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Van de bestuurstafel...
Het voorjaar in aantocht.
Nu is het nog een droom, met als prikkelende werkelijkheid op dit
moment een voorjaarsachtig stuk van de winter. Het wordt vast weer
een prachtig jaar. Wie weet minstens zo mooi als het sprookjesachtige
afgelopen jaar. Nu nog dromen, straks...!
Straks eerst, voordat ons vaarseizoen losbarst, de ALV op woensdag
27 maart om 20.00 uur. Belangrijk zal zijn de veranderingen in het
bestuur, want Marius de Boer en Ruud Bakker zullen, nadat we lange tijd van hun inzet, kennis en kunde hebben kunnen genieten, stoppen en weer ‘gewoon’ lid zijn. Voor hen in de plaats
komen, tenminste als jullie er mee in stemmen, Lenka Struijs en Hans Limburg. Wie Lenka niet
kent is nog maar heel kort lid of moet het nog worden, dus introduceren is niet nodig. Hans is
nog niet heel erg lang in beeld en stelt zich hier even voor:
Mijn naam is Hans Limburg, bijna 66 jaar jong en sinds 1998 woonachtig in Grootebroek. Ik ben
sinds 2016 lid van de WSV ‘De Broekerhaven’ en vaar als bemanning bij John Buysman op de
Bubble. Sinds oktober 2018 heb ik een eigen schip, een Hanse 350. WSV ‘De Broekerhaven’ is
een actieve en gezellige vereniging waar ik me thuis voel en waar ik graag een bijdrage aan wil
leveren. Op verzoek van het huidige bestuur stel ik mij beschikbaar voor een bestuursfunctie bij
de vereniging.
Over dromen gesproken. Wat er in onze haven ligt aan boten is allemaal een verwerkelijking van
dromen, op de Paulus na, want dat is een werkschip en die verwezenlijkt zelf vaak dromen voor
de eigenaren, tenminste dat hoop ik voor de vissers.
Als kind droomde ik dagelijks over een werkelijkheid die er niet was, maar die ik wel graag in
het echt wilde. Veel van die dromen zijn allang geleden werkelijkheid geworden, sommige gelukkig niet. Het rare van werkelijkheid is het vervagen van de waarde in de loop van de tijd. Een
nog niet verwezenlijkte droom wordt in de loop van de tijd meestal steeds sterker.
De reclamewereld die gericht is op dingen doet niets anders dan onze dromen voeden en de
drang om de droom achter te laten voor de werkelijkheid. De droom: een andere auto, inrichting, boot, enzovoort maakt gelukkiger dan de daarna verworven werkelijkheid. Even, volgens onderzoeken ongeveer 2 weken, verhoogt dat het geluksgevoel, waarna het gewoon wordt
en gewoon onderdeel van het leven.
De nieuwe auto loopt een kras op en krijgt storingen. Het interieur roept vooral dromen op over
hoe het nog mooier en beter had gekund, de boot idem dito. Dromen zijn geen bedrog; dromen
zijn een mooie, prachtige niet tastbare werkelijkheid. Leven in en met dromen is van levensbelang. Zonder maakt het leven triest en onleefbaar, want de werkelijkheid valt meestal zo tegen
dat het alleen met dat en zonder dromen ondraagbaar wordt.
Dromen dus! Veel en vaak. Stimuleer de dromen, rem ze niet af. Je hebt een boot en dus problemen. Ja en dan… : dromen dus. De problemen moeten worden opgelost en zijn dus eigenlijk
uitdagingen. En nou is het zo dat juist een uitdaging je laat dromen. Cirkel rond.
Een jaar van dromen voor ons: prachtig weer, ideaal water zonder planten met veel wind en
geen golven, een boot die geen averij oploopt, gezondheid die niet aan twijfel onderhevig is, voldoende in de portemonnee, iedere ochtend wakker worden en zin in de dag hebben……. Ja, dat
zijn de dromen. De werkelijkheid is vast anders, maar droom van het ideale. De meeste dromen
worden werkelijkheid, vandaar.
Geniet van het voor ons liggende vaarjaar!
Sjoerd
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Van de Redactie..
De eerste Broekerzeepost van 2019 ligt weer voor u. Een dik nummer met veel informatie over onze vereniging en watersport. We hopen dat iedereen vooral betrokken wil blijven bij deze club en zich in
wil zetten voor onze watersportvereniging. We zijn tenslotte een
“verenigingshaven” die voor en door leden in stand wordt gehouden.
In deze Broekerzeepost ook een oproep vanuit de redactie voor een
nieuwe bezorger in Bovenkarspel. Denk niet, dat doet een ander wel
maar meld je gewoon aan. Feitelijk komt dat neer op 4 keer per jaar
een wandeling van een uurtje voor de vereniging en met uw hulp zijn
wij erg geholpen. Alvast bedankt!
Wij wensen iedereen een goed vaarseizoen!
Lenka Struijs & Toos Sijs
redactie@broekerhaven.com
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Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering van 2019 wordt gehouden op
WOENSDAG 27 maart om 20.00 uur in het Clubhuis.

AGENDA
01. Opening
02. Vaststellen van de agenda
03. Mededelingen en ingekomen stukken
04. Verslag van de Algemene Vergadering van 29 maart 2018
05. Verslag secretaris
06. Verslag penningmeester en Jaarrekening 2018 / Balans 2018 (bijgevoegd)
07. Verslag kascontrolecommissie
08. Begroting 2019 en 2020 (bijgevoegd)
09. Tarieven 2020 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 2018 gevoerde beleid
17. Bestuursverkiezing: Ruud Bakker en Marius de Boer zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt Lenka Struijs en Hans Limburg voor als kandidaten om de opengevallen
posities in te vullen.
Tegenkandidaten kunnen tot 20 maart 2019 schriftelijk bij het bestuur worden voorgedragen.
18. Voorstellen. Voorstellen kunnen tot 20 maart 2019 schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.
19. Rondvraag
20. Sluiting
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Algemene Vergadering 2018
WSV De Broekerhaven
Datum

: Donderdag 29 maart 2018

Plaats

: Clubgebouw

Aanvang : 20.00 uur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de algemene ledenvergadering Van WSV De Broekerhaven. Voor het vaststellen van de agenda staan we stil bij de
overledenen: Ethel Hovenkamp, echtgenote van Bert Hovenkamp, Jaap Ooteman (erelid) en
Gerda Groeneweg (donateur). We staan tevens stil bij het overlijden van Hans Fit, de vader van
Frank Fit. Frank is vanavond niet aanwezig. We wensen hem en gezin veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken


De volgende leden hebben zich bij het bestuur afgemeld voor de vergadering: Gerard
Schrale, Dirk Tolsma, Inge Kuijt, Klaas Dijkstra, Carl Burgman, Wim Hoff, Henk Hoogland, Nita Oerlemans, Caspar Mooyman en Frank Fit.



We hebben een schrijven van Rijkswaterstaat ontvangen; Beboeiing recreatievaart heeft
vertraging opgelopen. Eind april is dit klaar.



Water onder clubgebouw is nog steeds aanwezig. Gebouw begint zich licht te zetten. Gemeente is op de hoogte. Bestuur houdt vinger aan de pols.



Waterpeil in de haven.
Hottem: nieuw voorgenomen peilbesluit. Verlaging peil met 20 cm. Dit is vastgelegd in deltawet vanwege veiligheid. Nu is datum verschoven naar half augustus met een geleidelijke
afname van waterpeil. Er ligt nu voorstel op tafel dat alle havens en geulen tenminste
10cm dieper worden gebaggerd. Hier is nog geen uitsluitsel over.



Er ligt voorstel op tafel om het Markermeer frequenter te gaan maaien om recreatievaart te
bevorderen.



Aanpassing havenreglement op versturen van contracten en 2e ligplaats per lid. Vergadering is hiermee akkoord

4. Verslag van de Algemene Vergadering 31 maart 2017
Verslag van ALV van 31 maart 2017. De notulen zijn hierbij vastgesteld.
5. Verslag secretaris
De secretaris doet verslag van de hoofdpunten van de hoofdpunten van de bestuursvergaderin8

gen sinds de ALV in 2017.
Overlast Café de Buren besproken. Last van fietsenstalling en terras. De vergadering vindt dat er
geen fietsen mogen staan op ons deel van de haven. Jan Redeker adviseert bordjes te plaatsen:
“hier geen fietsen plaatsen”. Sjoerd gaat praten met de uitbaatster.
Het verslag is vastgesteld. Ruud wordt bedankt. Het verslag is separaat in het archief gevoegd.
6. Verslag penningmeester en Jaarrekening en balans 2017
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2017.
De penningmeester geeft vervolgens een toelichting op de balans 2017.
In de Kolk is een stroomkast geplaatst. Hele jaar kan stroom gebruikt worden. I.v.m. tussensteigers in de Kolk is een aanvraag gedaan bij gemeente. We hopen dat vergunning zo snel mogelijk
wordt verstrekt door hoogheemraadschap.
Het verslag van de penningmeester is vastgesteld. Ruud wordt bedankt.
7. Verslag kascommissie
Jurriën van der Loo geeft toelichting op de door hem en Annette Laan uitgevoerde kascontrole.
Alles is akkoord bevonden. Omdat alles in orde is bevonden, adviseren zij de ledenvergadering
de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Gertjan Severs en Carl Burgman zijn beschikbaar voor de kascontrole over 2018 met als reservelid Jan de Vries. Het verslag is in het archief gevoegd. De commissie wordt bedankt.
8. Begroting 2018-2019
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2019. De leden gaan akkoord.
9. Tarieven 2019
Tarieven voorstel:
Verhoging tarieven voor ligplaatshouder. Dit voorstel is aangenomen.
Verhoging tarieven voor passanten. D.m.v. stemming is bepaald dat dit voorstel niet aangenomen is. Havenmeesters hebben aangegeven dat zij bang zijn dat onze concurrentiepositie in het
geding is. Wij zitten als verenigingshaven volgens hen aan de bovenkant van de markt.

PAUZE

10. Verslag commissie jeugdzeilen
Peter van Laar doet verslag van het jeugdzeilen van afgelopen seizoen. Jeugdzeilen: 25 zeilers.
Het is afgelopen jaar erg goed gegaan. Voor dit jaar maakt Peter zich ongerust. Tot nu toe zijn er
maar 4 aanmeldingen. Hij heeft advertenties geplaatst. Peter hoopt dat het goed komt. Peter
wordt bedankt.
11. Verslag commissie wedstrijdzeilen
Verslag wedstrijdzeilen door Ron Laan. Gemiddeld 12 boten. Ron Laan heeft dinsdagavondwedstrijden gewonnen.
Tijdens de 12-uurs deden helaas maar 6 boten mee. Andre Kruisdijk won 12-uurs. De door bakkerij Rood gesponsorde Taartenrace kende 13 deelnemers. Frank Fit won deze race. Leuke evenementen. Ron wordt bedankt. Het volledige verslag is separaat in het archief gevoegd.
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12. Verslag havencommissie
Verslag havencommissie. Jan de Vries heeft verslag gedaan. Het valt niet altijd mee om werk te
zoeken en om mensen te motiveren om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Dat is jammer.
Voor de rest een prima jaar gehad. Jan wordt bedankt. Het volledige verslag is separaat gearchiveerd.
13. Verslag havenmeesters
Verslag havenmeesters stond reeds in BZP. Minder passanten onder meer door fonteinkruid en
slechte zomer. Het volledige verslag is separaat gearchiveerd. De 6 havenmeesters hebben zich
voor het komende seizoen (3 ervan al 9 jaren) weer beschikbaar gesteld. De heren worden weer
bedankt!
14. Verslag evenementen commissie / feest commissie
Verslag evenementencommissie door Peter van Laar. Dit jaar zijn er weer goed bezochte evenementen geweest. Gelukkig is ook de midwintermaaltijd dit jaar gered. Het volledige verslag is
separaat gearchiveerd. De seizoensopening dit jaar vindt plaats op 8 april.
15. Bedankt…
Alle commissieleden worden bedankt voor de inspanningen het afgelopen jaar!
16. Goedkeuring van het door bestuur in het jaar 2017 gevoerde beleid
Goedkeuring van het beleid d.m.v. acclamatie.
17. Bestuursverkiezing
Op dit moment Inge Kuyt aftredend. Annette Laan wordt voorgedragen om haar plaats in
te nemen. De vergadering steunt deze voordracht volledig en wenst Annette veel succes
en wijsheid. Sjoerd geeft aan dat er volgend jaar 2 bestuursleden aftredend zijn. Een ieder die een bestuursfunctie ambieert wordt aangespoord zich aan te melden.
18. rondvraag
Aad Houweling: Ik ben lid van de hijscommissie. Er gaat een lid uit. Graag willen we er een lid
er bij. Wie biedt zich aan?
Robert Walter: Heeft bestuur zich al gebogen over feit dat bestemmingsplannen in 2021 komen
te vervallen? Ron Laan zorgt dat info bij bestuur komt.
Is het mogelijk dat warmwaterpunt in haven komt i.v.m. handen wassen? Dit is nog niet aan de
orde.
Bram Kleton: Dalende trend aantal passanten is niet alleen bij ons zo.
Kees Ettema: Bedankt voor alle belangstelling tijdens mijn ziekte!
19. sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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WEBSITE
Per januari 2019 heb ik de eer de website van de
Broekerhaven te mogen onderhouden en dat is, op
dit moment zeker, een erg leuke klus. De huidige
website is op de achtergrond wat gedateerd, en
werkt ook niet zo prettig op mobiele apparaten. Aan
mij de taak om in de loop van 2019 de website een
opfris beurt te geven en ervoor te zorgen dat de website op telefoons en tablets makkelijk werkt.
De informatie op de website is al een beetje aangepast en actueel gemaakt. Toch kan het voorkomen
dat er iets van informatie ontbreekt of dat er iets
niet juist is. Indien dat het geval is, stuur mij een
E-mail naar:
website@broekerhaven.com.
Daarnaast vind ik het leuk om actuele foto’s te ontvangen. Ik kan ze niet allemaal plaatsen, maar ik
kan daarmee de huidige foto’s vervangen.
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Ischka IJzer

@

REVIVAL 1/4 TON KLASSE ZET DOOR
In bijna alle jachthavens in Nederland liggen
jong bejaarde ¼ tonners. Stuk voor stuk
goed ontworpen en nog steeds goed zeilende boten. Vanaf het eind van de jaren ’60
functioneert de ¼ ton klasse als een van de
meest succesvolle zeilklassen die er wereldwijd is. In de jaren
’70 zeilden deze boten in Nederland regelmatig wedstrijden.
Velden van meer dan 20 boten waren geen uitzondering. Het
is later een tijdje stil geweest rondom deze bijzondere klasse,
maar vanaf 2013 is jaarlijks de Dutch Quarter Ton Cup (DQTC) georganiseerd.
Vooraf hadden zich meer dan dertig (!) ¼ tonners ingeschreven. Helaas gooiden de weergoden roet in het
eten door de zeilers te trakteren op een hele week windkracht 7. Een aantal ¼ tonners heeft Lelystad toen
helaas niet kunnen halen, maar toch was het evenement een groot succes en de organisatoren besloten
snel hier mee verder te gaan. In 2019 wordt de zevende editie verzeild. Het evenement is inmiddels uitgegroeid naar een kleine competitie om meer ¼ ton eigenaren de kans te geven om verspreid over het land
aan een of meerdere evenementen mee te doen. De afgelopen jaren zeilden meer dan vijftig ¼ tonners
een of meerdere evenementen van de DQTC! De afgelopen edities werden gewonnen door een Westerly
GK24, een Waarschip ¼ ton, een Zeeton 24 en een Robber 3E. Dat levert niet alleen mooie foto’s op,
maar geeft ook goed aan dat de verschillende boten aan elkaar gewaagd zijn.
De organisatie hoopt dit jaar weer meer ¼ tonners te mogen begroeten. Best veel ¼ tonners zeilen avonden/of winterwedstrijden maar hebben de DQTC helaas nog niet gevonden. We proberen daar in 2019 verandering in te krijgen. De ¼ ton club is een gezellige informele club waar veel kennis aanwezig is en veel
kennis en ervaringen met elkaar worden gedeeld. Leuk voor zowel de beginnende als de gevorderde wedstrijdzeiler!
DQTC 2019
Onderstaande evenementen tellen mee voor de DQTC 2019.
1. Van Uden Reco Stellendam Regatta, 20 - 21 april te Stellendam (www.vanudenreco.nl)
2. Y-Torenrace, 4 - 5 mei te Durgerdam (www.zvhety.nl/wedstrijden/ytoren)
3. Almere Regatta, 18 - 19 mei te Muiderzand (www.almereregatta.nl)
4. Flevoland Regatta, 15 - 16 juni te Lelystad (www.flevolandregatta.nl)
5. Deltaweekend, 29 - 30 juni te Colijnsplaat (www.deltaweekend.nl)
6. Zuiderzee Regatta, 21 - 22 september te Muiden (www.knzrv.nl)
Naast deze evenementen staan er nog veel meer leuke evenementen in de ¼ ton jaarkalender. Stuk voor
stuk evenementen die leuk zijn om met je ¼ tonner te varen omdat er vaak al meer ¼ tonners mee doen.
Meedoen?
Heb je een ¼ tonner of kan je een ¼ tonner lenen dan kan je laagdrempelig meedoen met een SWhandicap, een eenvoudig handicapsysteem zonder dat er een officiële meting aan te pas komt. De iets fanatiekere wedstrijdzeilers zeilen met de ORC-handicap, een uitgekiend ratingsysteem om de vele verschillende typen ¼ tonners op een zo eerlijk mogelijke manier wedstrijden te laten varen. Aan de ORCmeetbrief zijn dan ook jaarlijkse kosten verbonden. Gemeten en ongemeten ¼ tonners varen de DQTC in
een groep, het is tenslotte erg leuk om met min of meer dezelfde boten in een veld te varen.
Instappen in de klasse? Er liggen genoeg mooie rappe boten voor een prikkie te koop, dat kan wellicht ook
een handje helpen. Op de pagina DE VLOOT op www.kwarttonzeilers.nl staan heel veel Nederlandse ¼
tonners, en ook een aantal die te koop staan.
Ook als je geen zin hebt om met je ¼ tonner wedstrijden te zeilen ben je uiteraard van harte welkom bij de
evenementen. Het is tenslotte leuk en gezellig om met andere ¼ ton zeilers kennis te maken en elkaars
boten te bewonderen. Als je een evenement mee wil doen en je hebt geen bemanning dan kan daar ook
vaak in worden voorzien, of je stapt een keer op bij een andere ¼ ton zeiler.
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Bijna alle beroemde ontwerpers van nu zijn ooit gestart met het ontwerpen van ¼ tonners. Vaak werd een
prototype door professionele zeilers naar de overwinning gezeild, waarna de productie op gang kwam.
Veel mensen kennen ook wel de Spirit 24 (winnaar Quarter Ton Cup 1967), de Ecume de Mer (1970 en
1972), de Eygthene 24 (1973), de Albin Accent (1974), de Manzanita (1977), de Drifter 25, Westerly
GK24, Zeeton 24 en natuurlijk het Waarschip ¼ ton. Op de pagina MEDIA op www.kwarttonzeilers.nl zijn,
naast artikelen over de revival van de ¼ tonners, een aantal ¼ ton jaarboeken te downloaden met daarin
interessante verhalen en interviews met ontwerpers, bouwers en zeilers.
Op de website www.kwarttonzeilers.nl staat veel informatie ober de klasse en informatie over de DQTC
van 2019. Ook op Facebook is info te vinden.
Interesse of vragen? Stuur ons een email naar kwarttonzeilers@gmail.com en misschien kunnen we wat
voor je betekenen.

Nieuwjaars receptie
Zondag 6 januari 2019
Een paar leuke foto’s
van de gezellige
nieuwjaarsreceptie
op zondag 6 januari
in het clubhuis.
Compleet met oliebollen en appelflappen het nieuwe jaar
inluiden...

Toos en Loes

Bets en Lenka

Woordje van
voorzitter Sjoerd

Veel animo

Carla en Leny druk in gesprek

Maar het is niet te verstaan, Jan?
13

Midwintermaaltijd
Zondag 24 februari 2019
Zo rond de klok van 16.00
uur druppelden de leden
Door Peter van Laar die zich hadden aangemeld binnen. Omdat Nita
en Annette bijgestaan door Henk en Ron,
de keuken volledig in beslag hadden genomen zijn we met het koffiezetapparaat verhuisd naar de plek waar vroeger de koffieautomaat stond. Vandaaruit konden we
onze gasten bij binnenkomst ook uitstekend bedienen.

paar:
Samen … vergaderen… het bestuur.
Samen … vergaderen… ALV
Samen… werken… werkdagen.
Samen… uitgaan.. verenigingsweekend.
Samen… uitgaan… met zeilvrienden.
Samen… eten … midwinter.
Samen… redactie… op eigen wijze een
mooi clubblad maken.
Samen… jeugdzeilen… de jeugd vertrouwd
maken met de watersport.
Samen… wedstrijd… de dinsdagavond zeilwedstrijden.
Samen… havenmeester… de haven bewaken en gastheer zijn.
Allemaal zaken die met veel plezier gedaan
worden door veel leden, veelal in hun vrije
tijd. Daar mogen we best trots op zijn, en
dat wilde ik even kwijt.

Nadat iedereen zo'n beetje binnen was, en
zijn of haar plek had gevonden was het aan
mij om iedereen welkom te heten. Tijdens
het welkomstwoord haalde ik aan dat samen eten verbroederd, dat we een geweldige vereniging hebben met een grote saamhorigheid die we moeten koesteren en bewaken. Een vereniging ben je niet alleen,
dat ben je samen. Immers als alle neuzen
de zelfde kant op staan, zijn we samen tot
grote daden in staat. Samen.

Ondertussen ging de tijd door. Zo rond de
Er gebeurt al veel samen, ik noemde er een klok van vijf, de R was uit het uur, mocht
14

er begonnen worden met de borrel. De
sfeer zat er goed in. Het is een heel gezellige middag geworden, en het eten… ja, dat
was professioneel.
Het kwartet had er heel veel tijd ingestoken, toppie! (Het menu staat afgebeeld).

En daarna? Nou heel simpel.
Toen hebben we samen de boel
weer aan kant gebracht zoals het
hoort, en nog even nagezeten
waarna ook wij naar ons eigen
stekkie gingen.
Nita en Henk, Annette en Ron:
Bedankt!

We hebben ze kunnen bedanken met een
bloemetje en een welgemeend applaus,
waarna een ieder meer dan voldaan huiswaarts ging.

Mexicaanse Pompoensoep

Mexicaanse Bonenschotel

Alle recepten staan op de website van www.wsvdebroekerhaven.nl.
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Zomervakantie met de MYSTIC
Deel II
5 boten nemen we alle sluizen terug richting
Namen. Dezelfde weg terug is helemaal niet
erg. Je ziet alles van de andere kant, het blijft
prachtig varen. De Ardennen zie je normaal gesproken uit de auto of vanaf het land, maar om
het nu met je eigen boot te doen voelt heel bijzonder. Namen slaan we dit keer over, we varen door. Varen is het lekkerste met dit warme
weer, dan voel je nog een beetje wind.
Even voor Huy zijn we afgemeerd op een gratis
plekje. Daar lag al een Nederlands schip. Aardige mensen die onderweg waren naar Zuid
Frankrijk naar hun dochter die daar woont.
Altijd op de binnenvaart gezeten en nu lekker
met pensioen maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan. Ze blijven varen.

Vrijdag 13 juli
Vandaag om 8.00 uur vertrokken want we
willen naar Dinant en krijgen onderweg
flink wat sluisjes. Zes stuks in totaal. Bij
één sluis moesten we even wachten, de rest
stond al open. We denken dat de sluiswachters het doorgeven aan elkaar. Om
12.15 uur lagen we in Dinant. Een beetje
onrustig vanwege de langskomende rondvaartboten. Onderweg echt prachtig gevaren, steile berghellingen, rotspartijen met
bergbeklimmers erop. Heel bijzonder. Snel
even een broodje gegeten en daarna de wal
op. Het is erg warm (30 plus) en zo blijft het
nog wel even zeggen de vooruitzichten. Om
17.15 uur werd het heel donker, flinke buien
met onweer! En na zo’n lange tijd droogte zijn
alle stadsriolen en afvoeren een tijdje niet doorgelopen. Enfin, dat was te zien. Al het straatvuil spoelde zo de Maas in. Wat een viezigheid… alle soorten Tena lady hebben we langs
zien drijven. Brrr. Na de regen was het wel lekker afgekoeld. Na het eten een lekkere wandeling gemaakt.
Zaterdag 14 juli
Vandaag varen we weer terug de Maas af. Met

Zondag 15 juli
Ondanks de warmte allemaal lekker geslapen.
Op tijd uit bed en weer lekker varen. De sluizen hadden we mee, mazzel hoor. Bij de sluis
Ivoz Ramet kregen we controle van de politie!
Ze spraken een beetje Nederlands en met handen en voeten kwamen we er wel uit. Ze wilden
onze IPC zien, marifoonpapieren en wilden weten of we blusmiddelen en zwemvesten aan
boord hadden. Wilden ook weten of we een
boegschroef hadden….waarom ze dat nou wilden weten, geen idee! Toen alles akkoord was,
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ging de sluis dicht en konden we verder. Na
Luik kiezen we voor het Albertkanaal. Het eerste stuk bij de St. Pietersberg is prachtig, daarna een beetje eentonig maar een lekker windje.
Bakboord uit een kleine jachthaven in van WV
Kanne. Klein maar fijn. Op het land was het al
snel 30 graden of meer dus gauw weer de zonnelappen voor de ramen gespannen en lekker
koud water getankt. Verder hebben we ons niet
al te druk gemaakt.

8.50 meter! Aardige sluiswachters die moeite
doen om hun sluis knap en netjes te houden.
Mooie bloembakken, dat maakt wel het verschil. We dachten te overnachten in Neeroeteren maar daar was het stampvol en bloedheet,
dus verder gevaren. Ze hebben hier ook flink
last van waterplanten, net als op het Markermeer. Tjonge, af en toe flink slalommen. Maar
dit Vlaamse deel vaart leuk. Onze reis vandaag
brengt ons tot Bocholt, daar hebben we het
laatste plekje in de haven. ’s Avonds koelde het
een beetje af, maar we hebben 2 ventilatoren
aan (lang leve de walstroom) en dan is het te
doen. Eindelijk ook goeie WIFI! Vandaag 21,7
mijl gevaren.
Dinsdag 17 juli

Thea en Elleke even boodschappen gedaan, dat
is geen straf met deze warmte. Heerlijk die airco in de supers J. Nog even water getankt en
daarna onderweg. Na de laatste 2 Belgische
sluizen varen we om 11.30 uur weer Nederland
in over de Zuid Willemsvaart. Wij vonden de
Zuid Willemsvaart niet erg inspirerend, maar
smaken verschillen. Recht toe recht aan langs
een drukke weg. Dat hadden we ons anders
voorgesteld, maar het is wat het is. Onderweg
voordelig de dieseltank gevuld voor 1,25 euro
per liter, niet gek!Om 19.00 uur afgemeerd in
de passantenhaven in Aarle-Rixtel. Een mooi
Maandag 16 juli
plekkie. De aantrekkende wind waait de warmSiem om 6.00 uur wakker, geen Amstel! Norte uit de boot. Vandaag 10 sluizen gehad, veel
maal komt de kat altijd mauwend af op de eer- bruggen en 22,9 mijl gevaren.
ste persoon die wakker is. Wil even gekriebeld
Woensdag 18 juli
worden en daarna graag eten. Dit keer niet.
Uitgeslapen vandaag. Siem schoon schip geFoute boel, Amstel is ‘m gesmeerd! Met z’n
drieën de hele haven afgezocht, gerammeld met maakt. Vandaag het laatste stuk Zuid Willemsvaart met 7 sluizen. Het schoot niet echt op.
zijn etensbakje, niks te vinden. Geen Amstel
De beroepsschippers hebben natuurlijk voorhelaas. Toch maar weer even terug in bed om
te proberen nog wat te slapen maar je ligt niet rang, dus gaan altijd voor. Maar op een gegeven moment hadden we een hele aardig Vlaamlekker. Om 8.10 uur hoorde El heel zacht mise schipper die ons riep dat we wel met hem
auwen, ja hoor; daar stond Amstel weer voor
mee konden in de sluis. Hij was “maar 77 mede boot. Niet te geloven! Kop vol spinnenwebter”, dus dan bleef er genoeg ruimte voor een
ben dus ze is flink op avontuur geweest. En
dat op de vroege morgen…. Om 10.15 uur los- aantal motorjachtjes over. Leuke kerel die sagegooid en weer lekker gaan varen. Op het Al- men met zijn vrouw de boot voer. Ja, zij is de
bertkanaal de afslag genomen naar het Kanaal baas, maar ik heb het voor het zeggen, zo zei
Briegden-Neerharen. Bij sluis Lanaken ook ons hij J. Om 19.00 uur afgemeerd bij W.S.V.
Vlaamse vignet geregeld. De sluizen van Lana- Zandmeren in Kerkdriel in een grindgat. Een
mooi rustig plekkie, kleine vereniging, vergeke en Neerharen hebben een verval van ruim
lijkbaar met Broekerhaven. Mooi helder water
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Zondag een mooi feestje gehad van Henk en de
tas weer ingepakt.
Maandag 23 juli
Buurman Aad (jullie wel bekend) heeft ons
even een lift gegeven naar Station Hoorn en om
12.42 uur waren we weer in Den Bosch. Perfect gegaan. Terug aan boord gauw alles open
gezet, de warmte uit de boot gelaten. We blijven in Den Bosch
Dinsdag 24 juli
dus vlug een duik genomen. 19,6 mijl gevaren
vandaag.
Donderdag 19 juli

Op tijd het bed uit en op naar Sluis Engelen
om de Maas weer op te gaan. Door de lage waterstand is daar besloten niet meer voor 1 boot
te schutten. Er wordt in konvooi geschut of
mee met beroeps. Wij hadden mazzel en mochten met een binnenvaartschip mee. Vanaf de
Maas het Kanaal St. Andries op en de sluis
door. Gelukkig konden we daar ook met de beroeps mee. Daarna de Waal op en ons netjes
gemeld bij sector 68. Veel beroepsvaart hier,
erg druk en haast geen pleziervaart. Een enkel
jachtje. Afgemeerd in Woudrichem en eerst lekker gezwommen. Vandaag 20,4 mijl gevaren.

Vandaag blijven we een dagje liggen. Zonnedoeken erop en lekker zwemmen! Dachten
we…. Tijdens het eendjes voeren kwamen er
ook een paar grote vissen van de broodjes
snoepen. Wat een joekels!!!! Tja, dat zwemt dan
toch even anders met het idee dat zij ook in de
buurt zijn….. Maar toch lekker afgekoeld in het
water. ’s Avonds de barbecue in de fik gestoken
voor het laatste avondmaal van Elleke. Zij gaat
morgen weer van boord. Dit plekje is een aan- Woensdag 25 juli
rader! Aardige mensen bij de vereniging en
Vannacht een klein regenbuitje gehad en vangoed voor elkaar.
daag is het licht bewolkt. Lekker het stadje
Vrijdag 20 juli
doorgeslenterd, ontzettend leuk hier. Na de
wandeling nog een stukje Waal gevaren en
Na ontbijt om 10.15 uur op naar Den Bosch.
El is daar op de trein gestapt naar Hoorn. Pri- door het kleine sluisje van Gorinchem. Daar
ma verbinding zonder over te stappen. Morgen even afgemeerd aan de boodschappensteiger
en na het shoppen gauw weer door. Een mooi
komt ze met de auto naar Den Bosch om ons
plekje gevonden bij Arkel in de Gekanaliseerde
(Thea en Simon) + de kat op te halen. Broer
Henk wordt 70 dus dat vieren we dit weekend Linge met de wind in de kuip. Gezwommen en
lekker afgekoeld. Het was vandaag 34 graden,
even mee. Elleke gaat maandag weer aan het
werk en zal op Amstel passen en Simon & Thea een tropische dag.
gaan terug naar de boot om nog even verder
vakantie te vieren.

Donderdag 26 juli

We blijven mooi een dagje liggen op dit fijne
plekje in de Linge. Zwemmen, rustig aan en
Op tijd naar bakker Jan de Groot voor Bossche goed drinken. De flessen koud water doen het
Bollen! Elleke was er om 10.15 uur met de au- goed. 37 graden vandaag.
to en eerst even koffie met een Bol. Alles inge- Vrijdag 27 juli
laden en op naar Wijdenes. Amstel blijkt niet
Op tijd vertrokken want het wordt alweer
alleen zeeziek te worden maar ook autoziek,
warm. De Linge is een prachtig vaarwater.
arme beestje. In Wijdenes weer even bijgepraat
Mooie natuur en huizen, weer een aanrader.
met alle buurtjes en meteen een paar wassen
Allemaal met een stukje grond over de dijk aan
gedraaid.
Zaterdag 21 juli en zondag 22 juli
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het water. We varen op ons dooie akkertje verder en belanden in Geldermalsen. Leuk haventje met allemaal vrijwilligers. Lekker de ventilatoren aan voor een beetje afkoeling, maar
jongens wat een hete zomer.

muurvast. Dus lange lijnen vastgeknoopt en
na een partijtje trekken was de boot los en kon
iedereen weer z’n weg vervolgen. Buurtjes blij
en beloofden een koud biertje als we elkaar
weer zouden treffen (dat werd in Doesburg en
het biertje was heerlijk). Mooie tocht vandaag
Zaterdag 28 juli
langs Arnhem en de Gelderse IJssel op. Wat is
Vannacht eindelijk regen van betekenis en he- het hier laag water! Veel beroepsvaart onderle harde wind. Siem even uit bed om alle lijnen weg en zij houden onderling contact op kanaal
te checken. We blijven hier nog een nachtje.
10, dus wij luisterden netjes mee uit. Net na
Vlak bij de haven zit een AH, dus de nodige
het middaguur in Doesburg aangelegd, meteen
voorraad aangevuld. Lekkere koele dag vande zonnelappen er maar op. Wel een klein
daag, een verademing. Tour de France gekebeetje wind gelukkig.
ken, het is spannend!
Woensdag 1 augustus
Zondag 29 juli
Vandaag lekker de IJssel weer op. Kanaal 10
Een wisselend bewolkte dag vandaag. Over de wordt heel veel gebruikt vanwege de lage waLinge weer terug naar het Merwedekanaal
terstand, het is echt noodzakelijk om te comwant de Linge kun je niet verder opvaren als
municeren. Onderweg 2 ooievaars gezien. ZutGeldermalsen. Machtig vaarwater. Met 3 boot- phen voorbij gevaren, te warm weer om tussen
jes richting Vianen, niet druk. De bruggen
de muren daar te liggen. Ook Deventer voorbij
draaiden mooi op tijd en we hadden mazzel
op ons dooie akkertje. Met nog een beetje
met de spoorbrug van 14.30 uur. Passantenstroom mee geëindigd in Hattem, dat blijft een
haven van Vianen was vol, dus door de sluis
fijne haven. Om 16.30 uur lagen we aan de
die ons naar buiten schutte om 17.00 uur. Bij wal met wind in de kuip. 27 Mijl gevaren.
de sluis/stuw van Hagestein waren we de eniDonderdag 2 augustus
ge maar de sluiswachter heeft ons keurig geschut nadat we het via de marifoon netjes aan Lekker brood gehaald bij de bakker in Hattem
en chocolade bij het prachtige chocoladewinhem vroegen. Afgemeerd in Culemborg en ’s
avonds nog even de stad in gewandeld. Mooie keltje. Trossen los om 11.00 uur, haven al
oude stad! Broeierig warm vandaag en 29 mijl flink leeg. Mooi op het gemakje gevaren. De
stadsburg van Kampen draait niet, dus alle
gevaren.
boten hoger dan 5.40 meter moeten een alterMaandag 30 juli
natieve route kiezen. Met onze 2.50 meter hebSiem havengeld betaald, Thea binnen schoon ben wij geen last. De dag van vandaag eindigschip gemaakt en rond de klok van 10.00 uur de voor anker in de havenkom tegenover Kamde Lek weer op. Het waterpeil is redelijk norpen. Lekker gezwommen om af te koelen.
maal hier vanwege de stuw bij Hagestein. Best
Vrijdag 3 augustus
wel weer een warme dag en het is rustig met
vrachtverkeer. Sluis van Amerongen en Driel
Om 10.00 uur het anker op, we willen vangeschut en na die laatste sluis achter de rem- daag weer naar de overkant. Om 11.00 uur
ming in de passantenhaven van Hevea Dorp
onder de Ketelbrug door en het ruime sop geeen plekje gevonden. Het is een klein haventje kozen. Windkracht 2/3, dus prachtig. Ondermet 5 passantenplaatsen waarvan er 2 bezet
weg de tassen al gepakt en een beetje opgeruimd. Nog eventjes voor anker bij Enkhuizen
waren. Erg mooi hier in de omgeving. 23 Mijlen gevaren.
en daarna weer naar het vertrouwde Broekerhaven.
Dinsdag 31 juli
Totaal gevaren mijlen: 518,3
’s Nachts is het water gezakt en daardoor
konden de buurtjes niet meer wegkomen,
Simon, Thea en Elleke Visser
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Jeugdzeilen in 2019
Op het moment dat ik dit schrijf is het nog waterkoud, en denk ik
eigenlijk nog niet aan zeilen. Maar toch als het zonnetje de overhand gaat krijgen, begint het toch weer te kriebelen. Dan denk ik
ook aan al die kinderen, die met zoveel plezier de afgelopen jaren
bij ons hebben leren zeilen.
Dus een goede reden om de koe maar weer eens bij de horens te
vatten en de boel weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen.
Voor jullie is het dan weer tijd, ook al heb je vorig jaar bij ons les
gehad, om je opnieuw op te geven.
Ga naar www.wsvdebroekerhaven.nl - klik op het icoontje jeugdzeilen en vind dan helemaal onderaan aanmelden jeugdzeilen.
De rest wijst zich dan vanzelf.
We gaan zoals gebruikelijk beginnen op de verschillende dagen (nog
in te vullen) vanaf week 16. Wij hopen jullie allemaal weer te zien
en dan maken we er met z'n allen, hopelijk geholpen door mooi
weer, zoals gebruikelijk een mooi seizoen van.
De lessen voor de eerstejaars kinderen zijn altijd op vrijdag
(zaterdag geen school).
Voor vragen:
Peter van Laar
pjj.van.laar@quicknet.nl
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Seizoens Opening
Zondag 7 april 2019
Nog even en dan is het weer zover, de temperatuur gaat langzaam maar zeker weer oplopen. Met het gure weer is het nooit zo druk, maar toch zie je regelmatig mensen rond
de boot scharrelen. Even kijken hoe de boel erbij staat, oh dat ditje of datje moet nog
even hersteld worden. Ik zag Aad, z'n vingers vielen er bijna af, zelfs bezig met het maken van een spriet.
Zou ik al kunnen beginnen met poetsen? Want ja, laten we eerlijk zijn, ons tweede
huisje op het water moet er toch wel weer gelikt bij liggen. En dan eindelijk gaat ie
weer de plomp in en kunnen we beginnen met optuigen en inrichten. En net op het
moment dat je denkt dat het op werken begint te lijken, heb je
eigenlijk wel behoefte om even te teuten.
Komt dat even goed uit, want op zondag 7 april hebben we de
seizoens opening en kun je in de kantine vanaf 15.00 uur even
bijpraten, vragen stellen, suggesties doen of gewoon even uitrusten. Wat je maar wilt, als het maar gezellig is. En wij zorgen voor
een lekker bakkie.
U bent allen uitgenodigd!
De evenementen commissie.
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Pierre & Ellen

Het is woensdag, wederom een Champions League avond met Ajax in de hoofdrol.
Dus melden wij ons tijdig bij een prachtig huis aan de Wijzend voor een interview
met Pierre en Ellen. Voordat Toos de bel heeft gevonden zwaait Pierre de deur al
open en worden we welkom geheten. Kom binnen en maak kennis met Pierre en
Ellen!
NAAM:

Pierre Schooneman & Ellen Rothfusz

GEBOREN: Pierre is in 1962 in het ziekenhuis van Hoorn geboren en groeide op in Grootebroek. Ellen is in 1961 in Delft geboren en groeide deels daar maar ook in WestFriesland op.
GEZIN:

Pierre woonde bij zijn ouders met 2 broers en 1 zus in verschillende straten in Stedebroec. Eerst op de Zesstedenweg maar later ook op de Gouw. Daar hebben ze een
tuindersbedrijf waar ze groenten en bloemen verbouwen. Als een van zijn broers bij
het bedrijf gaat wonen verhuizen ze naar de Schouwwagen en maken ze kennis met
de nieuwe buren…
Ellen begon haar jeugd in Delft. Omdat haar vader een baan kreeg bij Sluis & Groot
verhuisde ze met haar ouders en zus begin jaren zeventig naar Enkhuizen. De overstap naar West-Friesland was best wel groot en ze missen de stad heel erg. Daarom
logeert het gezin elk weekend bij oma in Delft. Ze verhuizen van Enkhuizen naar de
Schouwwagen in Grootebroek. Het duurde even voor de vonk oversloeg maar inmiddels zijn Pierre en Ellen alweer 33 jaar bij elkaar. 22 Jaar geleden werd hun zoon
Nick geboren. Hij woont nog thuis (hij heeft het goed). En ook hond Bo maakt deel
uit van het gezin.

BEROEP:

Pierre heeft al 34 jaar zijn eigen bedrijf, Schooneman Jachtschilders, in Enkhuizen.
Vanaf zijn 15e werkte hij al bij Jongert in Medemblik en inmiddels zit hij al meer dan 40 jaar
in het vak. Ze schilderen (of spuiten) boten van
binnen en van buiten, groot of klein, alles kunnen ze doen.
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Ellen heeft als doktersassistente in Hoorn gewerkt en later als OK assistent in een
ziekenhuis in Amsterdam. Ze vond het een prachtige baan maar heeft een paar
jaar geleden de keuze gemaakt om te stoppen met werken toen haar gezondheid
het af liet weten. Ze deed daarna nog wel vrijwilligerswerk voor vluchtelingen en
kreeg daar veel voldoening van. Als haar gezondheid het weer toelaat zou ze dat
graag weer oppakken.
HOBBY’S:

Ellen houdt erg van koken en is veel met voeding bezig. Ze leest ook graag en
maakt heerlijke wandelingen met hond Bo. Ook als je niet meer werkt kun je altijd
blijven groeien in het leven alleen soms op een ander vlak.
Pierre is al heel lang bij de vrijwillige brandweer, eerst bedrijfsmatig in Medemblik
maar later in Andijk. Inmiddels niet meer repressief. Pierre is nu verantwoordelijk
voor de kantine van de brandweer. Daarbij horen ook de voorraden in de koelkast
en de feestjes.

TYPE SCHIP: Een Greenline 33, hybride (accu & diesel) van 10 jaar oud. Pierre heeft hem natuurlijk even mooi in de verf gezet zodat de boot er als nieuw uitziet.
NAAM SCHIP: Omaria, vernoemd naar Ellen’s moeder, oma Ria.
CONTACT MET DE WATERSPORT: Aangezien Pierre zijn leven lang al tussen de boten werkt
ontkom je niet aan contact met watersport. En dat is leuk. Pierre heeft ook wel gezeild en wellicht meer zeilervaring dan de gemiddelde zeiler in Broekerhaven. In
1985 adverteerde Kees Ruiter van de Quadra uit Enkhuizen. Hij deed een oproep
voor bemanningsleden om mee te doen aan een zeilwedstrijd: de Spice Race. Starten in Rotterdam en dan via de Azoren en Bermuda naar New York. En terug! Dat
reisje duurde 3 maanden en was een fantastische en leerzame ervaring.
VAKANTIE: De huidige boot hebben ze pas een jaar of 2 en deze is geschikt om op te slapen en
te verblijven tijdens langere trips. Hun vorige boot, een Sunseeker, was dat niet.
Ze hebben Overijssel al ontdekt en komen graag in leuke stadjes langs de rivieren
zoals Weesp en Amersfoort. Ellen zou graag nog eens met de boot naar Maastricht
varen. Het leuke is dat hond Bo ook gewoon mee kan op vakantie. Ze liggen daarom graag op een plekje direct aan de kade.
FAVORIETE MUZIEK: Ze luisteren heel graag naar een cd van Paul Anka (jazzmuziek), deze
verveelt namelijk nooit! En ook Elvis is altijd mee. En anders kan altijd de radio
nog aan.
FAVORIETE DRANK: Een Bacardi cola voor Pierre, met een sigaar van Hajenius graag. Ellen
drinkt graag een colaatje, of water, of thee.
FAVORIETE GERECHT (aan boord): Ellen is blij met haar keuken op de boot, 2 pitten, een
oven én een grote koelkast! Ze kookt er van alles maar als ze Pierre zou verrassen
zou ze Indisch voor hem koken, en dan wel een eenvoudige variant voor op de
boot.
Pierre kent ook de weg aan de wal wel en doet de boodschappen. Hij haalt graag
een stokbroodje bij het bakkertje op de hoek met wat lekkers voor erop. Dan hoef
je soms niet eens meer te koken en deel je een stokbroodje met de buren op de
boot naast je. Het contact in de havens is leuk. Je komt soms tot mooie gesprekken met je tijdelijke “buren”.
WIE KOOKT ER AAN BOORD: Dat is toch wel Ellen.
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FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Pierre ziet bedrijfsmatig heel veel prachtige boten
voorbij komen maar met de huidige boot zijn ze heel tevreden. Erg comfortabel en
alles wat ze wensen zit erop. Meer hebben ze niet nodig. Dit is nog een handzame
boot. Wordt ie groter dan moet je ook nog aan personeel op de boot gaan denken…
DAT WIL IK NOG KWIJT: Ze liggen pas 2 jaar in Broekerhaven maar vinden het een heerlijke
en gemoedelijke haven. Lekker dichtbij huis, je kunt er op de fiets naar toe. En als
je langere tijd weg gaat kun je je auto ernaast parkeren en zo je spullen inladen,
waar heb je dat nou nog?!
VRAAG VAN WIM: Waarom heb je geen mast op je boot, Pierre?
HET ANTWOORD VAN PIERRE: Ik vind het heerlijk om na een drukke week werken ‘relaxed’
ergens heen te varen in plaats van aan al die touwtjes te trekken. ”Wim heeft geen
zwaar lichamelijk werk, dus ik snap dat hij graag wat wil doen aan boord...”.
VOLGEND SLACHTOFFER: Bart en Tiny Desaunois
VRAAG VAN PIERRE: Vaar je al langer dan je getrouwd bent, Bart?
De Redactie

Omaria

Ellen in de boot
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Bart & Tiny Desaunois zijn 60 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren samen!

25

Wedstrijdzeilen - Skippers meeting

Beste watersporters, wedstrijdzeilers,
Het mooie weer van februari heeft ons goed gedaan. We willen het water
weer op. We hebben er weer zin in.
Dinsdag 2 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 inhoudt, 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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2009 - 2019
10-jarig jubileum Club van “vrijwillige havenmeesters”
Jaap Peerdeman vond het na een héle lange periode welletjes en wenste zijn taak over te geven
aan… Ja, wie kon Jaap z’n taak overnemen? Het lijkt een hobby maar het is in wezen een 24uurs taak. Het bestuur, maar met name de voorzitter Hottem Veenstra, zat met een lastig in te
vullen vacature. Hier en daar zijn oor te luisteren leggend, kreeg hij een naam van een camping
bewoner door. Die man had ook nog een boot in de haven: “De Laitsjende Trêdde”. Een 22 ft
Sturgeon.
Op 9 december 2008 vond er een ontmoeting plaats in Enkhuizen bij “Van Bleiswijk”. De kandidaat, zo bleek in het gesprek, stond niet afwijzend maar had wel zo zijn eigen ideeën over de invulling. Niet één om de klus te klaren, maar meerdere personen en één coördinerend. Het contact werd vanwege buitenlands verblijf per mail voortgezet en zo kon de voorzitter in de jaarvergadering van 25 maart opening van zaken geven én de aanwezigen vragen wie zich beschikbaar
wilde stellen. In de week erna, weer in Enkhuizen zijnde, kreeg hij enkele namen door en uiteindelijk werden het er 5. Precies het gewenste aantal! Bij de eerste vergadering was er al meteen
een “klik” en besloten werd om er met zijn zessen voor te gaan.
Wie waren die optimisten van het eerste uur? Peter Beers, Jan Blom, Jan van de Pal, Jaap
Rood, Jochem Wiersma en coördinerend Jan Redeker.
Besloten werd de verantwoordelijkheid in tijd te verdelen. Wie dienstdoende werd, binnen het
taken pakket, was eindverantwoordelijk. Daarbuiten was en is nog steeds de weg: coördinator,
bestuur en visa versa. Zo loopt het, zo simpel is het, al tien jaren op rolletjes. Van de zes van
het eerste uur is Jan Blom vanwege ander keuzes in 2011 vervangen door Paul Schutte jr. die
door werkzaamheden in Amsterdam in 2013 vertrok. Zijn plek werd door Jan de Vries ingenomen. In 2014 moest Jan van de Pal vanwege zijn gezondheid, afhaken. Gelukkig liep er een
mijnheer met een hondje dagelijks over de haven én hij had ook nog een boot! Gertjan Severs
kwam bij de club. Als laatste moest, vanwege dienstweigering van zijn lichaam, met pijn in ’t
hart, Jochem Wiersma na ruim acht en een half jaar afscheid nemen. Kees Meijne had al in een
eerder stadium ja gezegd op de vraag of het niet iets voor hem was.
Dus: Peter, Kees, Jan R., Jaap, Gertjan en Jan de Vries vormen nu de Club van Zes.
Als de lezer het nog niet dwarrelt, dan heeft hij/zij nu 3 havenmeesters met een dienstverband
van 10 jaar op zijn netvlies. Ja juist: Peter Beers, Jaap Rood en Jan Redeker
Op 23 maart 2019 bestaat deze club 10 jaar! Gefeliciteerd en nog vele jaren!
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Allerlei
Mededeling voor
ligplaatshouders in
De Kolk
In de week van 18 maart wordt de Kolk uitgebaggerd. De aannemer begint aan de noordkant
bij de overhaal. U wordt tijdig gebeld door de
havenmeester om uw boot tijdelijk te verplaatsen naar een door de havenmeester aangewezen plaats. We rekenen op uw medewerking.
De verwachting is dat de aannemer ongeveer 1
week bezig is.

Bedankt Riet!
Riet, en voor zijn overlijden
ook Henk Laan, zijn jarenlang
trouwe bezorgers geweest van
de Broekerzeepost. Helaas
heeft Riet haar lidmaatschap
op moeten zeggen waardoor ze
geen bezorger meer is.
We willen Riet heel hartelijk
bedanken voor haar lidmaatschap en trouwe diensten voor
onze vereniging.
Namens de redactie

P.s. We zoeken nog wel iemand die haar wijk over wil
nemen in Plan Zuid in Bovenkarspel. Aanmelden kan via de
redactie:
redactie@broekerhaven.com

Hijsdagen
Van der Meulen:
In het water:
30 maart 2019
Wsv De Broekerhaven:
In het water:
6 april 2019
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Wedstrijden & Evenementen 2019

WEDSTRIJDEN

DATUM

TIJD

Skippers meeng

02 april

20.00 uur

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

Prijsuitreiking compee

12 november

20.00 uur

Nieuwjaarsrecepe

06 januari

16.00 - 18.00 uur

Midwintermaaljd

24 februari

16.00 uur

Algemene Ledenvergadering

27 maart

20.00 uur

Seizoens opening

07 april

15.00 uur

Broekerhavenweekend

22 & 23 juni

Afzeilen jeugd

08 september

10.00 uur

Seizoens afsluing

27 oktober

15.00 - 20.00 uur

EVENEMENTEN

30

31

Oscarfilms en films over zeilen tijdens
Enkhuizer Filmdagen
ENKHUIZEN - Van 7 tot en met 10 maart organiseert Cinema Enkhuizen de 3e Enkhuizer
Filmdagen in de Drommedaris in Enkhuizen met aandacht voor zeilen.
Donderdag 7 maart en zondag 10 maart staat het festival in het teken van Zeilen, historisch en
modern.
Donderdag 7 maart draait de film Weekendsailor, over de spectaculaire Whitbread Round The
World Race 1973. Voorafgaand aan de film een lezing van Albert ten Busschen over hergebruik
van het plastic van polyester jachten.
Zondag 10 maart draait de film Karakter tonen over de Volvo Ocean Race 2018. De film wordt
ingeleid door zeiler Roy Heiner (Enkhuizenaar), zelf ervaren Volvo Ocean Race schipper. Ook op
zondag 10 maart: de documentaire De man die achter de horizon keek, een van de populaire
documentaires van het IDFA.
En er is meer: Arjen van der Veen van Tres Hombres vertelt over zijn initiatief fair transport
over zee en het gebruik van zeilen bij de vrachtvaart op zee. Enkhuizer Thomas de Boer vertelt
op zondagochtend over de restauratie van het skûtsje De Drie Haringen en de deelname aan de
Friese Kampioenschappen. Het
thema zeilen maakt onderdeel uit
van het sideprogramma CINEMA
AAN HET WATER van Cinema
Oostereiland en Cinema Enkhuizen en is samengesteld in samenwerking met Nautisch Enkhuizen
www.nautischenkhuizen.nl
Voor kaartverkoop meer informatie over het programma:
www.cinemaenkhuizen.nl Entreeprijs 11 euro, korting 9 euro. Voor
de lezingen geldt een apart tarief.
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Havenmeesters aan het woord
VAN HET HAVENFRONT...niets dan goeds of toch…?
De winter lijkt voorbij, nauwelijks ijs gezien en al vroeg in februari hoge temperaturen met ontluikend groen. Hier en daar verschijnen al weer wakkere schippershoofden vanonder de opengeslagen dekzeilen om de aanstaande tewaterlating voor te bereiden: de oude tjoek eruit, een
nieuwe motor erin. Een enkele diehard bleef zelfs de hele winter door zeilen. Wel wat ongemak
door harde wind bij de boten op de wal en in het water: een los lijntje hier en een klapperend
dekzeiltje of losse mast daar, gelukkig geen echte stormschade.
De renovatie van de kaden van de kolk en van de oostzijde van de buitenhaven is zo goed als
afgerond. Het wegdek langs Pampus is eindelijk in authentiek straatklinkerverband hersteld en
kan weer soepel worden belopen. Er is zelfs een schitterend hazenpad over de sluis gerealiseerd.
Nog een beetje baggerwerk in de kolk en de boten kunnen weer ongehinderd uitvaren en aanmeren.
Allemaal goed nieuws dus. Toch kan een smet voor de vereniging niet onvermeld blijven: een
vervelende dieselverontreiniging in de binnenhaven. Veroorzaakt door een slordige doorspoelactie van water- en dieselleidingen/tank en mors van diesel en/of bilgewater van één van de boten
in de kolk. Overal dreven grote regenboogkleurige kringen op het ijs en in het water, wekenlang,
ja echt wekenlang, hing er een smerig vieze dieselstank rond de kolk met de nodige klachten
van de omwonenden bij de havenmeesters als gevolg. Uiteindelijk moest ook nog het zwanenechtpaar, dat jarenlang de Kleine Kaai als vaste verblijfplaats had, met door diesel verontreinigde veren en vergiftigde inwendige organen afgevoerd worden. Helaas hebben de zwanen de ellende niet overleefd. Milieuambtenaren van het Hoogheemraadschap hebben de verontreiniging
vastgesteld, de situatie gefotografeerd en de vereniging gewaarschuwd voor een mogelijke boete.
Laat een en ander dan ten minste een les zijn voor ons allen: dus zorgvuldig te werk gaan bij
het verversen van olie en diesel tanken op een bewegende boot en mors voorkomen. Wellicht
goed om hierbij nog eens aan te geven dat er op de haven faciliteiten zijn voor het afvoeren van
afgewerkte olie (de oliebol bij de kolk) en van vuil bilgewater (depot achter het clubhuis): aanleveren bij de ddh (dienstdoend havenmeester); hij heeft de sleutels van de depots.
Inmiddels zijn de lucht en het water geklaard en kunnen we met vertrouwen de hijsdagen tegemoet zien; de haven is er klaar voor. Rest nog u allen reeds nu vanwege de uitzonderlijk vroege
lentedagen een goed vaarseizoen en een behouden vaart toe te wensen,
De havenmeesters
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Rooster havenmeesters 2019
Winterrooster 2019

MAART

Gertjan Severs

Zomerrooster 2019

APR

MEI

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

03

KM

01

JRO

05

GS

03

JDV

07

GS

04

JRO

02

PB

10

JRE

08

GS

12

JRE

10

PB

14

PB

11

PB

09

KM

17

JDV

15

JRE

19

KM

17

JDV

21

KM

18

GS

16

JDV

24

KM

22

JRO

26

PB

24

JRO

28

GS

25

JRO

25

JRE

29

JRE

31

JDV

De havenmeester is altijd telefonisch te benaderen c.q. aanwezig op het havenkantoor.
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
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.

Aangemeld als lid van onze vereniging:

Er zijn geen nieuwe leden aangemeld.
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Foto pagina

André, Ischka en Robert: zijn “mooi even wezen zeilen” op 27 december 2018

Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 17 mei
36 2019 bij redactie@broekerhaven.com

