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Van de bestuurstafel...
Sinterklaas werd wakker op zondagochtend 17 november voor het nemen van de volgende horde
En realiseerde zich dat het prachtig weer was, haast te mooi om waar
te zijn
Vandaag is de grote intocht in de Broekerhaven aan de orde
Vergeleken hierbij bedacht de Sint, is de landelijke, natuurlijk ook
groots, maar klein
Windstil, onbewolkt, volle zon, oneindige vergezichten, wonderlijk
mooie kleuren
Zo mooi, voor zover hij zich kon herinneren, al heel lang niet meer meegemaakt
Straks met een hele horde echt zwarte Pieten die over hun eigen kleur niet zeuren
Naar de mooiste haven, waarbij elke keer bij binnenvaren hij weer wordt geraakt
Een soort natuurlijk theater met het podium in het water
Het publiek er omheen met heel veel kinderen met vlaggetjes en een stralende lach
Een orkest met Sint-muziek en met de Burgemeester gekleed als Pater
Een sfeertje om te zoenen, zoals Sint maar zelden elders zag
’s Middags, varend vanaf de Krabbersplaat naar de Broekerhaven met de ‘Brombeer’
Nog steeds prachtig weer en op een zee zonder golven
Geen wind en een warme zon dit keer
Ligt daar voor de boeg de kust onder een door de lage zon ontstane stralenkrans bedolven
Samenvarend met een reddingvlet en 2 boten vol Pieten
Allemaal lachend en dansend, de sfeer zit er goed in
Zwaaiend naar de kust en alvast vooruit genieten
De Pietenboten voorop en daarna wij met Sint en Pieten de haven in
Langzaam een paar rondjes door de Kolk
Een brok in de keel, prachtig, emotioneel
Wat een belevenis toch elk jaar weer met zo veel volk
Zingen, zwaaien, lachen, roepen: de rafels in de keel
Na twee rondjes, zo langzaam als kan
Gaan Pieten en Sint aan de wal
De ronde doen door de dorpen want iedereen wil er wel wat van
Ik blijf achter op de Brombeer en geniet nog één en al
Sinterklaas binnenkort weer achter de rug
Kerst en oud en nieuw komen er aan
Het komt elk jaar, lijkt het, weer sneller terug
Gloort daarna al het nieuwe vaarjaar en kunnen we er weer op aan
Nou maar even normaal.
Al met al hebben we een prachtig jaar achter de rug lijkt me, waarin onze eigen haven best een
grote rol speelt. Met bovenstaande heb ik jullie een beetje willen laten proeven wat voor leuk
klusje ik jaarlijks heb en wat bij mij nog wat extra havengevoel oplevert.
Bedankt allemaal voor jullie inzet en geleverde gezelligheid dit jaar.
Ik wens jullie allemaal, mede namens de andere bestuursleden, gezellige, gezonde en liefdevolle
feestdagen toe.
Geniet met volle teugen, maar neem niet te volle teugen!
Sjoerd
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Van de Redactie..
Op de voorpagina een plaatje van een vuurtoren uit onze regio:
De Ven. Als u die ziet bent u meestal bijna thuis.
Verder in dit nummer een verslag van het afzeilen met heel veel
blije kinderen.
Ook veel blije gezichten bij de grote zeilers. De prijsuitreikingen van
de gevaren wedstrijden en de competitie. Foto’s, verslagen en uitslagen treft u allemaal in dit clubblad.
Daarnaast kunt u zich weer opgeven voor de Midwintermaaltijd,
meer informatie op de pagina hiernaast.
Let ook nog even op de diverse belangrijke mededelingen en de
kalender voor 2020. De data kunt u vast in uw nieuwe agenda
noteren.
Veel leesplezier!

Lenka Struijs & Toos Sijs
redactie@broekerhaven.com
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Midwintermaaltijd
23 februari 2020 - Aanvang 16.00u

Als deze Broekerzeepost verschijnt schiet de tijd al weer lekker op. Dan komen de
kerstdagen er al weer aan, gevolgd door de jaarwisseling. En voor je het weet is het dan
alweer februari en dus tijd voor de midwintermaaltijd. Uit ervaring hebben we geleerd
dat dit een evenement is dat grote belangstelling geniet. Dat komt natuurlijk door het
altijd overheerlijke eten dat wij door de zeer enthousiaste koks voorgeschoteld krijgen.
Omdat we maximaal 38 personen kunnen bedienen is het zaak om je snel op te geven
want jammer genoeg: vol = vol. Heb je je opgeven, maar ben je om wat voor reden dan
ook verhinderd, laat het ons dan op tijd weten zodat we een ander de gelegenheid kunnen geven om bij ons aan tafel te komen zitten.
En tot slot: Wie is/zijn de koks voor het volgende jaar? Ben je al een keer aan de beurt
geweest? Geen probleem! We zijn gek op mensen met ervaring.
Aanmelden per mail : pjj.van.laar@quicknet.nl
De evenementen commissie
Peter van Laar
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Afzeilen Jeugd
Zondag 8 september 2019

Onderweg met de havenboot

Ouders mogen ook mee

De meiden in de Topaz...

...en de jongens in de Topaz

Alleen in mijn Optimist

Net als op school, een echte toets

Optimist 1

Optimist 2

Optimist 3

Tweemanszeilen

Fins Terpstra

Joost Bimmerman

Danique Luckerhoff

Loïs Hooiveld

Sep Terpstra

Valentin Boon

Bram Schuyt

Yasmine Schagen

Wesse Segers

Rosanique Luckerhoff

Lisanne Willemsen

Tim van Stralen

Charlotte Paap

Sofie Willemsen

Senn de Greeuw

Elin van Dam

Floris Rooker

Jari Reus

Tomas Smit

Michel Keuch

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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dag, het uitreiken van de diploma’s. Alle kinderen kregen hun beoordeling uitgereikt middels een getuigschrift of diploma. Wij als leiding en misschien mag ik ze toch even noemen:

En toen was het zomaar 8 september, de
dag dat de jeugd ging afzeilen.
Wij waren al weer vroeg aanwezig om e.e.a. op
tijd klaar te hebben, want de jeugd zou om
9.45 uur aanwezig zijn. En dat waren ze ook,
om 9.35 uur kwamen de eerste kinderen al
binnen. Bij sommige was de spanning van de
gezichten af te lezen. Maar na een hartelijk
welkom en een bemoedigend woordje dooide
dat al aardig weg.

Wim, Emiel, Bert, Tom, Dani, Femke, Jurriën
en Menke hebben met veel plezier aan de opleiding van dit seizoen gewerkt, en ik hoop volgend jaar weer op ze te kunnen rekenen.

Strikt om 10.00 uur zoals gepland gingen we
van start. Optimist zeilen groep 1 begon gelijk
aan het theorie examen, elk kind zat achter
een tafel en kon zonder af te kijken de op
schrift gestelde vragen beantwoorden. Later
volgden de andere groepen. Leuk om te zien
hoe ze dat vol overgave heel serieus doen.
Terwijl groep 1 aan tafel zat, waren de overige
groepen bezig om hun kunnen op het water te
vertonen. Het was mooi zeilweer maar toch
Iedereen geslaagd!
moesten we een heel klein regenbuitje accepteren, maar ja, dat hoort er toch ook bij. Vraag
De kinderen gingen voldaan naar huis, diverse
dat maar aan de zeilers die de 12 uurs van
ouders en kinderen hebben ons bedankt en wij
Broekerhaven hebben gevaren.
bleven met een voldaan gevoel achter.

Nadat alle kinderen hun proeve van bekwaamheid en de theorie examens hadden afgelegd
gingen we over tot, je kan wel zeggen de jeugdzeiltraditie, het pannenkoeken eten. En ze gingen er letterlijk in als koek. Het waren er bijna
90!

Nadat wij ons tegoed hadden gedaan aan een
welverdiende BBQ door Ans samen gesteld,
was ook voor ons het einde gekomen aan een
gezellige maar ook vermoeide dag.
Peter van Laar

Ja en toen kwam het spannendste deel van de
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Seizoens afsluiting
Zondag 27 oktober was weer een gezellige afsluiting van het vaarseizoen. Na de koffie
nam Peter het woord voor de huishoudelijke mededelingen. Voorzitter Sjoerd nam het
woord over waarbij hij vele actievelingen van de vereniging bedankte.
Ook kwam hij met het nieuws dat er een nieuwe havenmeester bij komt, en wel… een
dame. We wachten in spanning af.
De bijeenkomst werd muzikaal bijgewoond door DJ Luuk.
Opa Peter heeft wat meezing repertoire gekopieerd, de microfoon ging aan en er werd
luid meegezongen door velen.
Als verrassing stond de viskraam van Emiel Buis voor de poort. Hij voorzag iedereen
van een heerlijk visje. Het heeft ons allen heerlijk gesmaakt, dank daarvoor.

De viskar van Emiel voor de haven

Hans, Jaap & Annette aan een visje

DJ Luuk en zijn opa

Carl en Jan geven de toon aan

Aad, Peter, Kees en Tonny

Piet, Louis en Gertjan
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KAPITEIN van mijn GELUK
Mijn neef Léon Blauw vertrok in 2014 met zijn vrouw
Frieda voor een zeilreis van ruim 2 jaar met hun stalen
schip Puff (een Jan Haring van een kleine 10 meter).
Zijn vrouw Frieda heeft hier een prachtig boek over geschreven. Het is uniek in zijn soort en onmisbaar voor
elke liefhebber van reisverhalen.
De zeilreis van Frieda Fennell uit Geleen en Léon
Blauw begint met een droom en een keuze. Op een
dag besluiten ze om het drukke bestaan in Nederland achter zich te laten en naar zee te gaan voor
onbepaalde tijd.
Ze nemen het roer van hun geluk in eigen hand. Vol
goede moed beginnen Frieda en Léon aan hun reis op
zeilboot Puff, maar de droom blijkt doorspekt met hindernissen. Ontzag voor het weer, de golven en ook de
angst voor de onmetelijke oceaan eisen hun tol.
In Kapitein van mijn Geluk beschrijft Frieda haar ontwikkeling als zeilster én als mens. Ze neemt de lezer
mee op haar reis over onbekende zeeën en op haar
zoektocht naar vrijheid en naar zichzelf. Dat doet ze op
eerlijke, ontwapenende en vaak humoristische wijze.
Kapitein van mijn Geluk is ook een verhaal over snorkelen met zeeschildpadden tussen koraalriffen in een helderblauwe zee, het ontdekken van de meest exotische
plekjes en het voluit vieren van het leven. En als er dan een onheilstijding uit Nederland komt,
wat doe je dan? Een drama in de familie gooit Frieda en Léon hardhandig uit het paradijs. Weer
moeten er keuzes gemaakt worden. Koers wijzigen en grenzen verleggen: het zijn onvermijdelijke
zaken in een zeilersleven dat bepaald wordt door vertrekken en aankomen.
Kapitein van mijn geluk’ is verkrijgbaar bij L.J. Harri in Amsterdam en bij Observator in
Rotterdam en bij BOL.com en de webshop van Watersportmedia: www.watersport-eboek.luondo.nl. ISBN 978-94-91201-08-0, vaste boekenprijs € 17,95. Een aanrader!
Lenka Struijs
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12 UURS
VAN BROEKERHAVEN
Van daaruit gaan we richting de EA-2. Gelijk bedenken hoe de route ongeveer gaat worden als
De dag begon voor mij alweer vroeg. Om 3.00
we de EA-2 eenmaal zijn gepasseerd. Ondertusuur ging mijn wekker alweer af omdat ik eerst
sen schrijf ik vast de gegevens op die dan al zenog moest werken van 4.00 tot 8.00 uur. Daarna
ker zijn. De namen van de boeien, de mijlen qua
gelijk racen naar de haven voor de voorbereiding.
afstand en eventueel of we de boei sb of bb neEn ik was er eerder dan de kapitein. Die kwam 5
men. En daarna een klein tukje, want is best een
minuten later. Snel alles aan boord zetten en de
lange dag al vanaf 3.00 uur. Na een uurtje slazeilhoezen losmaken. Om eraf te halen hadden
pen gaan we lunchen en tijdens het eten zien we
we weer geen weinig tijd, want het was half 9
dat de EA-2 een flink stukje aan bakboord is.
dus het Palaver begint. Snel naar binnen dus.
Koers houden papa?! Dus van koers veranderen
Daar kregen we te horen dat er een paar boeien om toch de EA-2 te ronden.
zijn verplaatst en de mijlen anders zijn. Daarna
En van daaruit gingen we richting de SPORT-H.
snel weer naar de boot en verder gaan met voorNiet geheel wat we hadden besproken maar ja...
bereiden. Ondertussen zien we iedereen al de
Dus op het formulier maar even krassen om de
haven verlaten richting de start. Bekend beeld
wijzigingen op te schrijven hoe we verder gaan.
voor ons vanuit de dinsdagavond racen.
Maar onderweg naar de SPORT-H gaat de wind
weer alle kanten op. Dus wordt het weer kijken
of we de koers moeten veranderen of toch niet.
We gingen naar de KG-37. Kan ik weer alles
doorkrassen wat ik heb opgeschreven... Je hebt
nu eenmaal de wind niet onder controle hoor ik
mijn pa zeggen. En dat klopt ook. Weer aan het
werk en de genaker weer omhoog. Het gaat redelijk en we hebben een redelijk windje. De lucht
gaat wel steeds meer betrekken en regelmatig
zien we de buien over het water aankomen. Vlak
bij de KG-37 wil de wind niet echt meewerken en
Als laatste richting de startlijn...
moeten we een paar keer overstag. Wat wel gunOp naar de start en om 09.00 mogen we starten. stig was volgens mijn pa, was dat de wind toeEn traditiegetrouw starten wij als 1 van de laat- nam. Maar de buien kansen ook had ik gezien en
ik probeerde nog of het niet verstandiger was om
ste. Op richting de EZZ om van daaruit naar de
MW-L en de KITE-LS 5 te gaan. En hier komt de te stoppen. Er kwam tenslotte ook nog noodweer
aan.
eerste regenbui en onze eerste uitdaging; de geZaterdag 7 september 2019

naker gaat een aantal slagen om de fok heen.
Dus ik aan het stuur en mijn vader naar voren
om het op te lossen. De golven brengen hem af
en toe aan het wankelen maar dat maakt hem
niks uit. Als ik maar koers blijf houden.
Om de KITE- LS 5 gaan we richting de OVD-5.
Wordt even zoeken waar die was. Kunnen op de
kaarten de 3 en de 4 vinden. Maar waar is de 5?
Eenmaal toch gevonden gingen we er om heen en
richting de SPORT I. Daar ook hetzelfde probleem ondervonden. Waar is die nu gebleven?
Die was ook verplaatst. Dat was even zoeken natuurlijk.

Van de KG-37 gaan we (toch) naar de SPORT-G.
En halverwege zien we de bui boven land hangen
waar we last van gaan krijgen. En het is geen
kleine bui. Dus van de SPORT-G terug naar de
KG-37 hebben we last van: 1. Regen 2. Harde
wind 3. Hogen golven.
En het gaat steeds harder regenen en waaien. En
op dat moment had ik het eigenlijk al gehad.
Maar mijn vader wil door. Dus i.p.v. na de KG-37
naar de finish te gaan (wat ik wel wilde) gingen
we naar de EZZ. En ondertussen gaat het harder
waaien en regenen. En van de EZZ weer naar de
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KG-37. En op deze route wil mijn vader een
tweede rif in het grootzeil zetten. Dus ik weer
aan het stuur en hij naar voren. En hij wankelt
om stabiel te blijven staan door de gladheid en
de golven. Maar wat er ook gebeurd, ik moet wel
koers blijven houden. Ondanks de golven. En
dan om de KG-37 naar de finish. Hèhè...

vader blijft nog voor de uitslag. En ’s avonds
maakt hij me wakker. “Slaap je al?”, vraagt hij.
“Nu niet meer”, antwoord ik terug. En hij komt
binnen en laat me de prijs zien. Eerste plaats!!!
“Was toch maar goed dat we naar de EZZ gingen op het laatst”, zegt hij. “Dat heeft de eerste
plaats bezorgd”.

En om 3 minuten over 9 ’s avonds eindelijk gefinisht. Snel de zeilen naar binnen en naar de
haven de box in. Zeilen vast, spullen opruimen
en we zijn klaar. De rest doen we morgen wel.
Ondertussen de routelijst wegbrengen terwijl
mijn vader wat warms klaarmaakt om te eten.

Eerste plaats. Ongelofelijk. Van altijd laatste
met de ijzeren Ithaka naar de eerste plaats met
de Petit Four “Ithaka”. Dat had ik nu niet verwacht. Ik had hooguit de vijfde of zesde plek
verwacht.

Daarna ga ik naar huis want het eind is bij mij
wel in het zicht. Lange dag en ik ben moe. Mijn

Wim Schagen met de
Ithaka - 1e prijs

1
3
2
4
5
6
7
8

Schip

Petit Four
Narwal
Kriebels
Fanaat
Scheurijzer
Privateer
Place 44
Merote

Thorin Schagen

Frank Fit met de
Narwal - 2e prijs

Verzamelen voor de start
Uitslag

Ook wil ik de organisatie bedanken voor het organiseren van de 12 uurs race.

Kees Ettema met de
Kriebels - 3e prijs

Gezelligheid in het clubhuis na de wedstrijd

Gezeilde
mijlen

Gecorrigeerde
mijlen

48,28
54,00
50,10
38,93
40,13

49,25
48,60
45,09
41,66
38,52
DNF
DNF
DNF
13

En Ron rekent...

TAARTENRACE
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019
Weleens van gehoord, de taartenrace? Gezien de opkomst wel! 14 Boten aan de start, dus
een goede opkomst. Een gezellig samenzijn, die taartenrace. Wat mij betreft mag dit wel 3x
per seizoen, nee gekkigheid. We hebben de taartenrace natuurlijk te danken aan onze eigen
Bakkerij Rood, Jaap & Bets en de mannen en vrouwen van de bakkerij. Een hele dag voor
de leden kosteloos. Dit mag genoemd worden, al wil Jaap daar niets van weten. Bedankt
daarvoor!
We startten de dag zoals altijd met een koppie en gebak om 11.00 uur. Starttijd bepaald om
12.30 uur en door de wedstrijdleiding weer een mooi baantje uitgezet.
Wat hadden we een prachtige dag! Wat weer en entourage betreft top. Heerlijk zeilweer. En
wat een mazzel dat Frank mij vroeg om mee te zeilen. Voor mij wel aan het roer dan, vanwege de conditie van de knie. Stond vroeger graag als voordekker, maar die rol is voor Stefan
met Frank samen als cockpit-man. Wat een boothandeling, die mannen! Moet ik niet roepen
eigenlijk, gaan ze nog meer naast hun schoenen lopen :-). En dan stille kracht Thérese. We
hadden allemaal onze rol en zonder elkaar waren we niet nummer 1 geworden.
Ook ontzettend genoten van het veld zeilers. De start was voor sommige boten flink dringen.
Bij elke boei onze eigen tijd opgenomen en die van de tegenstand, niets was nog zeker tot
halverwege het laatste rak. Met de spinaker op naar de finishlijn geracet. Na de finish lekker
aangezeten buiten in de zon onder het genot van een hapje en drankje, ook weer prima voor
elkaar. De film van de start bekeken en zo was het duidelijk hoe de uitslag zou zijn. Jaja, de
schipper van de Narwal ging er met de grootste taart vandoor! Lenka en Frank kwamen ’s
avonds de taart met ons delen, dus voor de gehele bemanning een traktatie, we hebben ervan gesmuld.
Dit was een bijdrage van mij, Simon, namens de hele bemanning van de Narwal. Frank riep
al: als we eerste zijn, mag jij het stukkie schrijven, haha, de slimmerd.
Simon Visser

Schip

Narwal
Privateer
Petit Four
Place44
Bubble
Tresoor
Diaz
Fannaat
Twinkel
Forever 27

Gezeilde tijd Gecorrigeerde
tijd
7234
8089
8335
7563
7611
9928
9527
10534
11558
13258

8038
8171
8172
8311
8552
9193
9721
9845
11221
11838

Plaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14

Bets en Simon

Mooi weer en gezelligheid…

Frank Fit met de Narwal
1e prijs

… na afloop op het terras

André Kruisdijk met de
Privateer - 2e prijs
15

Wim Schagen met de Ithaka
3e prijs

Allerlei
TE KOOP

Cup Cake Cup

I.z.g.s.:
8 pk Yamaha buitenboord motor
2 takt
Eventueel inruil 4 pk 4 takt motor.
J. Rood - 06-21626019

Yasmine Schagen liet zich
inspireren door onze geelgroene clubvlag en maakte deze creatieve cupcakes! Mooi gemaakt,
Yasmine! En ze waren natuurlijk erg lekker :-)

Verhuur Jeugdzeilboten

We zijn benieuwd naar je
volgende creatie...

Vanaf 2020 worden de jeugdzeilboten ook
beschikbaar gesteld voor de verhuur tegen een kleine vergoeding. Lijkt het je
leuk om eens het water op te gaan in een
Optimist of een Topper Topaz dan kun je
bij de havenmeesters vragen naar de
beschikbaarheid en de
voorwaarden. Je dient
uiteraard wel te
kunnen zeilen.

TE KOOP
Boottrailer voor schip
van 8-10 meter lengte.
Info bij Jan Redeker.
Tel. nr.: 06-24226369
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Opgave Jeugdzeilen
Hoewel we het afgelopen jaar toch nog 20 kinderen op zeilles hadden, is wel gebleken
dat het aantrekken van kinderen voor deze mooie sport steeds lastiger wordt. Dat komt
denk ik enerzijds door het feit dat er binnen onze vereniging steeds minder oudere watersporters zijn met kleine kinderen. Anderzijds omdat kinderen steeds meer keuzes
kunnen maken, voetbal, volleybal, handbal, paardrijden, zwemmen, noem ze maar op,
en dan is zeilen misschien niet de sport waar je direct aan denkt.
Daarom is het nodig dat wij als vereniging ons meer moeten inspannen om de jeugdleden op peil te houden. Dat zullen we doen door meer reclame te maken en de media op
te zoeken.
Maar ook jij als lid van onze vereniging kan daar een steentje aan bijdragen door er met
anderen over te praten. Tref je mensen met
kinderen gooi dan eens een balletje op, voor
nog geen € 100.= zijn ze een heel seizoen onder de pannen, wordt de angst met water
overwonnen, leren ze samen te werken en
worden het na verloop van tijd ook nog echte
zeilers.
Onze instructeurs staan te popelen.
Voor meer info pjj.van.laar@quicknet.nl
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Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ?

Henk Duister

Het gaat gelukkig weer de goede kant op met meneer Duister dus ik ga gezellig een
middag bij hem langs. Ik word zeer hartelijk ontvangen en het is net of er een geschiedenisboek opengaat. Maak kennis met Henk Duister, hij heeft u prachtige verhalen te vertellen!
NAAM:

Henk Duister

GEBOREN: Henk is geboren op 15 december 1935 in de Wagenaarstraat in Enkhuizen. Tegenover “de grote speeltuin”. Daar was altijd van alles te beleven want er werd veel georganiseerd rondom speeltuin Kindervreugd.
GEZIN:

Henk groeide op in Enkhuizen met zijn 2 zussen. Hij doorliep daar de lagere school
die op het Boschplein stond. Enkhuizen was een fijne stad om op te groeien. Al jong
voer Henk met zijn maatjes op oude afgedankte vletjes, beetje oplappen en een laken van moeder en mooi zeilen op het water waar nu de Compagnieshaven gelegen
is. Zijn vader viste op een Botter, de EH 90. Henk is wel met varen en water opgegroeid.
Henk ontmoet Willemien Kaspers op de kermis in Grootebroek en met haar is hij in
1962 getrouwd. Hij woont al bijna 60 jaar in de Rose Coplandstraat in Bovenkarspel. Henk en Willemien kregen 3 dochters; Sandra, Connie en Janita. Daar kwamen later 3 kleindochters en 2 kleinzoons bij. Hun middelste dochter Connie overleed veel te jong op 23 jarige leeftijd. Ook Willemien is te vroeg overleden, dat is nu
zes jaar geleden. Een groot gemis. Henk is blij met, en trots op, zijn meiden. Ze komen elke dag bij hem langs en zorgen goed voor hem. Dat doet hem goed. Binnenkort wordt hij voor het eerst overgrootvader van een van zijn kleindochters. Een bijzondere mijlpaal.

BEROEP:

Na de lagere school ging Henk naar het KOV onderwijs voor Scheepvaart. Met 15
jaar reisde hij naar Rotterdam en leerde hij op een opleidingsschip. Hij was dan 3
maanden onafgebroken van huis. Moeder stond te huilen op het station. Dat soort
dingen vergeet je niet. De opleiding duurde anderhalf jaar en was een combinatie
van school en varen met een sleepboot op de Rijn richting Bazel. Henk wilde graag
de zee op maar dat vond moeder niet zo leuk. Hij ging wel van de Rijnvaart naar de
buitenvaart (De Koopvaardij) en voer met De Batavier naar Noord Europa, Engeland, Ierland maar ook naar de Middellandse Zee gebieden.
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Toen Henk 18 was kreeg hij een oproep voor militaire dienst. Daar hadden Henk
en zijn maat weinig trek in. Omdat ze steeds een paar maanden van huis waren en
dan in die paar spaarzame dagen geen zin hadden voor de keuring op te komen
draven, werden ze op een gegeven moment opgewacht in Rotterdam en van boord
gehaald voor een 2 daagse keuring voor bij de Marine. De toenmalige president
van Egypte (Nassar) wilde het Suez kanaal afsluiten. Daar was de hele wereld op
tegen en dus ging Henk met marineschip De Ruyter die kant op. Hij heeft toen bijna 21 maanden gevaren voor de Marine en zijn dienstplicht daarmee vervuld.
Daarna heeft hij nog voor De Bruin gewerkt, eerst op een schip, dat voer 3 keer
per week van Enkhuizen naar Amsterdam, voornamelijk met hout. Henk had op
een gegeven moment meer splinters in zijn hand dan aan de planken zaten. Later
reed hij voor De Bruin op de vrachtwagen naar Rotterdam. Je maakte daar indertijd lange dagen.
Henk ging bij aannemer De Groot (Grond & Waterwerken) aan de slag. Ze deden
het grond-en waterwerk voor de dijk naar Lelystad en het sluizencomplex bij de
Krabbersgatsluis. Dat was in de jaren ’60. Daarna werkte Henk via De Groot mee
aan de opbouw van het Zuiderzeemuseum, het grond-en waterwerk. Maar ook aan
het volgende: Waar huizen werden gesloopt in Zuiderzeestadjes werd bekeken of ze
nog verplaatst konden worden naar het museum. Henk haalde deze huisjes met
zijn maten op met de sleepboot. Zo komt “de molen” uit Adorp in Groningen en deze heeft Henk naar het museum vervoerd. Je kunt je voorstellen dat dat een hele
klus was; door Groningen en Friesland, over smalle vaartjes en onder bruggen
door. Maar het is wel gelukt en dat maakte het werk ook zo leuk. Ook een heel
straatje uit Zoutkamp is zo naar het Zuiderzeemuseum vervoerd.
Nadat het museum in 1983 werd geopend waren er ook mensen nodig die in het
museum kwamen werken. Henk werd in 1984 aangenomen om de vloot te onderhouden en dat heeft hij tot zijn 65e gedaan. Omdat Henk zijn zeilbewijs had mocht
hij ook als schipper varen op de Blazer (TX11) om notabelen en andere hoge heren
mee te nemen voor een tochtje. En hij deed rondleidingen in het haventje van het
Zuiderzeemuseum, zelfs voor onze toenmalige Koningin Beatrix. Henk heeft haar
daar in totaal 3 keer ontmoet en persoonlijk rondgeleid en gesproken. De koningin
was altijd goed geïnformeerd en dat leidde tot leuke gesprekken met haar maar
ook tot borrels aan boord van de Groene Draeck.
Rond 1970 werd ook gestart met de bouw van een buitenhaven in Broekerhaven.
Er lag toen in de winter eens veel ijs en Rick van Houten maakte gaten in het ijs
met een kettingzaag waarin de aannemer de palen weer kon laten zakken. Ook
Bart Desaunois, Jaap Ooteman en een aantal anderen hielpen daar in het begin
aan mee. Later kwamen daar nog meer vrijwilligers bij om verder te helpen met de
opbouw. En kijk eens naar het prachtige resultaat! In 2022 bestaat de Broekerhaven 50 jaar.
TYPE SCHIP: Henk heeft nu een Nederlandse Zeilkotter met een S-spant, een stalen Noordkaper. En de enige in zijn soort.
Zijn grote (boot)liefde was de Vera of Wyvenhoe. Een Engelse Loodskotter van 11
meter die hij in 1975 kocht van een Engelsman. Het was een wrak en hij kocht
hem in Muiden via “de Botterkoning”, een soort scheepsmakelaar. Henk zei, ik wil
hem kopen maar jullie moeten zorgen dat hij in Broekerhaven komt. Henk durfde
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dat zelf niet aan, zo slecht was het schip er aan
toe. Maar Henk en Willemien waren verliefd op de
lijn van het schip en zagen er wel wat in. Leuk om
te vermelden is dat Liesbeth List, Ramses Shaffy
en Monique van de Ven nog in die boot hebben
zitten te blowen voordat Henk hem kocht.
De boot heeft toen bij Van der Meulen op de kant
gestaan en Henk heeft 3 jaar gewerkt aan het herstellen van de romp (60 spanten en de huid vernieuwd) en 2 jaar aan de mast en overige onderdelen. Om de vloer egaal te maken was de bodem
van beton maar men wilde eigenlijk geen gewicht
in de “kop en de kont”. Daarom lagen er in de
voor- en achterkant van het schip allemaal lege
jeneverflessen in het beton om minder gewicht in
Vera of Wyvenhoe
het beton te krijgen. Zo deden de Engelsen dat
vroeger. Henk restaureerde alles zelf. In 1980 konden ze
met het schip varen. Het was een prachtig en zwaar schip en ook enorm zeewaardig, kon veel wind hebben en liep nooit uit zijn roer.
NAAM SCHIP: Willymien, genoemd naar zijn vrouw. Hij noemde haar Willy of Mien.
CONTACT MET DE WATERSPORT: Opgegroeid aan het water van Enkhuizen met een vader die op
een Botter vist. Alles draaide
altijd om bootjes en varen, een
rode draad door Henk’s leven.
VAKANTIE: Met zijn vrouw Willemien heeft
hij prachtige vakanties gehad
met de Vera. Eerst met het gezin een beetje varen in NederWillymien
land; IJsselmeer, Friesland,
Zeeland, Waddeneilanden. En
toen steeds een stukje verder, vaak op de Duitse Waddeneilanden, een prachtig
vaargebied. Ook naar Engeland waar ze altijd hartelijk ontvangen werden. De Vera
was ooit van een beroemde Engelse schilder geweest, Arthur Briscoe en velen kenden het schip. Zelfs in een Japans blad werd er over geschreven. Het schip was gebouwd in Wivenhoe, iets ten zuiden van Pin Mill. Vandaar de naam Vera of Wyvenhoe.

Uit: Japanse Glossy Sea Dream

Voorkant van de Japanse glossy
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Ook zeilden ze samen veel wedstrijden met de VKSJ. Op de Haringvliet of naar Engeland. En niet onverdienstelijk! Aan deze wedstrijden deden wel 150 boten mee.
In 2007 is de Vera verkocht, met pijn in het hart. Het was een bijzonder schip, het
was hun thuis. Ze gingen over naar een motorboot. Willemien overleed en het
schip ging weg. In je eentje is er niet veel aan. Het schip ligt nog wel in de Kolk, op
naam van de nieuwe eigenaar. Henk kocht weer een zeilboot en ligt weer aan zijn
vertrouwde steiger bij binnenkomst in Broekerhaven.
FAVORIETE MUZIEK: Blues en muziek uit de seventies. Willemien zette ook altijd muziek van
koren op. Ze zong zelf bij het smartlappenkoor van Broekerhaven.
FAVORIETE DRANK: Een biertje van Hertog Jan of een kruidenbittertje.
FAVORIETE GERECHT (aan boord): Willemien kookte altijd en dat deed ze voortreffelijk!
FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): De Vera of Wyvenhoe!
DAT WIL IK NOG KWIJT: We hebben een prachtige haven en het ziet er altijd erg verzorgd uit.
Vooral de bloembakken op de punt maar ook het jeugdonderkomen en de afscherming ernaast zodat je mooi van het uitzicht kunt genieten. Met dank aan het volgende slachtoffer!
VRAAG VAN BART & TINY: Henk, wanneer gaan wij met jouw mooie zeilboot eindelijk eens
een tochtje maken? Namens Tiny & Bart.
ANTWOORD VAN HENK: De tijd zal het leren. De wil is er!
VOLGEND SLACHTOFFER: Kees & Martha Ettema
VRAAG VAN HENK: Ik vind jullie boot een knap stukkie werk van je, Kees! Ga je in de toekomst nog eens een boot bouwen?

De Redactie

In 2003 wordt in een Engelse
krant met trots over de Vera geschreven met een groot compliment aan de eigenaar Henk
Duister. Het gerenoveerde schip
is in prachtige staat en in goede
conditie onderhouden. Er staat
o.a. ook dat de heer en mevrouw
Duister samen vele wedstrijden
hebben gewonnen met de Vera
en dat het monumentale schip in
thuishaven Broekerhaven ligt.

Uit: Essex Country Standard
d.d. 17 januari 2003
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Nieuwjaarsreceptie

Iedereen is van harte welkom op de nieuwjaarsborrel in het clubhuis op zondag 5 januari van
16.00 - 18.00 uur. Graag tot dan!

Veel postzegels
We hebben een aantal leden die buiten de bezorgdienst vallen en derhalve de Broekerzeepost altijd
per post toegestuurd krijgen. De kosten voor postzegels worden steeds hoger en er zitten er 3 of 4 op
per clubblad. De Broekerzeepost wordt op onze
website ook altijd online gepubliceerd. Wanneer u
het prima vindt om de Broekerzeepost voortaan
online te lezen, laat dat dan s.v.p. even weten aan:
redactie@broekerhaven.com. Dan krijgt u voortaan een link per email toegestuurd en blijft u evengoed op de hoogte. Een andere optie is dat we de
Broekerzeepost op de
haven achterlaten zodat u deze zelf mee
kunt nemen wanneer
u op de haven bent.
Laat ons s.v.p. uw
voorkeur weten!
De Redactie
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ALV 2020
Noteer alvast in uw agenda:
De Algemene Ledenvergadering
is volgend jaar op
donderdag 26 maart om 20.00 uur
in het Clubhuis.

Prijsuitreiking dinsdagavondwedstrijden
dinsdag 12 november 2019.
De weergoden waren ons goed gezind op de dinsdagavond. We hebben veel met elkaar kunnen varen en
mooier nog… het zeilpak kon meestal in de kast blijven! Dat was natuurlijk terug te zien aan het mooie
deelnemersveld. Gemiddeld verschenen er zo ongeveer 12 a 13 boten aan de start en in totaal is er door
18 boten mee gevaren. Dat zijn echt grote aantallen voor zo een klein haventje als dat wij zijn! Het zal
ook wel iets te maken hebben met in het laatste rak in ons clubgebouw.
Bij ons aan boord werd gedurende dit seizoen bij mij aan boord. Mijn vaste opstapper, Sjon Koomen, is
het zeilen na een weekendje weg iets te leuk gaan vinden en heeft die week erna de Kornuit van Jaap
Rood overgenomen. Natuurlijk heeft hij beloofd het seizoen bij mij aan boord uit te varen, maar na 6
keer (op 1 avond bij het uit- en weer binnen varen van de haven gehoord te hebben:” kijk André, wat
een mooie boot", had ik er wel genoeg van. Je zal dat elke week moeten blijven horen. Dus heb ik hem
aangeraden vol te gaan voor ontwikkeling en ook de dinsdagavond op eigen boot te gaan varen, anders
kon hij mogelijk niet zelfstandig meevaren. En toegegeven, voor een eerste seizoen heeft hij zich kranig
geweerd. Goed gedaan Sjon!
Daarna heb ik veelal lekker solo het hoofd laten leeg waaien. Hier heb ik mazzel gehad dat de wind
schappelijk bleef, want dan kon ik ook gewoon lekker spinnakeren. Het is was elke week weer leuk
spannend doordat Feiko en Team Bais zo kort bij lagen. We hielden lekker onze eigen strijd in de vloot.
Er is door iedereen hard gestreden, dat is ook te zien aan de uitslag. Graag wil ik Frank feliciteren met
zijn 3e en Kees met zijn 2e plek! Ik stel voor dat we volgend seizoen weer lekker met zoveel boten gaan
varen en…ja…met een zelfde uitslag als dit seizoen kan ik best leven. Maar dat gaan we eerst maar eens
bij elkaar zien te varen.
Last but not least, Ron, Annette en ook Jaap (de backup voor als Annette verhinderd was), hartelijk
dank voor de gastvrijheid en de goede organisatie! Tot komend seizoen!
André van de Privateer

Eerste prijs voor de Privateer

De aanmoedigingsprijs ging naar
John Koomen

Tweede prijs voor de Kriebels

Derde prijs voor de Narwal

P

EINDSTAND AVONDWEDSTRIJDEN BROEKERHAVEN 2019
Totaal 16 wedstrijden gezeild
Aftrek
EindEind4 slechtste stand stand
NAAM
TYPE
SCHIPPER
Gezeild Totaal resultaten punten

1

Privateer

Dehler Dueta 860

Andre Kruisdijk

2

Kriebels

Forna 32

Kees Ettema

3

Narwal

Dufour Classic 32

Frank Fit

4

Uisce

Halcyon 27

Ischka IJzer

5

Place 44

Jeanneau Attalia

Ron Laan

6

Fanaat

Dehler Optima 92

Aad Houweling

7

Madelief

Contest 27

John Caspari

8

Tresoor

Dehler 28

Hottem Veenstra

9

Bubble

Dehler 29

John Buysman

10 Ithaka

Dufour Classic 30

Wim Schagen

12 Diaz

Jupiter 30

Team Bais

11 Surprise

Feeling 920

Peter van Laar

13 Scheurijzer Dehler 31

Feiko IJzer

14 Esprit

Fsix

Bert Hazelaar

15 Kornuit
16 Forever 27

Sprinta

Sjon Koomen

Defender 27

Bartholomeus Swart

17 Merote

Dehler 34

Henk Hoogland

18 Milaroma

Hunter 27

Piet Brussel
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12
13
15
13
13
13
14
10
11
8
12
7
8
9
6
8
3
3

91

49

42

1

88

42

46

2

88

41

47

3

102

47

55

4

115

49

66

6

116

48

68

5

122

48

74

7

137

56

81

8

140

52

88

9

148

56

92

10

157

50

107

11

167

59

108

12

168

57

111

13

181

59

122

14

194

57

137

15

195

54

141

16

198

57

141

17

213

58

155

18

25

woonplaats

26

KK-4; KK-5

25-8-2017
28-8-2018
6-11-2018

8-4-2008

27-9-2017

a

a

22-1-2017
12-1-2018
16-10-2019
19-10-2019
27-10-2019

b
b
b
b
b

b
b
c

12-1-2000
22-3-2004
18-5-2010
29-10-2017
17-9-2000
7-3-2011

a
a
a
a
b
b

3,50

9,50

13,00

9,00

10,00
10,00
8,00

10,00

12,50
12,50
12,50
12,50
12,50

4,50

3,30

3,45
3,45
3,00

3,75

4,75
4,75
4,75
4,75
4,75

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

breedte box

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

vragen graag richten aan: frank.lenka@planet.nl

E. van Amsterdam Bovenkarspel
R. de Wit
Venhuizen
GA. Steur
Zwaagdijk
K41; K42; K43; K44
W. Hoff
Bovenkarspel
K45; K46
J. de Vries
Enkhuizen
KK-1; KK-2; KK-3; KK-6; KK-7; KK-8

K35; K36; K37; K38; K39; K40

K31; K32; K33; K34

K28; K29; K30

27-9-2006
31-5-2006
7-9-2017
28-3-2019
12-6-2019
22-6-2019
9-7-2019

datum lengte box

a
b
b
b
b
b
b

categorie

K2 t/m K 11
J.P. Kager
Grootebroek
A. Zgoda
Wijdenes
L.Jetses
Grootebroek
S.Abbink
Venhuizen
D.Bakker
Lutjebroek
B. Böver
Enkhuizen
Jaap Berkhout
Bovenkarspel
K-12; K-13; K-14; K-15; K-16; K-17
geen inschrijvingen
K18; K19; K20; K21
P.C.L. Schutte
Bovenkarspel
R. Laan
Grootebroek
T. de Veer
Bovenkarspel
N. Oerlemans
Grootebroek
A.P.M. Kuin
Bovenkarspel
L. Hogendoorn
Grootebroek
K22 - K23
A.Glaser
Bovenkarspel
G. Schrale
Enkhuizen
K.Meijne jr
Bovenkarspel
R. vd Blonk
Enkhuizen
C.Overweel
Enkhuizen
K24; K25; K26; K27

volledige naam

wachtlijst binnenhaven
woonplaats

categorie

categorie c:

categorie a:
categorie b:

3,30
3,30

10,00
10,00

ligvakhouders, twee of meer jaar in bezit van contract
ligvakhouder minder dan twee volle jaren in bezit van
contract en niet ligvakhouders woonachtig in Stede
Broec , Drechterland of Enkhuizen
niet ligvakhouders woonachtig buiten de regio

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

9,60

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

3,25

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

3,70

10,50

10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10

3,90
3,90

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
10,50
10,50

11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20

datum lengte box breedte box

B-8; B-9; B-10; B-11; B-12; B-13; B-14; B-15; B-16; B-17
S.W. van Dijk
Westwoud
a
29-8-2007
I. IJzer
Bovenkarspel
a
21-3-2017
A.P.M. Kuin
Bovenkarspel
b
1-4-1994
A.C. Olij
Venhuizen
b
1-4-1994
M. Braakman
Bovenkarspel
b
7-7-1996
C. de Wit
Enkhuizen
b
10-7-2015
Hans Limburg
Grootebroek
b
24-2-2017
B-5; B-6; B-7
F. Fit
Bovenkarspel
a
28-5-2011
J.G.A.M. Redeker
Apeldoorn
a
4-4-2012
B1
geen inschrijvingen
B-2; B-3 ; B-4
B. Swart
Enkhuizen
b
22-7-2018
J. van Bockxmeer
Blokker
c
12-8-2018
B-18; B-19; B-20; B-21; B-22
R.P.Walter
Bovenkarspel
a
30-4-2010
J.C. Redeker
Enkhuizen
a
30-9-2014
T.Bais
Grootebroek
a
9-2-2016
D.Kramer
Zaandam
c
14-11-2016
R. Vercoelen
Heemskerk
c
24-7-2017
P.Schutte
Amsterdam
c
9-7-2018
J. Krämer
Utrecht
c
16-10-2018
B-23; B-24; B-25; B-26; B-27; B-28; B-29
P. Struik
Enkhuizen
b
3-1-2017
B-30; B-31; B-32; B-33; B-34; B-35; B-36; B-37; B-38; B-39
J. Rood
Enkhuizen
a
25-6-2019
B.Biesenbeek
Enkhuizen
a
1-7-2019
C.Y. Lust
Bovenkarspel
b
17-3-2001
R.Leeflang
Wijdenes
b
14-9-2019
A. Bosman
Rotterdam
c
4-11-2019

B-40; B-41; B42

volledige naam

wachtlijst buitenhaven

Wachtlijst
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Wedstrijden & Evenementen 2020

WEDSTRIJDEN

DATUM

TIJD

Skippers meeng

7 april

20.00 uur

Dinsdagavond compee I

14, 21, 28 april

1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur

5, 12, 19, 26 mei

1e start 19.15 uur, 2e start 19.30 uur

2, 9, 16, 23, 30 juni

“

7 juli

“

18, 25 augustus

1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur

1, 8 september

“

Dinsdagavond compee II

Köster Sails Around the Island 26 april

Palaver 10.30 uur - Start 11.00 uur

12 uurs Broekerhaven

5 september

Palaver 08.30 uur - Start 09.00 uur

Taartenrace

20 september

Palaver 11.00 uur (met koﬃe & gebak)
StarFjd wordt 6jdens de koﬃe bekend gemaakt

Prijsuitreiking compee

10 november

20.00 uur

Nieuwjaarsrecepe

05 januari 2020

16.00 - 18.00 uur

Midwintermaaljd

23 februari

16.00 uur

Algemene Ledenvergadering

26 maart

20.00 uur

Seizoens opening

19 april

15.00 uur

Broekerhavenweekend

20 & 21 juni

Afzeilen jeugd

6 september

10.00 uur

Seizoens afsluing

25 oktober

15.00 - 20.00 uur

EVENEMENTEN
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Als… wat dan???
Als Boots’ hijskraan in de haven verschijnt…
Als Sinterklaas zijn opwachting maakt in de Kolk…
Als windkracht 6 en 7 het peil in de haven doet stijgen…
Als schippers hun spullen van de boten gaan halen…
Ja, dan weten we dat het vaarseizoen voorbij is en het lange wachten gaat beginnen. Het ging
dit jaar niet zonder slag of stoot. Veel onzekerheid: Blijft de loods van Van der Meulen wel of
niet beschikbaar? Is er genoeg plaats voor alle boten op de wal. Kunnen de masten bij windkracht 5/6 wel van de boten gehesen worden? Wie hijst bij de vereniging en wie bij Van der
Meulen?
Uiteindelijk is, zo blijkt maar weer alles letterlijk op de diverse boxen terecht gekomen dankzij
deskundige hijsploegen en wat nog belangrijker is: goed overleg! Het gezamenlijke hijsformulier
veroorzaakte voor niet schoolmeesters onder ons, nogal wat gepuzzel; en voor de schoolmeester
onder de havenmeesters de verzuchting: “Wat wil deze boot bezitter nou precies?” Maar tenslotte werden er door de WsV 18 boten op het droge gezet en bij Van der Meulen 13. De boten
staan deels in de loods deels op het asfalt of op het “landje”. En nu maar hopen dat het dievengilde ons over het hoofd ziet.
De havenmeesters gaan ook een tandje langzamer. Ze zijn niet zo vaak meer op de haven. De
dienstdoende havenmeester, zie schema, heeft een maand dienst dat houdt in dat hij de telefoon heeft en altijd bereikbaar is om vragen te beantwoorden of desnoods naar de haven komt,
maar zoals het woord “desnoods” inhoudt: in nood of dringende zaak. Op die manier kan de
havenmeester het reilen en zeilen in de hand houden. Natuurlijk bent u verantwoordelijk voor
uw boot; zowel op de wal als in de havens, daar gaat hij niet over. Maar mocht u langdurig
elektrische stroom nodig hebben dan kunt u bij hem een stroommeter tegen een borg van
€ 75,- verkrijgen en wordt er na afloop van het winterseizoen afgerekend. Warmte voorkomt
dan bevriezing en uiteindelijk schade. Dus…? Opvallend veel boten blijven dit keer in het water liggen, zowel in de binnen- als buitenhaven. Opvallend is het ook dat veel overwinteraars
van elders komen. een win-win situatie: redelijk goedkoop voor hen in vergelijking met andere
havens en een welkome verhoging van onze omzet waarvan ieder lid indirect de vruchten
plukt.
Ja, het is weer voorbij die onvoorspelbare zomer. Het seizoen is fantastisch afgesloten met gepalaver, drank en warme vis. Het onderhoud team zet nu de leden aan de herstel werkzaamheden. Dat is een lust om te zien gebeuren. De haven knapt er zienderogen van op. Het zorgt er
ook voor dat wij havenmeesters u weer graag van dienst zijn in 2020. Voor deze bloeiende vereniging met nu zelfs het starthok in de clubkleuren.
Allen bedankt voor de prettige samenwerking in 2019.
DE HAVENMEESTERS
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Rooster Havenmeesters
Winterrooster 2019-2020
NOV

Jan de Vries

DEC

Peter Beers

JAN

Jaap Rood

FEB

Gertjan Severs

MRT

Kees Meijne

Reserve Jan Redeker
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
Aangemeld als lid van onze vereniging:
Mevrouw M. Keuch
Groene Steen 15a
1628 WN Hoorn
De heer R. Leeflang
't Wuiver 16
1608 ES Wijdenes
De heer R. van der Blonk
Willigenburg 60
1601 LJ Enkhuizen
De heer K. Meijne
Broekerhavenweg 278
1611 CL Bovenkarspel
De heer I. Kooijman
Paludanushof 76
1601 MP Enkhuizen

De heer C. Overweel
Steker 1
1602 ET Enkhuizen
De heer A.W. Bosman
Kees van Dongenhof 82B
3024 NB Rotterdam
Mevrouw M. Rijksen
Kinrooistraat 11
1066 LB Amsterdam
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.
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Foto pagina
Alle foto’s op hetzelfde stukje water...

Van links naar rechts: Hans de Wit, René Karel, Gert-Jan Rood en Bert Karel
tijdens het waterskiën op dinsdag 27 augustus 2019

Start van de 12-uurs wedstrijd op zaterdag 7 september 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.
Start van de Taartenrace op zondag 22 september 2019

Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 28 februari
2020 bij redactie@broekerhaven.com
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