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Van de bestuurstafel... 
 
 

We gaan varen. 

Weekje Friesland. 

En we nemen mee… ja, wat niet eigenlijk. Iedere keer weer dilemma, 
discussie. In ieder geval minstens een auto vol. Minimaal. 

De dag voor de afvaart controles: genoeg water (nee, dus water tan-
ken), genoeg diesel (ja, want week er voor door Fa. Koper af laten vul-
len). Buitenwaterfilter reinigen en dieselfilters checken. Oliepeil motor, 
koelvloeistofpeil, slijtage V snaren en spanning er van, benzine buitenboordmotor van bijbootje, 
vetvoorraad van smeerautomaat van de schroefas en roerkoning, accupakketten en functie zon-
nepanelen. Doet alles het nog, zoals de doucheafvoerpomp vlotter (ieder jaar weer gedonder 
mee) evenals de bilgepompen en vlotters (doen het altijd prima). Motor- en keerkoppelingsbedie-
ning van boven en binnenstuurstand bij bediening en bij keerkoppeling: zit alles nog als een 
huis? Ook even de roerstang / arm checken. Geen onnodige handelingen, want bijna al het ge-
noemde heeft al eens voor problemen gezorgd. Zijn de noodstoppen (tapse grote houten kurken) 
er om in nood gaten in de bodem te dichten. Is er een extra impeller om buitenwaterpomp te 
repareren. Doet de marifoon en de AIS wat ze moeten doen. Laadt de 12 en 24 volt dynamo en 
komt er voldoende water uit de uitlaat. Lekt er bij deze test niets in de machinekamer. 

Check en OK. Weg er mee. Oh nee, toch wat vergeten: afmelden bij Havenmeester kantoortje. 
Heb ik een handje van en moet dus vaak, als we al op pad zijn, bellen met de Havenmeester. 

Volgende ochtend om half zeven bij Brombeer met de fietsen. Rest aan boord, auto thuis, fiet-
sen mee. Mast plat, tent bovenstuurstand plat, motor aan, boegschroef test, lijnen los: gaan. 
Rustig haven uit. Niemand groeten, want niemand aanwezig. Op ruim water Loes even sturen. 
Mast en tent op. Stootwillen rondom verdelen en lijnen klaarleggen voor sluis. Gauw naar bene-
den om smeerautomaat van schroefas extra te laten draaien: lekker vette as voelt goed bij start 
vakantieweekje. Even op stuurautomaat als test. Rustig nog op ’t water. Om in de stemming te 
komen even melden aan de sluis. Ons al lang gezien, maar toch…: we komen er aan! 

In de sluis helemaal vooraan: gewoonte. Geen andere vaarder waar te nemen, maar ik geef 
graag het goede voorbeeld, ook al is er niemand om een voorbeeld aan te geven. Rechts aanleg-
gen. Op binnenwater, vallend onder BPR, is rechts rechts en links links en gebruiken we het 
metrische stelsel. Buitengaats (zout water ongeveer) is rechts stuurboord en links bakboord en 
doen we het met knopen en mijlen. Ik doe het graag goed, dus maak ik vaak fouten. Gebruik 
het door elkaar zoals de meesten denk ik. 

Sluis uit, lijnen aan reling en stootwillen binnenboord. Nog een bakkie lieve man? (Meestal word 
ik zo aangesproken. De keren dat de tekst heel anders is benoem ik liever niet en al helemaal de 
redenen niet). Ja, is mijn repliek. Daar gaan we dan: op naar Harlingen. Kunnen we tenminste 
eerlijk zeggen dat we dit jaar ook op zee zijn geweest. 

Op het IJsselmeer op een gegeven moment een tegenligger. Doet alsof ie een zeilboot is, want de 
zeilen zijn gehesen, maar de vaart is veel te.. om geloofwaardig te zijn. Het is vrijwel windstil uit 
het noordoosten. Motor bij, dus: motorboot, dus: zelfde rechten en plichten als wij met onze 
Brombeer. Nou, niet dus. Wij moeten uitwijken, want meneer (partner niet zichtbaar) verblikt of 
verbloost niet en houdt gewoon zijn koers. Een groet van mij kan hij dus vergeten. Puh. Lang 
verhaal, korte conclusie: heerlijk weekje Friesland met geweldig weer en een sfeertje om te zoe-
nen. 

Voor de zeilers onder jullie: ooit gedacht dat motorboot varen zo intensief is? 

 
Sjoerd 
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Van de Redactie.. 
 

Op de voorpagina; rustende zeehondjes tussen Terschelling en Vlie-

land, een favoriete bestemming van de redactie. De Narwal is er deze 

zomer weer geweest en we kwamen verschillende schepen uit Broe-

kerhaven tegen op de Waddeneilanden. Altijd gezellig! 

Voor u ligt een nummer met veel informatie, leuke reisverslagen, fo-

to’s, een gezellig interview in combinatie met een interessante aan-

bieding en nog veel meer.  

Ook in deze uitgave aandacht voor de hardrijders onder de, jawel:      

botenbezitters!  

Veel leesplezier en dank voor de vele inzendingen op allerlei gebied. 

Ga zo door! 

 

Lenka Struijs & Toos Sijs 

redactie@broekerhaven.com 
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Beste Watersporters, 

 

Enkele jaren geleden heeft een groep zeilboten de oversteek gemaakt naar 

Engeland en daar een dag of wat gevaren. 

 

Vanuit de zeilers is de vraag gekomen om weer eens zo'n tocht te organi-
seren. Als er voldoende belangstelling voor is, willen we dat opnieuw pro-

beren te organiseren. 

 

Daarom nodigen we elke geïnteresseerde watersporter, dit kunnen ook 
motorboters zijn die op willen stappen, uit om hierover te brainstormen 

en gezamenlijk tot een vertrekdatum te komen. 

 

Dan verwachten we je op dinsdag 17 september 2019 om 20.00 uur in 

Schippers Welvaren. 

 

Misschien tot dan, 

Groeten, Ron en Annette 

Engelandvaarders 
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Zomaar een week met de boot weg 

Zaterdag 25 mei is het zover. We gaan een 

week op stap met de Kriebels, zo heet ze en we 

vinden het zelf een mooie naam voor een boot. 

Het is de bedoeling om “noord op” te gaan, 

richting de Waddeneilanden. De eerste stop is 

in Workum. Daar woont onze zoon Frits met 

zijn vrouw en kinderen. We genieten van een 

mooie rustige avond en besluiten om de volgen-

de dag in de ochtend door te varen naar Harlin-

gen. Zondag varen we met een mooie bezeilde 

koers naar Kornwerderzand, we schutten in de 

sluis en zeilen over de Boontjes naar Harlingen. 

Het weer verandert. We gaan binnen schutten 

zodat we geen last hebben van het getij en mooi 

rustig in een box liggen. Zodra we vast liggen 

begint het te regenen. Even later komt er een 

boot naast ons afmeren, in de regen. Ze hebben 

een grote hond mee met een zwemvest om maar 

deze valt tussen de wal en het schip. Ik zit mooi 

te lezen want het regent toch maar Martha ziet 

het. Vlug de schipper helpen om de hond te 

redden. De hond was zo zwaar dat je zeker 2 

man nodig had om hem op de wal te tillen. Zo 

heb ik weer een goede daad gedaan vandaag…  

Vanwege de stroom moeten we vroeg varen dus 

om 6.00 uur op en om 6.30 uur schutten in het 

sluisje. De wind waait 17-19 knopen en alleen 

op de Pollendam moet de motor bijgezet wor-

den, de rest is bezeild. Vanwege de wind via de 

Meep naar Terschelling. Bij het binnenlopen 

van de haven worden we toegeschreeuwd  door 

een man. “Hebben jullie nog een hond gezien”? 

Nee, roepen we terug maar 200 meter verder 

zien we een hond zwemmen! We roepen nog 

even naar de eigenaar en hij heeft het begrepen. 

Weer een hond gered. Hoera! In de haven wor-

den we welkom geheten door Annette en Ron 

Laan. Ze appten onderweg al dat de koffie klaar 

stond. 

Maandag de fiets gepakt en lekker op het terras 

gezeten. Dinsdag Ron en Annette uitgezwaaid, 

ze gingen weer terug richting IJsselmeer. Wij 

zijn weer lekker gaan fietsen, het was prachtig 

weer. Vanwege de mooie stranden op Terschel-

ling zijn we woensdag naar zee gegaan. Frank 

en Lenka belden en ze kwamen ook naar het 

eiland met de jongens. Ze waren om 15.00 uur 

vertrokken uit Broekerhaven. Vanwege het rus-

tige weer en de goede stroming beslissen ze bij 

Harlingen om gelijk door te varen naar Ter-

schelling. Nadat ze de Pollendam voorbij waren 

nam de wind toe tot zo’n 24 knopen, er kwam 

bewolking en het werd gauw donker. De jon-

gens kregen opdracht om uit te kijken naar 

blinde tonnen, het kan soms erg donker zijn en 

er was geen maan te zien. Om kwart over 12    

‘s nachts liepen ze de haven van Terschelling 

binnen. We stonden ze op te wachten met 

zwaaiende zaklantaarns en hielpen ze naast 
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ons aan te meren. Bij ons aan boord even uit-

zakken en genieten van een welverdiende bor-

rel.  

Donderdagochtend toch wat later opgestaan. 

Vrijdag besluiten we om weer richting het IJs-

selmeer te gaan. De haven is alleen nog geblok-

keerd i.v.m. de sloepenrace van Harlingen naar 

Terschelling. Wat een drukte! We konden pas 

om 15.30 uur vetrekken. We gaan naar Mak-

kum. Bij Kornwerderzand gaat de brug net voor 

ons dicht! 1 minuut te laat… dus 45 minuten 

wachten. De sluis gaat open, de brugwachter 

verontschuldigde zich want de deuren wilden 

niet sluiten! Weer een half uur later geschut, 

hè, hè…  

In Makkum is het erg druk, nog nooit zo vol 

gezien! Met wat moeite vinden we een plaats 

voor de viskraam. Inmiddels is het 21.30 uur. 

Onderweg hadden we al wat gegeten dus we 

gaan mooi met de beentjes rechtuit en lezen 

een boek. Opeens roept Martha; “Kees”! Er 

hangt een man aan de preekstoel van zijn boot! 

Met een rotgang naar buiten. Er kwamen ge-

lukkig nog een paar mensen aanlopen. Een 

Duitse man van zo’n 110 kg zwaar en 2 meter 

lang hangt aan de boot. Het valt niet mee om 

hem uit het water te vissen. Hij bleek behoor-

lijk wat te hebben gedronken maar verder was 

hij ongedeerd. ‘s Morgens bleek dat er vier op-

stappers waren. Dom om een dronken vriend 

alleen naar zijn boot te laten gaan. Wij weer 

een goede daad verricht… 

Maandag moeten we oppassen op de kleinkin-

deren in Workum dus we besluiten zondag om 

17.00 uur nog terug te varen naar Broekerha-

ven. Een mooi bezeilde koers en geen boot te 

bekennen op het water. We komen alleen aan 

bij het naviduct. De lichten zijn groen alleen de 

lichten bij de inloop van sluis blijft rood. We 

kijken om ons heen maar er is geen boot te be-

kennen. Omdat het zo rustig was had ik de 

marifoon niet aan staan. Ik zei tegen Martha: 

“hij vergeet het licht op groen te doen”. Dus we 

varen de sluis in en meren af. Bij het achteruit 

slaan merk ik dat ik geen schroef heb! We va-

ren gelukkig rustig en konden de boot vastma-

ken. Ik ga naar binnen en zie dat er flink water 

op de vloer staat! Ik besef dat de schroef er on-

deruit gevallen is en dat er water naar binnen 

loopt! Via de intercom worden we gesommeerd 

de sluiskolk te verlaten omdat we door rood 

zijn gevaren. Snel zet ik de marifoon aan en 

meld dat ik geen werkende motor had. De 

sluiswachter zegt dat we maar een zeiltje moe-

ten trekken. Ik antwoord dat ik langzaam vol-

loop en een reddingsboot wil. Omdat de red-

dingsboot in Enkhuizen ligt waren ze zo ter 

plaatse met een pomp. Ik had zelf het gat al 

dichtgestopt met een doek. Intussen was naast 

ons een containerschip gekomen. Daarom 

moesten we eruit en stond het licht op rood… 

De mannen van de KNRM waren geweldig. Met 

een boot voor ons en een boot achter ons voe-

ren we richting De Gier. Ik had zelf contact ge-

zocht met Boots Kranen en die waren er met 

een kwartier. R. Schoens zag me varen vanuit 

zijn eigen huis. Hij belde me op en zei dat hij 

een bok klaar zou zetten. Een uur later ston-

den we op de wal en konden we de schade be-

kijken. Door snel handelen en goede hulp is de 

schade beperkt gebleven. Twee dagen later 

konden we alweer varen. De KNRM heeft een 

schenking gekregen en de rest is afgerekend. 

Kees en Martha Ettema 
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Waterplanten 
  

Waterplanten kunnen voor veel overlast zorgen voor watersporters. Om in kaart te brengen op wel-
ke plaatsen in het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en Randmeren) waterplanten 
voor overlast zorgen, werd in juni 2018 de app en website ‘Waterplantmelder’ gelanceerd. Ruim 
4000 gebruikers installeerden de app en er werden 191 meldingen van overlast geregistreerd. 
  
Fonteinkruid 
Zowel via de app als de website werd door waterrecreanten en -sporters feedback gestuurd en mel-
ding van waterplantoverlast gemaakt. Het grootste deel van de meldingen bestaat uit overlast door 
fonteinkruid (84%). Voor 14% van de meldingen is niet bekend om welke soort waterplanten het 
gaat. Een klein deel van de meldingen betreft waterplanten als riet of waterpest. 
  
Waterplanten 
Op sommige plekken groeien zoveel waterplanten dat de waterrecreatie hier hinder van ondervindt, 
met name in de zomermaanden. In het IJsselmeergebied leidde de overlast de afgelopen jaren tot 
een beperking van het vaargebied. 
  
Maaigebieden 
Met de ‘Waterplantmelder’-app en -website roepen de betrokken organisaties de hulp in van de 
vaarweggebruikers, waterrecreanten en andere betrokkenen om de overlast van deze waterplanten 
zo goed mogelijk in kaart te brengen. Op een aantal locaties worden de komende jaren waterplan-
ten gemaaid. Dit wordt begeleid door de coöperatie Gastvrije randmeren en de nieuwe stichting 
Maaien waterplanten IJmeer-Markermeer. Deze inspanningen zorgen ervoor dat er een aantal wa-
terplantvrije zones is waar na het maaien zonder problemen gevaren kan worden. De plekken die 
gemaaid zijn zullen zoveel mogelijk aangegeven worden in de app, samen met de betonning die de 
waterplantvrije zone aangeeft. 
  
Update app en website 
Ook het komende seizoen kunnen de app en website Waterplantmelder gebruikt worden om mel-
dingen van overlast door te geven. De app en website ondergaan momenteel een update die meer 
gebruiksgemak en nieuwe functionaliteiten biedt. De update zal naar verwachting begin mei afge-
rond zijn. De Waterplantmelder- app is gratis beschikbaar in de Google Play Store en in de Apple 
App Store. 
  
Zie voor meer informatie ook de website: Waterplantmelder.nl. 
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Snelheid terrein 

Europarcs 

Europarcs heeft bij ons in de haven een briefje 

opgehangen met het verzoek rustig over de cam-

ping te rijden wanneer bezoekers van onze ha-

ven op het grasveldje voor de ingang willen par-

keren. Dit doen ze niet voor niets!  

Graag rekening houden met onze buren door 

STAPVOETS (5km) over de camping te rijden.  

Het is prettig voor ons dat ze ons doorgang verle-

nen en dat willen we graag zo houden!  

Dank voor uw medewerking. 
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Hemelvaartsdag 
Op Hemelvaartsdag gaan nog steeds veel men-

sen er vroeg op uit om dauw te trappen. Ze 

maken dan een wandeling of gaan een eindje 

fietsen. Dit voert terug op een gebruik uit een 

ver verleden. Mensen stonden toen op Hemel-

vaartsdag om drie uur 's nachts op, wandelden 

met hun blote voeten door het gras, dansten en 

zongen. Van dit ritueel zou een magische en 

genezende werking uitgaan. In sommige stre-

ken wordt de activiteit ook wel 'hemelvaren' 

genoemd. Dit zou volgens het volksgeloof magi-

sche krachten geven. Onder andere zou het ou-

derdom bestrijden.   

Toen ik dit stukje las, vond ik Hemelvaartsdag 

en hemelvaart wel een connectie op wat wij :  

Ron, Annette, Nita, Henk, Ans en ik; al jaren 

doen namelijk hemeldagvaren. 

Het woord zegt het al, het is een compleet an-

dere invulling, maar wel een die bij ons past. 

En eigenlijk voldoen wij ook wel aan sommige 

van die oude gewoontes. Wij maken ook een 

wandeling b.v. om een ijsje te halen en huren 

soms een aantal fietsen en trappen voor wat we 

waard zijn. 

Maar het meest houden wij ons bezig met ons 

eigen ritueel. Lang voor Hemelvaartsdag leven 

we toe naar deze dag, en hebben dan op don-

derdag zo rond de klok van 10 ons eerste pala-

ver en bespreken de bestemming voor de eerste 

dag met de daarop volgende route voor de da-

gen erna. 

Dit keer was de eerste aanlegplaats de haven 

van Urk. Ron en Annette waren, omdat ze de 

hele week al vrij hadden, daar al naar toe geva-

ren en reserveerden voor ons een plek. Dat was 

dus mooi geregeld, maar de weergoden beslis-

ten anders en dus werd besloten om niet per 

boot maar met de auto naar Urk te gaan, dat 

was immers een klein uurtje rijden. Ja ja, dat 

dachten wij.  

In ons Nederland zijn nog veel meer dauwtrap-

pers dan wij dachten, en die zijn van het mo-

derne soort en zorgen voor  grote verstoppin-

gen. Nee niet in de darmen maar op verkeers-

aderen, die gaan namelijk met z’n allen tegelijk 

naar Bataviastad om te shoppen. Maar positief 

als wij zijn hebben we de tijd die wij langer on-

der weg waren, ruim 6 kilometer file gedurende 

ruim twee uren, gebruikt om te kletsen over 

van alles en nog wat en het kunstwerk rond de 

dijk te aanschouwen. Hebben we gekeken naar 

mensen die hun auto verlieten om alsnog het 

gras in te gaan en naar de auto terug keerden 

omdat de dauw allang was vertrokken. Ze lie-

pen ook niet op blote voeten. Gelukkig ging de 

terugweg een stuk vlotter en hebben we de 

nacht doorgebracht in Broekerhaven op onze 

eigen kiel. 

De volgende morgen waren we er op tijd uit, 

deden we met Aad en Tonny, die ook op de ha-

ven waren, een bakkie en gingen zoals afge-

sproken richting Lelystad. Daar zagen we Aad 

en Tonny weer, die aanvankelijk naar Hoorn 

gingen, naar de stadshaven gaan, terwijl wij de 

verenigingshaven bezuiden de dijk opzochten 

waar ook Ron en Annette zich bij ons aan slo-

ten. Aad wist daarvan, en tot onze verbazing 

stond hij ineens bij ons op de steiger, en na 

even op krachten te zijn gekomen tippelde hij 

gewoon weer terug. Zo zie je maar varen be-

strijd ook de ouderdom. 

Zoals gebruikelijk doen we elk jaar het volgen-

de: Dag 1, een ieder maakt een hapje klaar 

voor (ruim) 2 personen dat we gezamenlijk op-

eten. Dag 2. BBQ en Dag 3. Uit eten.  

Dat laatste deden we in Edam want dan kon-

den we de volgende dag mooi voor het lapje 

naar huis. Al met al was het weer een heerlijk 

maar vooral ook een gezellig hemeldagvaren.       

Peter van Laar 
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Jeugdzeilen - afzeilen 

8 september 2019 

De jeugd zeilt af op 

zondag 8 september 

2019. Een ieder is 

van harte welkom om 

te komen kijken.  

De jeugdzeilers krij-

gen hierover meer   

informatie van de   

instructeurs. 



14 

 Broekerhaven weekend 

22 & 23 juni 2019 

Zoals al eerder gezegd, we hebben al zoveel ge-
daan en dus wordt het steeds moeilijker om 
weer iets nieuws te verzinnen. Maar toch blijkt 
de put niet zo bodemloos als wij dachten. On-
der het genot van een bakkie en later wat ster-
kers zat de evenementencommissie (EC) bijeen 
om een invulling te bedenken.  
Welke bestemming gaat het nu weer worden, 
en hoe gaan we dat invullen en is er ook een 
plan B voor als het weer het af laat weten? 
Kennelijk werkt het "sterkers" ook wel verhel-
derend, Bert begon te vertellen dat zijn vader 
lang geleden met nog een ander persoon diver-
se Pétanque (jeu de boules) clubs heeft opge-
richt. En dat er ook een in Medemblik was en 
nog steeds bestaat. Afgesproken werd contact 
op te nemen en het eitje verder uit te broeden. 
Na een bezoek te hebben gebracht en afspra-
ken te hebben gemaakt hoorden wij helemaal 
niets meer van deze club en omdat de datum 
begon te dringen maakten wij ons wel zorgen. 
Onze contact persoon reageerde niet meer op 
onze oproep via mail en telefoon, totdat ik werd 
gebeld door de havenmeester van Medemblik 
met de vraag: Bent u Peter van Laar van WSV 
De Broekerhaven? Waarop ik bevestigend ant-
woordde. En jullie hebben de 22e toch gereser-
veerd aan de Radboud kade? Ook dit kon ik 
bevestigen, maar gelijk vroeg ik wat het pro-
bleem was. Nee, er was geen probleem met de 
reservering. Gelukkig dacht ik. 
Maar waar belt u dan voor? Vroeg ik. Nou, ik 
ben havenmeester geweest in Medemblik en 
ook lid van de Jeu de Boules club. En toen 
werd e.e.a. duidelijk gemaakt. De persoon (ik 
noem zijn naam niet) waarmee u contact heeft 

gehad is getroffen door een infarct maar had 
niets genoteerd. Via mijn oud collega's ben ik 
er achter gekomen dat jullie een afspraak had-
den. Zo zie je maar weer, havenmeesters zijn 
belangrijk! 

Uiteindelijk kwam alles weer op zijn pootjes 
terecht en zo kon het gebeuren dat wij op za-
terdag 22 juni om 10.00 uur ons palaver had-
den. Na een gezellig bakkie koffie en enige uit-
leg vertrokken we met 12 boten uit onze haven 
op weg naar Medemblik waar we allemaal rond 
15.00 uur afgemeerd zouden liggen. 
De tocht verliep door het mooie weer en de 
gunstige wind erg voorspoedig en iedereen was 
ruim op tijd aanwezig. Voor John Koomen was 
het een overwinning; hij was niet alleen op tijd 
maar deed ook voor het eerst op eigen kiel een 
vreemde haven aan, en werd met luid applaus 
begroet. Dat was anders voor Bert Biesenbeek, 
die vroeg met een luide kreet op het meer om 
hulp. Gelukkig hoorde ik hem anders lag hij er 
nu misschien nog. En wat denk je? Geen 

Binnen is het lekker warm 

Broekerhaven aan de kade in Medemblik 
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brandstof! Alleen een ezel stoot zich geen twee 
keer aan de zelfde steen, maar Bert wel. Nou 
dat heeft ie meerdere malen ingewreven gekre-
gen en gelukkig kunnen we er om lachen.  
 

Zo rond de klok van 16.00 uur vertrokken we 
naar het Emmapark. Na het nuttigen van een 
Frans welkomst drankje (Pastis) en uitleg van 
Bert, werd het een heel gezellige middag welke 
we hebben afgesloten met een BBQ. 
Omdat het wat frisser werd gingen er voortijdig 
al wat mensen naar de boot, waardoor de prijs-
uitreiking een beetje in het water viel. Een 
klein minpuntje, maar al met al weer een zeer 
geslaagd weekend, waarin ik mag opmerken 
dat de jongere leden duidelijk de overhand 

hadden. Iedereen die heeft meegedaan bedankt 
voor het slagen hiervan! 
  
Peter van Laar 
PS. Onze contactpersoon maakt het al weer 
wat beter. 

André en Christa Woerlee, winnaars van 

de 1e prijs! 
Jong en oud doet mee 

Vrouw speelt, mannen kijken toe 

Prominente plaatsen voor de VIP’s 
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Allerlei 

 

Wij wensen 

Henk Duister 

veel beterschap 

Wist u al dat we een Senseo 
koffiezet apparaat in de kantine 

hebben geïnstalleerd?  

Tegen betaling van € 0,50 kan    
iedereen er "self service", gebruik 

van maken. 

Ik spin een web, 

met alles wat ik heb 

regel wat er nodig is 

knoop touwtjes 

en bouw bruggen 

plaats bakens in de duisternis 

 

Ik spin een web, 

van alles wat ik heb 

en zo maak ik een masterplan 

zodat jullie niet vallen 

wanneer ik niet 

meer vangen kan 

    Sacha Groen 

 

Op 12 juli 2019 is lid van onze vereni-

ging Rob van Dijk uit Wijdenes op  

59-jarige leeftijd overleden.  

Wij wensen de nabestaanden veel 

sterkte toe met dit verlies. 
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Waar is Hein? 

Er is niet zoveel nieuws te melden 

over Hein. Hij heeft eind mei de berg 

Olympus nog beklommen (2866m) en 

nog een paar weken gezeild in Grie-

kenland. Daarna is hij weer naar huis 

gegaan (Australië) om in het drukke 

seizoen voor zijn rozen te zorgen. 

Formulieren 

Als bijlagen bij deze Broekerzeepost 

treft u het werkdagformulier en het 

hijsdag/winterstalling formulier aan. 

Denkt u er aan dat u deze vóór       

20 september 2019 bij de haven-

meester dient in te leveren? 
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We hebben u vorige keer een interview beloofd met Henk Duister maar dat kon he-
laas niet doorgaan. Henk had serieuze gezondheidsklachten en werd zelfs opgeno-
men in het ziekenhuis. Uiteraard geven we Henk de tijd om te herstellen en komen 
volgende keer graag alsnog bij hem langs. Voor nu van harte beterschap, Henk! 

In plaats daarvan willen we u graag voorstellen aan een paar nieuwe leden, nog niet 
zo lang lid maar ze konden al snel een box krijgen voor hun zeilbootje. Ze wonen 
niet om de hoek maar voor dit interview maakt de redactie graag een ritje naar het 
mooie Noord-Hollandse Bergen. 

Peter heeft een leuk boek geschreven over de plaatsen langs het IJsselmeer, Mar-
kermeer en de Randmeren en die willen we graag promoten. Peter is altijd bezig 
met de vraag waarom dingen zijn zoals ze zijn en zoekt graag naar wat achter-
grondinformatie over de dorpen en steden. Zo ging hij met een doel op pad langs al 
deze havenplaatsen en zijn deze op een leuke en informatieve manier beschreven 
in zijn boek. Zie ook de aanbieding op pagina 21.  

 

NAAM: Peter Bosman & Christianne MoussaultPeter Bosman & Christianne MoussaultPeter Bosman & Christianne MoussaultPeter Bosman & Christianne Moussault    
GEBOREN: Ze zijn beide geboren in 1964. Peter in Velsen Noord en Christianne in Naarden.  

GEZIN:  Peter en Christianne zijn al zo’n 35 jaar samen. Ze hebben elkaar ontmoet op een 

zeilschool in Friesland waar ze allebei in de vakantie zeilles gaven als vakantiebaan-

tje. Leuk werk en ook nog het vakantiegevoel. 

 Ze kregen 2 kinderen, dochter Eva is inmiddels 22 en zoon Arne is 20. Beide kin-

deren studeren en wonen niet meer thuis. De enthousiaste hond genaamd Pollo 

(een Friese Stabij van 1 jaar oud) woont wel bij hen thuis en zorgt voor heel wat le-

ven in de brouwerij. 

BEROEP:  Peter heeft zijn eigen uitgeverij, Publimix. Ze geven voornamelijk boeken uit voor 

startende ondernemers (zakelijke boeken voor ZZP’ers). Daarnaast ook nog wel eens 

andere boeken die Peter’s interesse wekken (met name natuur gerelateerde boeken). 

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… ?   

Christianne & Peter 
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 Peter maakt ook nog films. Documentaires gericht op de natuur. Het is ook een 

beetje een hobby. Zelf onderwerpen kiezen en films bedenken en dan kijken voor 

wie hij dat kan maken zodat het ook nog wat oplevert.  

 Christianne werkt voor Leviaan, een organisatie die zich inzet voor mensen met 

psychische problemen en daardoor niet zelfstandig kunnen wonen. Ze is daar ver-

antwoordelijk voor de ondersteuning van de cliëntenraad en gaat daarvoor de ver-

schillende locaties van Leviaan in Noord-Holland af. Daarnaast geeft ze ook mind-

fulness training, dat is haar eigen business maar dat doet ze ook bij Leviaan. 

HOBBY’S:    Ze zeilen graag en ze zijn blij met hun zeilboot in Broekerhaven. Met een eigen uit-

geverij leest Peter uiteraard ook graag boeken. Ook op de youtube kanalen is Peter 

graag te vinden. Hierover verderop meer… 

 Christianne zeilt en leest ook graag en ze vindt het fijn om in de tuin te werken of 

tijd aan de hond te besteden.  

TYPE SCHIP: Een Westerly Centaur 27. 

NAAM SCHIP: De zeilboot heet Kanoet en is vernoemd naar een vogeltje op het wad. Dit vogeltje 

kan niet leven zonder het wad en ook Peter en Christianne houden van het wad. 

Aangezien hun boot een “kimkieler” is en ook op “2 pootjes” staat vonden ze het 

wel vergelijkbaar met het vogeltje en een passende naam voor hun schip. 

CONTACT MET DE WATERSPORT: Christianne logeerde bij haar neef en toen ze een jaar of 13 

waren leek het hun ouders wel leuk als ze samen leerden zeilen. Christianne vond 

het heel leuk en werd later ook instructeur. 

 Peter’s vader vond het leuk om bootjes te bouwen. Hij begon met een optimist en 

daar zeilde zijn broer in. Later bouwde vader ook nog een flits en een kano en een 

schouwtje, allemaal voor de hobby. In eerste instantie stond Peter liever in de keu-

ken van de watersportvereniging en achter de bar. Later ging hij pas zeilen en voer 

hij ook graag mee op de Tjalk van een vriend. Dit combineerde hij dan met zeilles 

geven in Friesland.  

VAKANTIE:  Vroeger kampeerden ze nog wel eens in Frankrijk met een soort vouwwagen. Maar 

Frankrijk was ook een eind rijden en dus huurden ze ook nog wel eens een bootje 

om in Friesland, op het wad en het IJsselmeer te zeilen. Ze wilden de kinderen ook 

graag wat van hun liefde voor de watersport meegeven. Dat is gelukt want zoonlief 

heeft ook een zeilbootje (een Foxhaund 24) in De Haukes aan het Amstelmeer. De-

ze is hij helemaal aan het renoveren. Peter heeft samen met zijn zoon een eigen 

youtube kanaal (sailingdutchman) waar je de ontwikkelingen kunt volgen van de 

zeilboot die zijn zoon aan het opknappen is. 

 De Westerly hebben ze samen met de buren, Sophie Abeln en Philip Holmes. Een 

boot moet varen en ze maken ook graag tijd voor andere dingen op de agenda. Nu 

verdelen ze mooi het werk, het onderhoud en de kosten. Bovendien vullen ze el-

kaar hierin mooi aan. Sophie naait bijvoorbeeld de nieuwe kussens en Peter weet 

alles van het onderhoud van de motor.  

FAVORIETE MUZIEK: Ze houden van klassiek en Peter gebruikt dit ook als achtergrondmuziek 

voor zijn films. Voor de rest hebben ze een brede muzieksmaak maar de stilte is 

ook heerlijk als de motor uit gaat… 

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… ?   



20 

FAVORIETE DRANK: Christianne is gek op Radler 0.0 en Peter drinkt het liefst - zo veel moge-

lijk        - rode wijn. 

FAVORIETE GERECHT (aan boord): Ze hebben geen koelkast dus de keuze is soms wat be-

perkt. Peter is gek op ravioli uit blik of erwtensoep uit blik (zoon Arne ook), maakt 

niet uit bij welke temperatuur! 

 Christianne zegt dat ze ook graag noedels maken, lekker snel klaar (3 min!) en dus 

gemakkelijk en snel op tafel met wat roerbakgroenten. Ook soep uit een zak nemen 

ze graag mee tijdens de zeiltochtjes. 

WIE KOOKT ER AAN BOORD: Dat doen ze eigenlijk allebei wel.   

FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Ze zijn eigenlijk gek op hun Westerly maar deze 

zou voor het comfort een tikkie langer mogen zijn in het slaapgedeelte. De huidige 

boot heeft stahoogte, voldoende bergruimte, steekt maar 90 cm diep, kan solo ge-

zeild worden en droogvallen op het wad, is zeewaardig voor de kustgebieden, kan 

overal komen, wat wil je nog meer? Dus een Westerly Konsort of een Westerly Ber-

wick, die zijn een maatje groter. Het gaat om het zeilplezier! 

DAT WIL IK NOG KWIJT: We vinden de havenmeesters fantastisch in Broekerhaven! De haven 

ziet er altijd netjes en verzorgd uit en we worden gastvrij ontvangen. Ook als er 

storm op komst is checken ze de boten of alles goed ligt en indien nodig leggen ze 

deze nog wat beter vast. Geweldig! Zeker als je niet elke dag op de haven kunt ko-

men, ze houden altijd een oogje in het zeil. 

VOLGEND SLACHTOFFER: Dit blijft Henk Duister en ook de vraag van Bart en Tiny blijft daarom 

staan; 

VRAAG VAN BART & TINY: Henk, wanneer gaan wij met jouw mooie zeilboot eindelijk eens een 

tochtje maken? Namens Tiny & Bart. 

De Redactie 

Kanoet 
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Aanbieding!  

Vaargids IJsselmeer, Markermeer & Randmeren 

Sinds vorig jaar ben ik lid van WSV Broekerhaven. Na een lang vaarseizoen en een winter schrij-
ven en redigeren is mijn vaargids voor het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren eindelijk 
klaar. Broekerhaven heeft als uitvalsbasis van mijn tochten langs de plaatsen van de voormalige 
Zuiderzee een prominente plaats in de gids. 

Ik geef de leden van de WSV Broekerhaven dan ook graag korting op de gids; €15,00 in plaats 

van €24,95. Bestellen kan via de mail, peter@publimix.nl onder vermelding van ‘Vaargids Broe-

kerhaven ledenkorting’. Ik kan de boeken mee naar Broekerhaven nemen of ze versturen (dat 

kost €2,95 extra).  

De nieuwe vaargids voor het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren 

Een vaargids en ontdekkingsgids, met actuele en historische achtergronden. Dit boek is be-
stemd voor watersporters die al op het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren varen én ook 
voor mensen die dat willen gaan doen. Naast nautische aanwijzingen leest u ook veel over de 
geschiedenis van het gebied. Want de voormalige Zuiderzee is een mooi vaargebied met een rijk 
verleden waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn. 

 De oudste kaart van het IJsselmeer is gemaakt voor een Engelse koning die zijn vrouw                     

moest ophalen. 

 Het verval van de steden rond de Zuiderzee. 

 Marken werd ooit doormidden gedeeld door een kanaal, de sporen zijn nu nog terug te vin-
den. 

 Op Urk komen de kinderen van de Ommelebommelesteen. 

 De 300 vliegtuigwrakken onder de waterspiegel. 

 Misverstanden over de wateralmanak. 

 Waarom de kerk van Elburg aan de rand van de stad staat. 

 Is een watervliegtuig ook een boot? 

 Hoe komt de Rotterdamse hoek aan zijn naam en hoe het eiland ‘Dode Hond’? 

 En natuurlijk vaaraanwijzingen voor de aanloop van lastige havens. 

 

Kornwerderzand, de plek waar de invasie werd gestuit. 

We vinden restanten uit de oudheid tot het heden. Zoals 
de nieuwe Afsluitdijk maar ook de Hanzetijd en de Gou-
den Eeuw. Periodes met rijkdom, mooie herenhuizen en 
grachtenpanden. En vestingsteden, forten en bunkers 
uit latere tijden. We bezoeken alle steden maar ook de 
vele vluchthavens en eilanden in het gebied. Een inspi-
rerend boek dat met andere ogen naar de mooiste ha-
vens kijkt.  
 
Een onmisbare aanvulling voor elke boordbibliotheek. 

Verkoopprijs is €24,95.  

Voor leden WSV Broekerhaven €15,00. 

Formaat 17 x 21 cm. 

128 pagina’s full color. 

 

Peter Bosman 

peter@publimix.nl 
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Te koop aangeboden: zeer goed onderhouden Klassiek houten zeiljacht 

inclusief trailer. 3 zeilen, 8pk Yamaha buitenboordmotor, 2-delig dekzeil 

e.d. Vraagprijs € 15.000.  

Voor meer info, bezichtiging of proefvaren tel: 06-10719728 of 0228-

516046.   

Te koop 

Seizoens afsluiting 

Als (bijna) alle boten weer op de kant staan, is het       
traditie geworden dat we het seizoen  

gezellig met elkaar afsluiten. 

 

Dit doen we op zondag 27 oktober middels de wel      
bekende inloop van 15.00 uur tot 20.00 uur. 

 

We zien jullie graag! 

  

De Evenementencommissie 
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Zaterdag 7 september 2019 zeilen we weer voor de eer en de prachtige 

prijzen van de 12-uurs van Broekerhaven. 

Het palaver is om 8.30 uur. 

De start is voor iedereen om 9 uur. 

Na afloop is er een gezellige prijsuitreiking. Opgeven is niet nodig.  

We hopen op goed zeilweer en een enthousiaste deelname. 

Meer informatie bij Ron Laan via wedstrijdzeilen@broekerhaven.com        

of op dinsdagavond na de wedstrijd.  

Wedstrijdzeilen 

TAARTENRACE 

Ook dit jaar weer de taartenrace, gesponsord door: 

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019 

Om 11:00 UUR: PALAVER MET KOFFIE EN GEBAK 

Dan wordt ook de starttijd bekend gemaakt. 

Na afloop is er een gezellige prijsuitreiking. 

De prijzen zijn uiteraard weer drie heerlijke taarten voor de    

winnaars. Kom en zeil mee met eigen schip of als opstapper.  

Opgave niet nodig. 

12 UURS VAN BROEKERHAVEN 
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 Prijsuitreiking dinsdagavondwedstrijden 
 
 

Het dinsdagavondwedstrijdzeilseizoen is helaas bijna weer voorbij. 
We hebben veel avonden kunnen zeilen en de  

belangstelling was groot. 
 

Het ziet ernaar uit dat de uitslag dit keer wel heel  
erg verrassend wordt. 

 
We maken het bekend op dinsdag 12 november 2019. 

We beginnen de avond om 20.00 uur.  
 

We zien je dan en neem  
gezellig je bemanning mee. 

 
Met vriendelijke groet, 
Wedstrijdcommissie. 
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HIJSDAGEN Zwervers van  

Broekerhaven,  

gespot in Lelystad... 

Als bijlage bij dit nummer ontvangt 

u het hijsformulier voor 2019/2020.  

De hijsdagen zijn als volgt: 

WSV De Broekerhaven: 

UIT het water op 19 oktober 2019 

IN het water op 4 april 2020 

Voorheen “Van der Meulen”: 

UIT het water op 26 oktober 2019 

IN het water op 28 maart 2020 

Diversen 
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BC Wedstrijden & Evenementen 2019 

WEDSTRIJDEN DATUM TIJD 

Skippers mee�ng 02 april 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) 

StarFjd wordt 6jdens 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  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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Havenmeesters aan het woord 
’t Kan verkeren… Een gezegde uit vervlogen eeuwen maar heden ten dage nog zeer actueel. 

Want wat te denken van de laatste drie maanden. De weergoden hebben ons ieder keer weer 

op het verkeerde been gezet. Van hitte golven tot stormen zijn wij getuigen geweest en hoe? De 

hitte golven hebben ons verbaasd vanwege het ongewone; maar niet minder de stormen met 

windsnelheden van 38 knopen die de bootbezitters in onze haven duidelijk hebben verrast met 

alle gevolgen van dien. Op acht juni om 05.00 uur werd Gertjan Severs door de hevigheid er-

van zo onrustig in zijn bed dat hij het niet langer uithield en poolshoogte ging nemen in de ha-

ven. Wat hij daar aantrof noopte hem tot onmiddellijk  handelen: Het water in de binnenhaven 

stond tot aan de rand. Gevolg: geknapte en strak gespannen landvasten bij vele boten. Dankzij 

zijn optreden, later geholpen door Jaap de Boer, voorkwamen zij schade aan vele boten door 

het vervangen en vieren van landvasten.  Verder kijkend in de buitenhaven zag hij daar de 

daar liggend de Lemsteraak schurend tegen de kade. Lijnen verlengend voorkwam hij ook daar 

ernstige schade. Daar trof hij om 7 uur ook Kees Ettema aan die de schade aan zijn boot op-

nam. Dankzij deze heren is dus ernstige schade voorkomen maar leert ons ook dat bij een da-

gen van te voren aangekondigde storm, het zaak is om even naar je kostbare bezit om te zien 

en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Natuurlijk gaat iedereen aan de slag bij calami-

teiten maar niet iedereen stapt om 5 uur ’s morgens uit zijn bed!! De havenmeesters dan? Ze 

helpen zover ze kunnen, maar er zijn grenzen en eigen verantwoordelijkheid. Zo was er ook 27 

juni een bootje met motor pech bij de werf van De Gier. Dankzij assistentie van de havenboot 

kwamen Carl en Wil toch veilig in box 33. Of: op 2 juli ’s nachts een auto in brand gestoken bij 

van der Meulen. Dankzij attent reageren van passant én havenmeester werden politie en 

brandweer ingeschakeld. Dat zij eerst poolshoogte kwamen nemen bij de binnenhaven, bevor-

derde niet het adequate handelen, maar uiteindelijk werd de brand geblust zonder ernstige ge-

volgen voor omwonenden en passanten. 

De ongewone stormen in deze zomer en het door oost/zuidoosten wind opgestuwde water in de 

buiten én binnenhaven veroorzaakten ook het voor enige dagen moeten sluiten van de sluis-

deuren door Jaap Peerdeman en Henk Duister na overleg en toestemming van het Hoogheem-

raadschap. Gevolg: de boten in de binnenhaven konden niet meer “naar buiten”. 

Och ja, er is altijd werk aan de winkel. Vele aanvragen voor een vaste ligplaats; verzoeken voor 

winterstalling; bezoek van Zeilers forum op 23 juli met 10 á 15 boten waarvan er uiteindelijk 

maar 5 kwamen opdagen; en: maar niet onze schuld, het door vergiftiging overlijden van de 

ene gans in de binnenhaven waarna de ander naar het dierenasiel is gebracht. 

Het zomer seizoen zit er alweer bijna op. Het aantal passanten valt tot nu toe erg tegen. De 

weekenden toch meestal toppers met 10 á 15 boten, is met 5 á 10 boten wel bekeken. Weinig 

groepen die bij ons aandoen in vergelijking met andere jaren. Oorzaak? Wie het weet mag het 

komen zeggen! Graag goede ideeën!  

DE HAVENMEESTERS 

Hoogwater in de Kolk 
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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: 

 
De heer B. Kuiper 
Fonteinkruid 47             
1441 XJ  Purmerend 
 
Maurice Keuch  
Dorsvlegel 44 
1611 LG Bovenkarspel  
 
Dennis Bakker 
PJ Jongstraat 60 
1614 LG  Lutjebroek 
 

 
Bob Böver 
Duizendroed 17 
1602 KT  Enkhuizen 
 
Jaap Berkhout 
IJmertstraat 38 
1611 BD  Bovenkarspel 
 
Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk    
Reglement wordt over de toelating van een 
nieuw lid door de algemene ledenvergadering 
beslist indien tenminste 5 leden binnen 3 we-
ken na deze publicatie tegen de toelating bij 
het bestuur hebben geprotesteerd. 

Rooster havenmeesters 2019 

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. 

07 Gertjan Severs 

14 Peter Beers 

21 Kees Meijne 

28 Gertjan Severs 

  

AUG 

04 Jaap Rood 

11 Peter Beers 

18 Gertjan Severs 

25 Jaap Rood 

  

SEPT 

02 Peter Beers 

09 Kees Meijne 

16 Jan De Vries 

25 Jam Redeker 

  

OKT 
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32 Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 22 november 2019 bij redactie@broekerhaven.com 

Foto pagina 

Foto gemaakt door Anita Snel op 19 juni 2019 

Schiermonnikoog bij hoog- en bij laagwater. Er staat bij 
hoog ongeveer 1,70 bij spring en 1,40 bij doodtij. Bij 

laag is het een stromend beekje van 10 centimeter diep. 
Ischa IJzer onderweg van Ameland 

naar Schiermonnikoog 


