub-

ble, Kriebels, Mantissa en de Privateer. Boven 

Almere waren we precies 6 uur onderweg.  

Dit bracht ons  op het idee om alle modellen 

los te laten en te kiezen  voor dezelfde weg te-

rug. Immers de wind was tot 19:00 nog hetzelf-

de en de koersen waren gunstiger. De gehele 

terugrit is eigenlijk alles boven de 6 knopen 

gebleven. Jammer genoeg voor ons, werd de 

wind niet minder, noch viel de wind weg. Hier-

door waren we een uur te vroeg bij de EZ-Z. 

Het was voor ons niet mogelijk om nog een 

kruisrak te zeilen en dus hebben we vanaf 

20:00 gedobberd  op een klein zeiltje van de  

EZ-Z naar de finish.  

Al met al was het een mooie wedstrijd gewor-

den. Na afloop gevraagd aan Ron hoeveel hij 

dacht dat we hadden gevaren, Ron zei 63 mijl. 

Dat was bijna goed, het waren er 63,1! Met in 

de kantine na afloop een gezellig feest met 

deelnemers en toeschouwers. Er werd zeer 

goed voor iedereen gezorgd, de hapjes en 

drankjes waren heerlijk!  

Op naar volgend jaar en dan houden we het 

gewoon bij de 12 uurs i.p.v. de 24 uurs en 

gaan we met het Scheurijzer. 

Bemanning zeilboot Uisce 

Ischka, 

Feiko, 

Niels 

 

De gevaren Rakken van de Uisce 
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Twee meiden die bij nader inzien toch géén stukje wilden 
schrijven over het afzeilen. Jammer! Nu omvat het slechts 
een lijst met namen maar ook vele leuke foto’s, ingezonden 

door Ludo Luckerhoff.  

Zoals elk jaar een hele gezellige dag, met theorie vragen, 
knopen,  zeilen, pannenkoeken eten, spelletjes doen en een 

mooie beker met diploma want iedereen was geslaagd! 

Allemaal gefeliciteerd! 

Optimist 1 Optimist 2 Optimist 3 Tweemanszeilen 

Valentin Boon Danique Luckerhoff Loïs Hooiveld Joeri Smit 

Rosenique Luckerhoff Bram Schuit Yasmine Schagen Tomas Smit 

Kyan van den Braak  Lisanne Willemsen Gijs Uding 

Fenna Walter  Sofie Willemsen Floris Rooker 

Joost Bimmerman    

Elin van Dam    

Charlotte Paap    

Afzeilen Jeugd 
Zondag 9 september 2018 
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Zomervakantie met de MYSTIC 
Zondag 1 juli 

Rustig aan (de gezellige buurtbarbecue van gis-

teravond zit nog in de benen en in het hoofd) 

de boot ingeruimd. Een dikke wind, beetje tè 

om vandaag te vertrekken, dus lekker in Broe-

kerhaven aan de kade buiten gaan liggen. Thea 

en Elleke nog even naar Deen voor de laatste 

proviand en de rest van de dag heerlijk aan 

boord gelezen. 

Maandag 2 juli (stand log bij vertrek 8911,3) 

 Om 10.00 uur het ruime sop gekozen na ont-

bijt en het valt mee met de golven op het zuide-

lijk deel. Boot en bemanning kunnen wat heb-

ben, alleen de kat (Amstel, zo heette de kat al 

toen ze bij ons kwam aanlopen, dus niet zelf 

verzonnen ;-)) wat minder. Zeeziek… 

Na 4 uurtjes de Oranjesluizen door met een 

aantal jachtjes en het Amsterdam-Rijnkanaal 

op tot aan Nigtevecht. Daar de Vecht op en een 

mooi plekje gevonden aan het graskantje in 

Loenen aan de Vecht. Buiten gegeten en geno-

ten van alle bootjes die langsvaren. Je hebt er 

ridders tussen hoor, vooral de gehuurde sche-

pen met onervaren schippers. Enfin, het zorgt 

wel voor (leed)vermaak. 33 Mijl gevaren. 

Dinsdag 3 juli 

Een heerlijke rustige vakantieochtend, dit is 

het goede leven. Trossen los om 10.30 uur. 

Prachtig weer met gelukkig een beetje wind. De 

brug in Loenen om 11.00 uur en daarna op het 

gemakje de Vecht op. Bij Utrecht zijn de woon-

arken van de dames van plezier verdwenen, 

wat een armoedig gezicht, al die afgeknipte 

elektradraden en afgekapte riolering. Gauw 

doorvaren. Bij de eerste brug in Utrecht wat 

oponthoud, de bruggen hebben last van de hit-

te. Ze worden hier constant gekoeld met water, 

een tractor met iertank vol water rijdt de hele 

dag langs alle bruggen om ze te koelen. Je 

vaart dwars door de stad in Utrecht, echt een 

aanrader! 16 Prachtige boogbruggetjes en het 

was mooi weer dus de stad vol mensen. Op ter-

rasjes, in kano’s op het water, op de fiets, be-

kijks genoeg! Wel een ritje voor een schipper 

met stuurmanskunst, want je vaart door tun-

nels met maar weinig speling qua ruimte. Voor 

ons een huurboot (nogal breed) en die raakte 

de bruggen en tunnels af en toe. 4 Beman-

ningsleden op dek om af te houden; oeps! Afge-

meerd in de Catharijne singel en daar vandaan 

loop je zo de stad in. De dames hebben dat ge-

zellig gedaan, Siem aan boord waar Amstel de 

benen nam; eventjes op avontuur in het park. 

Gelukkig vond ze de weg terug weer en de da-

mes ook ;-). 

Woensdag 4 juli 

 Bij de supermarkt boodschappen  voor een 

paar dagen. Het is warm, dus veel lekkere sala-

des. Te warm om te koken. Willen vandaag 

naar Gorinchem. Het liep voorspoedig, eventjes 

wachten bij de Beatrixsluizen bij Vreeswijk. 

Geschut samen met 3 binnenvaartschepen, 

altijd weer een belevenis met die grote jongens. 

Maar via de marifoon netjes contact gehouden 

met de meldpost en de schippers en dan loopt 

het op rolletjes. Aan de overkant bij Vianen de 

sluis weer door het Merwedekanaal op achter 

een spits. Dat was top, want alle bruggen gin-

gen voor ons open! De spits liep wat harder als 

wij maar liet zich bij iedere brug een beetje 

zakken zodat wij konden aanhaken. Dat is nog 

eens fijn samen varen met de beroeps. Voor 

Gorinchem last van een elektra probleem. 4 

Klokken op het dashboard vielen uit maar de 

motor draaide normaal en verder niks aan de 

hand. Nu is onze schipper een reuze handige 

Harry maar op het gebied van elektra laat hij 

het graag aan een ander over. Via de haven-

meester een afspraak gemaakt met Ron de 

Jong, een techneut. Hij komt morgen om 11.00 
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uur even kijken wat het probleem is en hope-

lijk verhelpen. ’s Avonds genoten van de bin-

nenvaart op de Waal. Door het lage water is er 

haast geen stroom! 

Donderdag 5 juli 

Ron, de (gezellige) elektra techneut is mooi op 

tijd aan boord en heeft van alles doorgemeten. 

Accu’s allemaal goed gelukkig. Hij heeft even 

moeten zoeken maar het lijkt erop dat het pro-

bleem ligt in de voeding van het contactslot. Bij 

de Handyman aan de overkant van de brug in 

de stad een schakelaartje gekocht, want een 

nieuw contactslot is op korte termijn niet te 

realiseren. Ron heeft het schakelaartje ertus-

sen gezet en alle klokken werken weer als van-

ouds. Toppie. Om 12.15 uur voer de familie 

Visser weer. De tocht vandaag over de Andelse 

Maas was prachtig; mooie huizen en veel 

strandjes. We lagen om 15.15 uur in Heusden, 

kont in de wind en gauw de zonnelappen voor 

de ramen, het is weer warm! Vanaf de boot was 

het prima zwemmen. Na het eten het pittoreske 

Heusden in en een lekker ijsje gescoord.  

Vrijdag 6 juli 

Amstel had een slechte nacht, last van het 

warme weer denken we. Maar dat hebben we 

allemaal wel een beetje. Een on-Hollandse zo-

mer is het. Tropische temperaturen en geen 

drup regen. Wel lekker voor de was, alleen 

maar korte broeken en shirtjes vies. Geen lan-

ge broeken of truien. Vanuit Heusden de Berg-

se Maas op. Het varen op de rivieren bevalt ons 

goed, prachtige oevers en vooral Siem geniet 

erg van de binnenvaart. Toch een beetje “terug 

naar de roots”. Het plan was om de Zuid Wil-

lemsvaart hier op te pakken, maar we beslui-

ten met het warme weer op de rivier te blijven.  

En bovendien komen we erachter dat sluis 0 

maar 3x per week gaat en dan maar 1x per 

dag. We nemen wel de afslag naar de Gekanali-

seerde Dieze voor een bezoek aan Den Bosch. 

In Den Bosch lig je ook zo goed als in de stad, 

reuze gezellig. We hebben een heerlijke middag 

gehad in Den Bosch. Natuurlijk de St. Jan be-

zocht, lekker een broodje gegeten op het terras, 

Brabantse gezelligheid. 

Zaterdag 7 juli 

Terug gevaren en de Maas weer op. Mooi vaar-

water en een lekker verkoelend windje. Na de 

Maximasluizen getankt in Lith. We kunnen 

weer even voort en de huishoudpot is weer een 

stukje lichter J. We overnachten vannacht op 

een prachtige recreatieplas De Gouden Ham. 

Vinden een plekje waar we heerlijk kunnen 

zwemmen, prachtig helder water hier. Een 

paar kleine zoetwater kwalletjes gezien. Hier is 

het goed toeven zo. Zonnelappen weer gespan-

nen, wind in het kontje, dit houden we wel uit. 

Aardige buren met een mooi opgeknapte plat-

bodem die met een paar boten hadden afge-

sproken op deze plek. 

Zondag 8 juli 

Hup uit bed zo het heldere water in! Wat lekker 

is dat toch. Na het ontbijt verder de Maas op, 

we willen vandaag een flink stukje opschieten. 

Siem en El  lossen elkaar af met sturen en 

Thea is voor de inwendige mens erg belangrijk. 

Ieder zijn/haar taak aan boord. Werkt goed zo. 

Bij Grave de sluis door met 4 plezierjachtjes en 

een grote beroeps. Aan de stuw bij Grave kon-

den we nog goed zien dat ze bezig zijn met re-
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paratie van het stuk dat is aangevaren. De be-

roepsschipper was niet zo meewerkend voor de 

pleziervaart, bleef schroefwater draaien. Wij 

hadden een Duitse motorboot naast ons met 

oudere mensen die niet zo vlug meer waren 

met aanmeren. El is op een gegeven moment 

zelf aan boord gegaan bij ze om voor vast te 

leggen. En voor ons lag een bootje met ultra-

dunne lijntjes. De schipper had zijn lijn vastge-

bonden aan zijn bimini. Toch maar even ge-

waarschuwd dat als de beroepsschipper gas 

zou geven, zijn bimini als verloren zou moeten 

worden beschouwd. Ach ja, zo help je je mede-

mens. Verval van 2,60 meter, dus overpakken 

die lijntjes. Voor anker op het Leukermeer, een 

grindgat langs de Maas. Veel recreatie want het 

is weekend. Vandaag 30 mijl gevaren. 

Maandag 9 juli 

Vroeg op want we willen opschieten. Om 8.15 

uur anker op en richting Venlo. Tot 12.00 uur 

al 16 binnenvaartschepen tegengekomen. Op-

letten en vooral achterom kijken! Voor je het 

weet zijn ze bij je. Bij Venlo even Hallo tegen de 

Jumbo gezegd en ingeslagen. We kunnen weer 

een dag of 3 vooruit. Onrustige haven met zui-

ging door de binnenvaart, dus niet aantrekke-

lijk om te overnachten. De Maas gaat over in 

een stuk Lateraalkanaal en Julianakanaal. Om 

15.30 uur lagen we in box 8 in de haven van 

Maasbracht. Dat is echt een centrum voor de 

beroepsvaart. Machtig om te zien. Vandaag de 

eerste sluis met drijvende bolders gehad en 

30,9 mijl gevaren. 

Dinsdag 10 juli 

Om 8.00 uur richting sluis Maasbracht gegaan 

en aangemeld. We kunnen mee met een be-

roepsschipper. Verval 11,85 meter maar geluk-

kig weer drijvende bolders, dat is toch wel 

makkelijker als steeds overpakken. Na 3 kwar-

tier was de klus geklaard en voeren we weer 

uit. Vandaag bewolkt, dus onze jassen aan (!)

Maar géén lange broeken hoor. ’s Middags af-

gemeerd naast een Frans schip aan de strek-

dam in de Maas in Maastricht. De dames de 

wal op. Wat een andere wereld! Het lijkt wel 

buitenland. Heel Maastricht stond op zijn kop 

want André Rieu en consorten waren er neer-

gestreken voor een paar weken concerten. Jee-

tje, het hele Vrijthof bezet en allerlei wegen af-

gezet; wat een drukte. Beetje jammer, maar 

goed. Lekker even gewandeld door de winkel-

straten. Terug aan boord besloten we dat we 

door zouden varen naar Luik. Bij de sluis van 

Ternaayen werden we helaas aan het lijntje ge-

houden door de sluismeester of hij was ons 

vergeten… dat laten we even in het midden. 

Diverse keren opgeroepen met de marifoon. 

Eerst moesten we naar de nieuwe grote kolk, 

we varen op richting sluis, licht op rood. Nee, 

we moesten naar de kleine kolk aan de andere 

kant. Daar weer vastgelegd en daar gebeurde 

weer niks.  Na 2 uur wachten werd dan einde-

lijk de kleine kolk onze kant op geschut en 

mochten we van de Franstalige sluismeester 

invaren. Wat een tijdsverspilling. Maar we zijn 

de grens over en varen in België! Gastvlaggetje 

in de mast en richting Luik. Dat stuk Maas is 

niet het aantrekkelijkste stuk en al helemaal 

niet met motregen. Maar we zitten droog en de 

motor snort lekker. In Luik werden we ontvan-

gen door een hele aardige vrouwelijke haven-

meester die erg haar best deed om Nederlands 

te praten met ons. Dat maakt een hoop goed! 

Het was ontzettend druk in de haven dus 

naast een sleepboot afgemeerd. De havenmees-

ter wilde na onze inschrijving wel graag naar 

huis want België speelt vanavond op het WK 

voetbal tegen Frankrijk. We kregen een goeie 

tip van een andere Nederlander hoe we via ons 

kastje van Digitenne een Franse zender konden 

ontvangen waarop de wedstrijd werd uitgezon-

den. Eerst even lekker warm gegeten en daar-
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na genoten van de wedstrijd, wat was het 

spannend en wat was het jammer dat de Rode 

Duivels verloren. Geen feest in de stad... Van-

daag  30,2 mijl gevaren. 

Woensdag 11 juli 

Na een wandeling door Luik en een bezoekje 

aan de Carrefour supermarkt om 10.00 uur 

trossen los. Vandaag naar Huy. De omgeving 

na Luik wordt steeds mooier. Hier en daar zien 

we al bergen. Maar tussendoor ook nog heel 

veel industrie. En veel verlaten fabrieken. Wat 

jammer dat ze die oude meuk allemaal laten 

staan en dat ze er niks aan doen. Dan zou het 

langs het water veel aantrekkelijker worden. 

Dat geldt ook voor oude schepen. We hebben 

ze in alle soorten en maten gezien. Gezonken, 

half gezonken en nog net boven water. Zo zon-

de. Onderweg 2 sluizen met 4,25 meter verval, 

dus overpakken geblazen maar dat zijn we in-

middels gewend. Het aanvaren van Huy is 

prachtig met zijn boogbruggen en Citadel. Om 

14.00 uur afgemeerd in de jachthaven even 

door de stad heen. El en Siem op de fiets de 

stad in. Thea bleef bij Amstel, die prompt de 

benen nam om even te koekeloeren bij de 

Duitse buren, sorry! Verder een rustige avond 

gehad. Even gekletst met mensen die met een 

Oostvaarder naast ons kwamen liggen. Zij 

hadden 13 uur omgevaren omdat de sluisbak 

van het Hellend Vlak van Ronquières eruit lag. 

Daar kijken we niet helemaal van op, het piep-

te en kraakte al toen wij er vorig jaar door gin-

gen. De verwachting was dat het Vlak pas 29 

juli gerepareerd zou zijn.  Dus de buurtjes 

hebben de Maas opgezocht om zo weer terug 

naar Nederland te gaan. Er wordt op ze ge-

wacht thuis, dus ze moeten opschieten. 

Donderdag 12 juli 

Om 9.15 uur vertrokken naar Namen.  Onder-

weg een kleurige flits over het water; een ijsvo-

geltje! Hij vloog een stukje met ons mee en 

stak voor de boot over. Het wordt onderweg 

steeds mooier met de bergen. In Namen een 

mooi plekje met uitzicht op de Citadel, een 

enorm bouwwerk. Thea en Elleke zijn, on-

danks de warmte, de brug overgestoken en de 

stad in gagaan. Een flinke tippel. Het weer is 

benauwd. El een leuke tas gescoord! Daarna 

een rustige middag in de kuip. ’s Avonds even 

water getankt en Siem op de fiets een stuk 

langs de Sambre gefietst. Erg armoedig, veel 

zwervers en bedelaars. Jammer is dat. We kre-

gen zowaar een bui over, de tent moest hele-

maal dicht. 

Simon, Thea en Elleke Visser 

Wordt vervolgd… 
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De taartenrace zou gezeild worden op 23 

september, maar omdat Bakkerij Rood ons 

graag in het zonnetje zet is deze naar 7 ok-

tober uitgesteld. 

Een goede keuze bleek achteraf. Op 7 okto-

ber hebben we in ieder geval aan zon niet 

tekort gehad. Het was prachtig weer! Dat 

bleek ook uit het aantal boten wat weer aan 

de start kwam. Met een boot of 14 hadden 

we (alweer) een hele mooie opkomst.  

Natuurlijk begint de taartenrace met koffie 

en… gebak. Een heerlijke manier om aan 

een zeildag te beginnen. 

Als gezegd was het weer druk op de startlijn 

en dus waren we blij dat we goed weg kwa-

men en vrije wind konden houden. Het was 

een baan waar hele grote verschillen waren 

in wind en windrichting. Om de boot op 

gang te houden werd er continu getrimd, 

zat Yuriën het water af te speuren naar 

vlaagjes. Dat is ook het leuke aan zeilen, 

hoe minder wind, hoe actiever je als hele 

bemanning bent. 

Na een paar goede rakken finishten we vlak 

achter John en tuigden we snel de boot af. 

In het clubgebouw werden we door Bakkerij 

Rood nog op een lekkere borrel getrakteerd 

en mocht Ron de prijzen weer uitdelen.  

Ron werd derde, Frank tweede en wij moch-

ten de eerste prijs onder de bemanning ver-

delen. Hij was weer heerlijk, maar ja….dat 

wisten we allemaal natuurlijk wel, daarom 

doen we allemaal elk najaar weer ons best 

om hard te varen. 

Bakkerij Rood wil ik toch nog weer eens be-

danken voor deze leuke dag die ze al jaren-

lang voor ons verzorgen. Het is voor mij 1 

van de gezelligste evenementen op onze fij-

ne vereniging. Daarom hoop ik dat de taar-

tenrace nog even mag blijven bestaan en 

dat we volgende keer weer met een mooie 

vloot aan de start komen! 

Jaap, en natuurlijk Ron en Annet, weer 

hartstikke bedankt voor deze mooie dag! 

André Kruisdijk 

De Taartenrace 

 

ZONDAG 7 OKTOBER 2018 
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Schip Schipper Gezeilde tijd Gecorrigeerde tijd Plaats 

Privateer Andre Kruisdijk 7540 7540 1 
Narwal Frank Fit 7220 8022 2 
Place 44 Ron Laan 7636 8300 3 
Bubble John Buysman 7436 8450 4 

Milaroma Piet Brussel 9980 8530 5 

Kriebels Kees Ettema 7763 8722 6 

Fanaat Aad Houweling 9274 8749 7 

Mantissa Robert Walter 9469 9283 8 

Twinkel Jan Piet Kager 9894 9894 9 

Surprise Peter van Laar 10773 10163 10 

Esprit Bert Hazelaar 11148 10322 11 

Petit Four Wim Schagen 10643 10434 12 

Uisce Ischka IJzer     DNF 

1 2 3 
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Het eerste koude weekend na de heerlijke zomer en het is “seizoens afsluiting” op onze 

haven. Na een bezoek aan de rommelmarkt staat er vanaf 15.00 uur een lekker kopje 

koffie of thee klaar in het clubhuis. Aansluitend een borrel en heerlijke broodjes worst 

en/of gehakt!  

Peter van Laar en Sjoerd Bakker nemen graag even het woord en dat wordt echt wel op 

prijs gesteld.  

Het was gezellig en druk de evenementen commissie had alles weer heerlijk goed ver-

zorgd! 

Seizoens Afsluiting 
Zondag 28 oktober 2018 
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Tonny 75! 

Na de zeilwedstrijd op dinsdag 2 september trakteer-

de Tonny Houweling omdat ze 75 is geworden!  

Hiep hiep hoera voor Tonny! Nog vele gezonde jaren! 

Harde noordoosten wind en ge-

voelstemperatuur van -4 graden! 

In de Kolk zijn ze begonnen aan 

de aanleg van de tussensteigers.  

Petje af, heren! 
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Telefonisch maak ik een afspraak met Wim op een woensdagavond in november. 
“Dan speelt Ajax toch niet he?”, zegt Wim tegen mij… Goh Wim, ik weet niet, maar 
we kunnen ook op een andere dag afspreken. Nee, nee, geen probleem hoor. Het 
kan wel. De afspraak werd met een half uurtje vervroegd, Ajax speelt tóch en we 
willen wel op tijd klaar zijn hoor Wim. We hebben dus een “deadline” maar krijgen 
meer dan een uitgebreid verslag en de wedstrijd begint voor Wim gewoon na een 
kwartiertje spelen…  

NAAM:     Wim & Anja SchagenWim & Anja SchagenWim & Anja SchagenWim & Anja Schagen    
GEBOREN: Wim is geboren als Willem Schagen op 8 april 1959 in Purmerend. Anja is geboren 

op 30 december 1967 in Lutjebroek . 

GEZIN:  Wim en Anja zijn 5 jaar geleden met elkaar getrouwd en wonen sinds 11 jaar in hun 

huis in Hoogkarspel. Ze hebben een samengesteld gezin met 4 kinderen. De oudste 

is Rosanne van 33 jaar, ze woont in Castricum. Dan komt Thorin van 27, hij woont 

bij Wim en Anja thuis en is naarstig op zoek naar woonruimte! Dan komt Diego die 

om de week bij de familie woont en dan hebben we de jongste dochter Yasmine van 

11 jaar die natuurlijk ook nog thuis woont. 

 Sinds kort hebben ze er nog een harige bewoner bij op vier pootjes: hond Djina, een 

Shih Tzu uit het nestje van Anja’s ouders. Gaat volgend jaar ook mee zeilen… 

BEROEP:  Wim heeft 31 jaar bij het Zaans Medisch Centrum (beter bekend als De Heel) ge-

werkt. Na zijn mavo diploma is hij de opleiding tot verpleegkundige A gaan doen 

waarna hij met de nodige cursussen op de hartkatheterisatiekamer, de IC en de 

Spoedeisende Hulp heeft gewerkt. Op gegeven moment had hij het wel gezien tus-

sen de witten jassen in het ziekenhuis en wilde hij wel wat anders. Hij werd eerst 

verzuim coördinator in het ziekenhuis maar startte in 2011 met een opleiding tot 

arbeidsdeskundige. Inmiddels doet hij dat alweer 5 jaar en werkt hij sinds 2015 bij 

het UWV in de regio West-Friesland.  

 Anja werkt ook bij het Zaans Medisch Centrum, al bijna 30 jaar! Na haar opleiding 

HBO Laboratorium Onderwijs is ze ook in Zaandam aan het werk gegaan. Ze is nu 

kernanalist en werkt als leidinggevende 3 dagen per week in het Klinisch Chemisch 

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… ?   

Anja, Yasmine, hond Djina en Wim 
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Lab waar o.a. bloed-en urineondezoek wordt uitgevoerd. 

 Tijdens een cursus in het ziekenhuis hebben ze elkaar ontmoet. Ze kwamen erach-

ter dat ze best wat raakvlakken hadden en elkaar versterkten. Na een jaar cursus 

werd de liefde verklaard! En toen duurde de cursus gelukkig nog een jaar  

HOBBY’S:    Wim en Anja hebben aardig wat hobby’s. Hun eerste gezamenlijke hobby was dat 

ze allebei op hoog niveau handbalden. Wim bij CSV in Castricum en Anja van 

Quick in Zwaagdijk. Ze was een goede keeper. Dochter Yasmine zit ook op handbal 

dus dat kunnen ze nog lekker blijven volgen. 

 Tegenwoordig doen Wim en Anja zelf meer aan volleybal. Wim klust en schaatst 

nog graag. Zeilen vinden ze allebei leuk, al houdt Wim best van een beetje actie, 

Anja is meer de toerzeiler met mooi weer. Ze gaan ook graag uit, vooral met een 

beetje muziek. Ze dansen graag op Trance en Housemuziek. Zijn ook bij Armin van 

Buuren, Hardwell en Sensation White geweest. En ze kijken samen naar voetbal 

op tv en dan met name naar hun favoriete club Ajax.  

TYPE SCHIP: Begonnen met een erfstuk van Wim’s oom en tante, zeilboot Ithaka, een Domp 

Kruiser 770. Anja vond het zeilen ook best leuk maar wilde ook wel graag wat 

meer comfort. Met de komst van de Dufour 30 is iedereen tevreden. Lekker veel 

ruimte (ook in de kuip) voor een gezellige borrel in de haven. En de nieuwe zeilen 

en buiskap maken het plaatje compleet. 

NAAM SCHIP: De Dufour heet nu nog Petit Four maar wordt straks omgedoopt naar Ithaka. 

Deze naam verwijst naar een Grieks eiland en de betekenis is ongeveer: “de weg er 

naar toe moet net zo mooi zijn als het doel zelf”.  

CONTACT MET DE WATERSPORT: Wim komt uit een gezin met allemaal “watermensen”. Hij 

heeft vroeger ook veel gezeild en ging met zijn oom en tante mee naar de Westein-

derplassen. Ze zeilden op een BM 16 kwadraat. Ook Wim’s ouders hielden van wa-

tersport, ze hadden zelf geen boot maar voeren graag mee. Wim’s ene zus heeft ook 

een zeilboot en die ligt in Hoorn. Zijn andere zus woont in Zweden. Het jeugdzeilen 

bij Broekerhaven vindt Wim ook erg leuk. Samen met maatje Emiel hebben “Geer 

en Goor” een hoop lol.  

 Anja houdt eigenlijk niet zo van water, vindt zichzelf ook geen echte watersporter. 

Bij het ophalen van de Ithaka kreeg Anja haar vuurdoop en misschien ging het 

daar wel een beetje mis. Met mooi weer vertrokken ze uit de Oranjesluizen bij Am-

sterdam, de mast ging omhoog en het Markermeer wachtte… Het eerste tochtje 

werd een onstuimig tochtje. Na een tussenstop in Broekerhaven toch de volgende 

dag naar Andijk gevaren met wederom noodweer toen de haven al in zicht was. In-

middels wel wat gehard maar windje 2-3 vindt Anja ook wel prima.  

 Dochter Yasmine zeilt ook al een paar jaar bij Broekerhaven. Ze gaat met Loïs ook 

tweemanszeilen volgend jaar. Als ze zelf de controle heeft kan het niet gek genoeg 

maar met de grote boot van papa en mama gaat ze liever niet zo schuin.  

VAKANTIE:  Dit jaar voor het eerst echt op vakantie geweest met de Dufour. Dat beviel eigenlijk 

best goed en het weer zat ook mee.  

 Eigenlijk hebben ze vele manieren van vakantie vieren. Anja heeft zelf veel gereisd 

voor ze Wim leerde kennen. Samen hebben ze van alles gedaan, fietsvakanties, een 

stacaravan in de Ardennen, een luxe lodge in Italië, een reisje naar IJsland voor 

Anja’s 50e verjaardag en elk jaar op wintersport. Wim houdt erg van actieve vakan-

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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ties, voor Anja is rust ook belangrijk maar samen komen ze er wel uit. 

FAVORIETE MUZIEK: Ze houden erg van muziek maar op de boot bepaalt Yasmine wat er ge-

draaid wordt. Meestal is dat de radio (538, SLAM! of Qmusic). Daarnaast houdt 

Wim ook wel van Cubaanse muziek zoals Buena Vista Social Club en samen hou-

den ze o.a. van Imagine Dragons, Trance en House muziek. 

FAVORIETE DRANK: Voor Anja een flesje rode Jillz of een glaasje zoete witte wijn. Wim een 

biertje of een glaasje droge witte wijn. 

FAVORIETE GERECHT (aan boord): Knakworsten staan toch wel bovenaan bij de familie Scha-

gen. Daarnaast makkelijke gerechten zoals Chinese tomatensoep met brood, gebak-

ken eieren, pannenkoeken. Als het uitgebreider wordt gaan ze liever uiteten of ha-

len ze sushi. 

WIE KOOKT ER AAN BOORD: Het maakt toch eigenlijk niet zoveel uit wie nou de knakworsten 

opwarmt, dat kunnen ze allebei wel. Wim kookt op zich wel graag maar houdt weer 

niet zo van boodschappen doen. Dus als de ingrediënten aanwezig zijn wil hij wel 

iets in elkaar draaien. 

FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): In ieder geval een zeilboot. Laatst nog wel een 

grote Dufour zien liggen, met dubbel stuurwiel, dat leek ze wel wat en Yasmine 

vond het dan wel handig dat je dan ieder aan een kant een stuurwiel kon bedienen. 

DAT WIL IK NOG KWIJT: Dat “kneuterige” van onze haven is erg gezellig en leuk. Omdat we 

een verenigingshaven zijn zou het wel makkelijk zijn als we bijvoorbeeld gezamen-

lijk materiaal konden gebruiken zoals een goede poetsmachine. Of een wasstraat 

voor de boot, dat zou ook handig zijn. Klein puntje: de wifi kan beter! 

VRAAG VAN YURIËN: Met de komst van de Petit Four, hoe bevalt het polyester of toch weer te-

rug naar het vertrouwde staal? 

HET ANTWOORD VAN WIM: Het blijft “koop een boot en werk je dood”, hoor. Maar dat poetsen 

van die romp is eigenlijk best gezellig. Kopje koffie van Nita erbij… 

VOLGEND SLACHTOFFER: Pierre en Ellen Schooneman 

VRAAG VAN WIM: Waarom heb je geen mast op je boot, Pierre? 

De Redactie 

Petit Four 
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Waar zijn zij gebleven? 
Als oud redactievrouw van onze vereniging moet dit toch wel even van het hart!! 
Wij kregen (Pieter en ik) een e-mailtje dat er bij de vereniging een “rommelmarktje” werd gehou-
den op 28 oktober van 14 tot 15 uur. Dus als rasechte watersporters hebben wij wat overgeble-
ven spullen opgezocht en met vol enthousiasme naar het clubhuis gegaan. Het zonnetje scheen 
maar er stond een koude wind. De vouwen werden bij wijze van spreken uit jouw broek gebla-
zen! Wij waren wat te vroeg, maar Jaap Rood was al aan  het uitladen en uitstallen. Om 13.45 
uur kwamen Tonny en Aad Houweling met 2 volle tassen. Wij dachten lekker binnen te staan 
doch helaas. Er stond helemaal niets klaar. Wij stonden dus buiten te blauwbekken van jewel-
ste. De bezoekers waren op een hand te tellen en iemand van het Bestuur hebben wij ook niet 
gezien. Waar zijn al die eigenaars van de zeilboten en motorkruisers gebleven? Je kunt mij niet 
wijsmaken, dat ze allemaal een feestje of een pijntje hadden van het harde werken van die dag 
ervoor. 
Waar is de kameraadschap van 40 jaar gebleven? Zijn jullie te moe of te druk? Achteraf hoor-
den wij dat het al jaren zo is. Men komt pas om 15 uur of later en het zijn altijd dezelfde men-
sen die komen. Zijn jullie allemaal lid geworden van de vereniging om (goedkoop) een ligplaats 
te krijgen voor jullie boot? Ik denk dat een rommelmarkt in het voorjaar een betere tijd is om 
zoiets te houden samen met een an-
der evenement, misschien komen er 
dan wat meer mensen met spulletjes 
en kijkers/kopers. Enfin, wij hebben 
een frisse neus gehaald en toch nog 

voor € 3.—- omgezet. Aad Houweling 

is zijn lantaarn met kaars en boeken-
standaard kwijt en Jaap Rood wat 
zwemvesten en nog wat klein spul. 
Ondanks mijn kritiek wens ik U voor 

het jaar 2019 een goed vaarseizoen.  

 

Willy Kooiker 
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Dinsdag 13 november was de prijsuitreiking 

van de competitie van 2018. Ron Laan was 

de winnaar. Bij deze zijn verslag: 

Zeilseizoen 2018 voor de Place 44 

Eindelijk de winter is nu echt voorbij. De sche-
pen liggen er weer in. Zo snel mogelijk alles 
weer zeil klaar maken want 12 april 2018 is de 
eerste wedstrijd alweer. Deze telt weliswaar 
niet mee voor de eindstand maar een beetje oe-
fening na de winter kan nooit kwaad. Gelukkig 
is mijn bemanning weer compleet. Klaas Jan, 
Stefan, Saco en Youri hebben er weer zin in. 
8 Boten aan de start. Dat is een goed begin.  
Een mooie zeilavond waarna we alles weer 
blindelings weten te vinden. 
 
17 april is de eerste wedstrijd die gelijk door 
ons werd gewonnen. 
Daarna nog één keer eerste en verder gemid-
deld bij de eerste vijf op een enkele misser na. 
Als je dan ook nog alle wedstrijden vaart weet 
je natuurlijk dat je ergens bovenaan zit. 
Toch moet eerlijk gezegd worden dat de uitslag 
anders was geweest als het fonteinkruid de 
concurrentie na eind juni niet danig had afge-
remd. 
 
Het gebeurde zelfs dat wij Frank Fit vlak voor 
de finish onderlangs inhaalden. 

In de haven haalde Frank een gigantische pluk 
van dit verderfelijke spul onder zijn boot van-
daan. 
 
De vorm van kiel, aandrijving en roer maakt 
dat het ene schip veel meer fonteinkruid oppikt 
dan een ander. Bij ons schip loopt alles schuin 
naar achter af zodat het kruid hier gemakkelijk 
afglijdt zonder te blijven hangen. 
 
John Buysman had hier met zijn Bubble het 
meeste last van. John misschien toch over-
stappen naar een klassieker? Toch bleven hij 
en alle andere zeilers tot de laatste wedstrijd 
komen. Het is dan ook erg gezellig in de kanti-
ne als de wedstrijd wordt geëvalueerd.  
 
Annette verzorgt ons geweldig en de meeste ke-
ren is het dan ook na twaalf uur voor we weer 
op huis aan gaan.  
 
Dinsdag 13 november zijn de prijzen verdeeld 
tijdens een zeer gezellige avond waarbij bijna 
alle schippers en veel bemanningsleden aanwe-
zig waren. 
 
Annette en ik willen iedereen hartelijk danken 
voor het enthousiasme tijdens de dinsdag 
avonden. Dit is waar wij het voor doen. 
We hopen jullie dan ook volgend jaar weer alle-
maal aan de start te zien. 
 
De ratings worden aangepast zodat volgend 
jaar de uitslag weer een verrassing zal zijn. 

Prijsuitreiking Competitie 2018 
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Ron Laan werd 1e met de 

Place 44 

Frank Fit werd 2e met de 

Narwal 

André Kruisdijk werd 3e 

met de Privateer 

   NAAM TYPE SCHIPPER 
Aantal gezeil-

de wedstrijden 
Totaalstand 

Aftrek  
resultaten 

Eindstand Eindstand 

1 Place 44 Jeanneau Attalia Ron Laan 15 57 25 32 1 

2 Narwal Dufour Clasic 32 Frank Fit 15 66 27 39 2 

3 Privateer Dehler Dueta 860 Andre Kruisdijk 12 86 35 51 3 

4 Argo Dehler Delanta Bartholomeus Swart 13 96 40 56 4 

5 Madelief Contest 27 John Caspari 13 94 37 57 5 

6 Kriebels Forna 32 Kees Ettema 14 99 37 62 6 

7 Uisce Halcyon 27 Ischka IJzer 12 105 43 62 7 

8 Bubble Dehler 29 John Buysman 11 121 42 79 8 

9 Fanaat Dehler Optima 92 Aad Houweling 13 133 41 92 9 

10 Mantissa Kalik 30 Robert Walter 13 139 41 98 10 

11 Milaroma Hunter 27 Piet Brussel 8 158 47 111 11 

12 Tresoor Dehler 28 Hottem Veenstra 8 163 47 116 12 

13 Scheurijzer Dehler 31 Feiko IJzer 9 161 43 118 13 

14 Surprise Feeling 920 Peter van Laar 8 165 46 119 14 

15 Petit Four Dufour Clasic 30 Wim Schagen 9 180 42 138 15 

16 Merote Dehler 34 Henk Hoogland 4 192 47 145 16 

17 Red Eye First 29 Jurriën van der Loo 2 200 46 154 17 

NA 10 WEDSTRIJDEN: AFTREK SLECHTSTE RESULTAAT    

NA 11 WEDSTRIJDEN: AFTREK 2 SLECHTSTE RESULTATEN  

NA 12 OF MEER WEDSTRIJDEN: AFTREK 3 SLECHTSTE RESULTATEN 

EINDSTAND AVONDWEDSTRIJDEN    BROEKERHAVEN 2018 
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Regelmatig hoor ik de vraag waarom er nou BC op onze clubvlag staat. Na wat onder-

zoek bij onze “seniore leden”, en dan met name bij Pieter & Willy Kooiker, kreeg ik een 

schat aan informatie en prachtige oude foto’s van onze haven in vroegere tijden. Ik zou 

er een Broekerzeepost mee vol kunnen schrijven! Maar het gaat mij nu om de verkla-

ring van de letters BC en deze komt onbetwist van de twee letters die ook onze vissers-

schepen voerden. Rond 1850 heette onze woonplaats namelijk BovenCarspel, met een C 

dus. En daar komen de letters BC vandaan. Eerst op de schepen, nu op onze clubvlag. 

Heeft u nog geen clubvlaggetje? Deze kunt u tegen een vergoeding verkrijgen bij de ha-

venmeesters.  

De Redactie 

Waar staat BC nou         

eigenlijk voor? 

Vele vissersschepen in de Kolk De Kolk met de oude overhaal 

De BC 8 

Wachten voor de overhaal 
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Komt allen naar onze gezellige nieuwjaarsreceptie op zondag 

6 januari 2019 van 16.00 tot 18.00 uur in ons Clubhuis. 

De BC 18 vaart de haven uit, de Zuiderzee op 
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Allerlei 

  Hijsdagen 
Van der Meulen: 

In het water:  

30 maart 2019 

Wsv De Broekerhaven: 

In het water:  

6 april 2019 

Wie weet hier het fijne van? 

Graag  uw bericht naar de redactie. 

Vliegen 
Lijkt het u ook leuk om eens een 

rondvlucht te maken vanaf Lely-

stad? De heer Schultz (van de foto 

op de voorpagina) vliegt regelmatig 

met een vliegtuigje zoals hier afge-

beeld en kan u meenemen tegen 

een (brandstof) vergoeding. Mocht 

u interesse hebben dan kunt u 

contact met hem opnemen: 

GJ Schultz: schultzgj@hotmail.com 



29 



30 

BC            Wedstrijden & Evenementen 2019 

WEDSTRIJDEN DATUM TIJD 

Skippers mee�ng 02 april 2018 20.00 uur 

Dinsdagavond compe��e I 09, 16, 23, 30 april 1e start 19.15 uur, 2e start 19.30 uur 

 07, 14, 21, 28 mei  

 04, 11, 18, 25 juni  

 02, 9, 16 juli  

Dinsdagavond compe��e II 27 augustus 1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur 

 03 en 10 september  

12 uurs Broekerhaven 07 september Palaver 08.30 uur - Start 09.00 uur 

Taartenrace 22 september Palaver 11.00 uur (met koffie & gebak) 

StarIjd wordt 7jdens de koffie bekend gemaakt 

Prijsuitreiking compe��e 12 november 20.00 uur 

 

EVENEMENTEN   

Nieuwjaarsrecep�e 06 januari 16.00 - 18.00 uur 

Midwintermaal�jd 24 februari 16.00 uur 

Algemene Ledenvergadering 27 maart 

(woensdag!) 

20.00 uur 

Seizoens opening 07 april 15.00 uur 

Broekerhavenweekend 22 & 23 juni  

Afzeilen jeugd 08 september 10.00 uur 

Seizoens afslui�ng 27 oktober 15.00 - 20.00 uur 
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Waar is Hein? 
Hein houdt momenteel een “winterstop” en zit gedurende onze koude Europese maanden in het 

zomerse Australië. Het bootje ligt op het droge in Griekenland en is schoongemaakt en ge-

poetst. In april/mei is hij van plan om naar Gallipoli (een schiereiland in het zuiden van Euro-

pees-Turkije, tussen de Golf van Saros en de Dardanellen) en naar de Zwarte Zee te varen. 

Daarna rustig richting de Atlantische Oceaan, Canarische Eilanden en misschien wel Caribisch 

gebied. Dus Suez en India staan niet meer op de planning. We zullen zien waar Hein heen reist. 

We houden u op de hoogte! 
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Taken van de havenmeester van de Watersportvereniging Taken van de havenmeester van de Watersportvereniging Taken van de havenmeester van de Watersportvereniging Taken van de havenmeester van de Watersportvereniging     

““““De BroekerhavenDe BroekerhavenDe BroekerhavenDe Broekerhaven” ” ” ” �jdens het vaarseizoen�jdens het vaarseizoen�jdens het vaarseizoen�jdens het vaarseizoen    
1. Clubgebouw1. Clubgebouw1. Clubgebouw1. Clubgebouw    

 Toezicht op het algemeen gebruik, het schoonmaken en het on-

derhoud van het clubgebouw. 

 Voorkomen van Legionellabesme�ng in de drinkwaterinstalla e 

door het meten van de temperatuur van het drinkwater en door 

het spoelen van de leidingen gedurende het gehele seizoen. Gege-

vens hiervan bijhouden in een logboek. 

 Het maandelijks opnemen van 2 watermeters en vier elektrame-

ters. 

 Het clubgebouw wordt in de regel om 8.00 uur geopend. De toi-

le(en en douches zijn met codeslot 24 uur per dag beschikbaar. 

 Dagelijks vanaf 8.00 uur is havenmeester regelma g aanwezig. Hij 

is al jd telefonisch bereikbaar.    

 In ontvangst nemen van goederen, na telefonische melding van 

leverancier. 

2. Haven2. Haven2. Haven2. Haven    

 De havenmeester inspecteert dagelijks de haven en noteert even-

tuele onvolkomenheden en mankementen en rapporteert hier-

over aan havenzaken. 

 Houdt de haven en het terrein schoon. 

 Controleert de oliecontainer(bol) en de vaten met bilgewater. 

Zorgt ervoor dat deze  jdig worden geleegd. Er wordt een lijst 

bijgehouden waarop genoteerd worden  wie wanneer olie en/of 

bilgewater aangeboden hee1. 

 Laat de vuilcontainer  jdig legen. (maandag) 

 Controleert de hoeveelheid gas en laat de gastank indien nodig 

vullen. 

 Controle op het func oneren van de havenlichten. 

 Houdt toezicht op beplan ng e.d. Bij droog weer de planten in de 

bakken water geven. 

 Havenboot beschikbaar houden. 

 Bij calamiteiten is havenmeester per telefoon al jd bereikbaar op 

06 21 404 698. 

 Als de havenmeester niet op de haven aanwezig is, wordt het hek 

afgesloten. 

3. Passanten3. Passanten3. Passanten3. Passanten    

 Registreert welke ligplaatsen van leden beschikbaar zijn voor pas-

santen. 

 Ontvangt passanten, wijst ligplaatsen aan en maakt afspraken met 

verenigingen welke als passanten van de haven gebruik willen 

maken. 

 Houdt toezicht op het func oneren en het gebruik van de aanwe-

zige voorzieningen (stroom en drinkwater op de steigers, toile(en 

en douches in clubgebouw). 

 Rekent liggelden met de passanten af. 

 Als de passanten de haven hebben verlaten de elektrakasten weer 

afsluiten. 

4. Administra e4. Administra e4. Administra e4. Administra e    

In overleg met de penningmeester: 

 Bijhouden van de kas en het kasboek van de havenmeester. 

In overleg met havenzaken: 

 Me ngen m.b.t. Legionella gedurende het gehele seizoen bijhou-

den. 

 Informa e over keuring van propaangasinstalla e. 

 Contact met SITA over het contract voor het legen van vuilcontai-

ners. 

 Contact houden met Velutech voor het onderhoud aan drinkwa-

terinstalla e, gasinstalla e, verwarmingsketel en luchtverwarming. 

 Contact houden met tuinman. 

 Indien noodzakelijk het bestuur informeren over gang van zaken. 

In overleg met.. 

 In ontvangst nemen van diverse formulieren van (nieuwe) leden 

en deze doorgeven aan de ledenadministra e. Zoveel mogelijk via 

de website s muleren. 

5. Winterstalling5. Winterstalling5. Winterstalling5. Winterstalling    

De havenmeesters wijzen, zo nodig in overleg met de havencommis-

sie, ligvakken toe ten behoeve van de winterstalling. De Coördinerend 

havenmeester informeert de secretaris zodat hij een rekening kan 

sturen. 

De havenmeesters hebben geen bemoeienis met de wachtlijst, het 

jeugdzeilen, het wedstrijdzeilen en de winterstalling op de wal. 

Havenmeesters aan het woord 
Eind goed… al goed. 

’t Is weer voorbij die mooie zomer… De zomer die…zo laat begon in mei  

maar… waar geen eind aan scheen te komen. Die zomer… die maakte ons zó blij. 

 

Het vaarseizoen is zondag 28 oktober officieel uitgeluid met een 

beregezellig samenzijn in de kantine. Hulde voor de kantine 

commissie. De havenmeesters zijn in de winterstand gezet en de 

dienstdoende heeft een maand lang alleen de telefoon als com-

municatie met iedereen die iets wil weten over onze watersport-

vereniging. Het was vanuit de havenmeesters optiek, een goed 

seizoen. Toch nog veel passanten,  na een aarzelend begin,  zo-

dat we niet hoeven onder te doen in vergelijking met vorig jaar. 

Heeft U enig idee waarvoor de havenmeesters allemaal verant-

woordelijk voor zijn? Denk het niet! Vandaar dat we het wel eens 

met U willen delen en dat U precies weet bij wie U moet zijn om 

iets opgelost te krijgen. Vanuit ons “heiligdom” de foto van één 

van de “uitslovers”. 

Tenslotte wenst het havenmeesters collectief u fijne feestdagen 

en een goede jaarwisseling en tot ziens bij de  

“midwinter” maaltijd. 

Jan de Vries  

vanuit het heiligdom 
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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 

Ledenbestand 
Aangemeld als lid van onze vereniging: 

 
Robèr de Wit 
VENHUIZEN 
 
De heer E. Waiboer 
BOVENKARSPEL 
 
Mevrouw J.W. Kramer 
UTRECHT 
 
Gerda Steur 
ZWAAGDIJK 
 

 
Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk    
Reglement wordt over de toelating van 
een nieuw lid door de algemene ledenver-
gadering beslist indien tenminste 5 leden 
binnen 3 weken na deze publicatie tegen 
de toelating bij het bestuur hebben ge-
protesteerd. 

November Jan de Vries 

December Peter Beers 

Januari Jan Redeker 

Februari Jaap Rood 

Maart Gertjan Severs 

Winterrooster 2018/2019 

April Kees Meijne 

Winterrooster havenmeesters 

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. 
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36 Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 1 maart 2019 bij redactie@broekerhaven.com 

Foto pagina 
 

Op zaterdag 13 oktober voer de “Marel” een rondje 
Broekerhaven, zeilend voor de laatste keer dit sei-
zoen langs de EZ-Z. Gerard en Paulien Hopman Aan de start voor de 12-uurs 

De “Goodwin” doet dit jaar voor het eerst mee met de 12-uurs 


