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Van de bestuurstafel... 
 
Het kan ook nooit normaal hier. 
Schijnt de zon, is het te heet. Regent het, is het te nat. Is het bewolkt, 
lijkt of er geen zon meer bestaat. Waait het, dat er nog haar op je kop 
blijft zitten. Windstil, kan maar beter een motorboot kopen. Golven 
zijn hier altijd te hoog of te wreed. Vlak water is hier nooit een moer 
aan. 
 
Je zal toch in een land leven waar het weer bijna altijd hetzelfde is. Het 
idee! Niks te klagen, niks te mopperen. Je zou er, bij de gedachte al-
leen al, depressief van worden.  
Hebben wij hier geen last van met zoveel mogelijkheden om je af te re-
ageren en je geest ‘te ruimen’. 
 
Nu we, zowat met zijn allen, hier in dit ‘rotland’ de vakantie doorbrengen ontdekken er nogal 
wat dat het eigenlijk een geweldig land is. Velen hebben een boot aangeschaft, zoveel zelfs dat 
er bijna nergens meer wat te koop is en vind je wat dan betaal je de hoofdprijs.  
Wij liggen met Brombeer, als experiment, een seizoen in IJlst. Nog nooit zoveel boten en vooral 
bootjes voorbij zien komen. Blijkbaar varen er nogal wat van de ‘nieuwkomers’ in plaats van 
met hun boot te liggen, zoals de ‘oud’ bootbezitters vaak doen, want ligplaatsen zijn er voldoen-
de te vinden. 
 
Zo schijnen ook alle Campers verkocht te zijn. Stel je voor: met z’n allen in de rij op een Cam-
perplek. Dan heb je overigens geen discussie waarom motorbootvaren niet echt is en zeilen een 
gepriek met touwtjes, lappen doek en hele grote stokken.  
 
Wat mij betreft trouwens liever die discussie dan in de rij tussen andere Campers.  
Over IJlst. Één van de Friesche elf steden. De stad (wel 3140 inwoners nu!) waar ik ben verwekt 
(volgens overlevering) en de eerste 3 jaren van mijn leven heb doorgebracht. Daarna altijd mijn 
stadje, mijn plekje gebleven. Bijzonder is dat Loes, geboren en getogen in Noord Holland, ook 
helemaal meevoelt met dat IJlst gevoel, haast nog sterker dan ik het heb. 
Wij dus eens proberen hoe het daar is als je er vaker, langer bent. Nou, dat is geweldig. 
 
Maar..., geweldiger dan hier? Nee dus, hooguit anders. Als Brombeer een paar weken onbeheerd 
in IJlst ligt, is ze schoon als we haar weer ‘ontmoeten’. Als ze diezelfde tijd in de Kolk ligt is ze 
zwart van het fijnstof. Helemaal geen fijn stof dus! In IJlst ligt Friesland aan je voeten. Geweldig 
daar. Als je in de Kolk ligt, ligt de wereld aan je voeten. Een stukje verder varen, maar dan heb 
je ook wat. De Broekerhaven geeft een gevoel het middelpunt van de aarde te zijn en volgens mij 
is het dat ook.  
 
Experiment geslaagd dus, maar niet noodzakelijk voor herhaling vatbaar. 
Volgend jaar allemaal de beuk er in (metafoor voor inenting met een Russisch vaccin) en als 
vanouds er tegen aan. Trouwens even een advies voor kopers en verkopers van boten: verkopen 
dit jaar (hoofdprijs), kopen volgend jaar (ook hoofdprijs maar andersom). Betekent even zonder 
boot, maar dan heb je volgend jaar ook wat en voor weinig. Velen zullen dan namelijk al weer 
‘uitgevaren’ zijn, met een verkoopgolf als gevolg.  
 
Ik weet zeker dat Corona ons ledenaantal nauwelijks zal beïnvloeden en we dus een komende 
ALV weer met grote getale zullen beleven. Door de lange ALV loze periode zal de agenda vast re-
delijk gevuld zijn en zullen er vele spijkers met koppen worden geslagen.  
 
Vergeef me, maar ik kan het niet laten: als afsluiting een sarcastische Corona stelling: als je 
overlijdt doe dat dan aan Corona, want dat is de enige reden van levenseinde die vermeld wordt 
(ongeveer 2 per dag). De rest (plus minus 470) doen er in deze tijden niet toe. 
Geniet nog met volle teugen van deze intense zomer! 
 
Mede namens het Bestuur, 
Sjoerd 
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Werkdagen 

Voor alle  

Ligplaatshouders! 

 

Het werkdagen for-

mulier dient vóór 
vrijdag 18 septem-

ber 2020 ingeleverd 

te zijn bij de haven-

meester.  

Het formulier treft u 

aan bij deze Broeker-

zeepost of kunt u 

downloaden van de 

website. 
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Van de Redactie.. 
Een nieuwe Broekerzeepost na een bijzondere zomervakantie. De 

foto op de voorpagina is gemaakt op het strand van Terschelling. 

Voorafgaand aan de warme dagen in augustus waren er nog wel wat 

bewolkte dagen met veel wind en mooie wolkenpartijen. 

We hopen dat u heeft genoten van het mooie weer. Helaas weer geen 

foto’s en verslagen van wedstrijden en evenementen. En toch is het 

weer gelukt om er een mooi clubblad van te maken! Mede dankzij de 

inzendingen voor het jeugdzeilen, een gezellig interview met twee 

topvrijwilligers en nieuws en informatie vanuit de commissies. 

Veel plezier met lezen en blijf ons vooral voorzien van foto’s, infor-

matie en andere berichten. 

 

Lenka Struijs & Toos Sijs 

redactie@broekerhaven.com 
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Bericht van de Evenementen Commissie 

Jammer 2... 

Geen seizoensafsluiting op 25 oktober 2020. 

In de Broekerzeepost van juni j.l. hebben wij gemeld dat het Broekerhavenweek-
end i.v.m. de pandemie niet door kon gaan. De tijd gaat verder en we hadden, 
misschien wel tegen beter weten in, gehoopt het seizoen weer gezamenlijk af te 
kunnen sluiten. 

Hoe leuk en gezellig is het niet om na deze prachtige zomer onze belevenissen uit 
te wisselen. Maar helaas, uit diverse berichtgevingen mogen we opmaken dat het 
nog steeds niet verantwoord is om met een grote groep bij elkaar te gaan zitten. 
Daarom hebben we besloten om ook dit samenzijn af te gelasten. 

De activiteiten staan weliswaar op een laag pitje, maar met een levendige vereni-
ging als de onze is het absoluut de moeite waard om te wachten op betere tijden. 

We herhalen het nog maar een keer: Blijf gezond pas goed op elkaar en jezelf. 

De Evenementen Commissie 
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Als laatste richting de startlijn... 

Wedstrijdzeilen 

Even een update over het wedstrijdzeilen. 
 
Gezien de steeds veranderende corona regels en adviezen even wat duidelijkheid. 
 
Op dit moment:  * Mag er gezeild worden met volledige bemanning. 
    * Hoeft de 1,5 meter regel niet gehandhaafd te worden tijdens zeil handelingen. 
    * Moeten de hygiëne regels zoveel mogelijk worden gevolgd.  
 
Met deze regels kunnen we de wedstrijden die gepland zijn allemaal laten doorgaan. 
 3 dinsdagavonden namelijk 25 augustus, 1 en 8 september. 
 De 12 uur van Broekerhaven op 5 september. 
 Na overleg met onze sponsor “familie Rood” voor de taartenrace hebben we besloten om 

ook deze door te laten gaan.  
 
Omdat de opkomst hier altijd erg groot is willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. “De taarten van Rood werken namelijk bijzonder motiverend”. 
De week voor de taartenrace krijgen jullie hier nog per mail bericht over. 
 
Voor het nazitten zijn de regels en adviezen een stuk ingewikkelder. Er ligt nu een advies om 
thuis geen feestje met meer dan 6 gasten te houden. Daarnaast moeten we voor grotere feestjes 
uitwijken naar horeca of sportkantines. 
 
Voorlopig sluiten we de wedstrijden af in ons clubhuis en als het weer het toelaat zoveel moge-
lijk buiten. Wel houden we uiteraard de 1,5 meter regel in acht, blijven we met maximaal 4 per-
sonen aan een tafel zitten. Drankjes worden per tafel door 1 persoon gehaald. 
 
Dit alles uiteraard onder voorbehoud dat de regels blijven zoals nu.  
 
Hopelijk tot ziens aan de start. 
 
De wedstrijd commissie  

Foto aangeleverd door: René de Wit 



9 



10 

Bron: www.zeilen.nl 

Gevecht tegen het fonteinkruid 
Heb jij dit seizoen last ge-
had van fonteinkruid dat 
langs de kiel hangt of in 
de schroef vastzit? Zodra 
de zon zich meer laat zien 
en de temperatuur op-
loopt, steken ook deze 
waterplanten weer de kop 
op. Onder andere de re-
creatievaart, beroepsvaart 
en reddingsdiensten on-
dervinden hier hinder 
aan. De eerste bossen 
fonteinkruid worden weer 
gemaaid en daarmee is 
het gevecht tegen deze 
groene tegenstander weer 
begonnen. 
 
 
 

Vanaf eind juni werd er gestart met het maaien van de planten. De exacte startdatum is afhan-
kelijk van de bloei van het fonteinkruid en van het aantal meldingen van overlast. De gemeen-
tes Amsterdam, Almere, Gooise Meren, Edam-Volendam, Waterland en Hoorn en Provincies 
Noord Holland en Flevoland hebben dit jaar budget beschikbaar gesteld. Stichting maaien wa-
terplanten IJmeer Markermeer (SMWIJM) hoopt dat de groei in het aantal hectares wat ge-
maaid mag en kan worden de komende jaren wordt doorgezet om de overlast te beperken. 
 
2x maaien dit seizoen 
De waterplanten worden onder andere gemaaid op de Wieden (Overijssel), Randmeren en Mar-
kermeer en IJmeer. Voor dit laatste gebied is besloten door omgevingsdienst Noord-Holland-
Noord dat er in het seizoen 2020 tweemaal gemaaid mag worden, ruim 700 hectare. In 2019 
was dit eenmalig maaien vanaf 1 juli en maximaal 681 hectare. 
Normaal gesproken wordt het overlastgevende fonteinkruid ook gemaaid in gebieden waar zeil-
wedstrijden worden gehouden, maar vanwege het coronavirus is dat dit jaar anders. Er is be-
paald om vooral gebieden waar veel recreanten varen aan te pakken. 

Op het Markermeer, IJmeer en Gouwzee zijn de hectares als volgt verdeeld: 
Durgerdam    : 13 hectare 
Edam     : 25 hectare 
Gouwzee     : 15 hectare 
Hoorn     : 341 hectare 
IJburg     : 20 hectare 
Muiderzand/Almere Poort  : 50 hectare 
Paard van Marken-Gouwzee : 135 hectare 
Pampus-eiland    : 45 hectare 
Schardam     : 30 hectare 
Volendam     : 36 hectare 
Warder     : 25 hectare 

Waterplantmelder 
Heb je (veel) fonteinkruid gespot? Maak dan een melding via de Waterplantmelder! Via de app 

en website willen de provincies en Rijkswaterstaat de locaties van waterplanten die voor over-

last in het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Randmeren) zorgen zo actueel 

mogelijk in kaart brengen. 
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Jeugdzeilen 2020 

Hoewel we te maken hadden met een laten we het maar noemen “een valse start” kunnen we 
toch spreken van een tot nu toe zeer geslaagd seizoen 2020. Door de onzekerheden van de op-
rukkende corona pandemie was het lastig om reclame te maken voor ons jeugdzeilen. Er waren 
dus ook weinig aanmeldingen maar gaande weg kwam daar een kentering in, en zeker na de 
toestemming van overheidswegen kwam de boel goed op gang. 

Diverse nieuwelingen meldde zich aan, en uiteindelijk zijn we uitgekomen op 16 kinderen. Ook 
waren er kinderen die een proefles wilde draaien en mogelijk het volgend seizoen gaan instro-
men. We kregen zelfs de vraag van ouderen of ze bij ons zeilles konden krijgen, en heb ze verwe-
zen naar de dinsdagavond wedstrijden waar ze kunnen opstappen. 

Omdat we achter liepen met het aantal lessen i.v.m. de “valse start” werd er besloten om tijdens 
de vakantie in overleg met de ouders / kinderen inhaallessen te organiseren. Dit is goed verlo-
pen, en zeker niet in de laatste plaats door het enthousiasme van de instructeurs. Er werden 
app-groepen gemaakt en er was nauw contact. 

Ondertussen wordt er hard gewerkt om de kinderen klaar te stomen voor het afzeilen op          
6 september a.s. (start 10.00 uur). Dit is altijd weer de kroon op het verrichtte werk maar ook 
een verenigingsactiviteit en we hopen dan ook dat er vanuit de leden belangstelling en aanmoe-
diging is voor de kinderen. Neem van mij aan dat de kinderen, ook al laten ze het niet allemaal 
merken, het reuze spannend vinden. Naast het afzeilen gaan we proberen de kinderen een klei-
ne show te laten geven van hun kunnen. Dus laat je zien en moedig ze aan. 

Het was van het jaar voor het eerst dat ik zelf niet actief was bij het les geven, maar wel contact 
had en heb op de achtergrond. Ik ben dan ook blij dat Wim en Emiel als leiding het samen met 
de instructeurs Jurriën, Bert, Tom, Dani, Femke, Menke en Jasper het als team zo goed doen. 

 

Peter van Laar 

Foto’s van de eerstejaars op 

vrijdagavond. Menke Kleton 

maakte de foto’s. 
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Onder: tweemans zeilen in de Topper Topaz. Foto’s gemaakt door Bert Hazelaar 
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Op een warme zomeravond in augustus fietsen we naar de Oosterweed. Daar, in een 
van de nieuwste wijken van onze gemeente, wonen Peter en Ans van Laar aan een 
mooi groen grasveld. We worden hartelijk ontvangen en Peter is speciaal voor ons 
naar de bakker geweest om lekkere gebakjes te halen. Ondanks goede voornemens 
laten we die ons zeker smaken. Ans zorgt goed voor ons met een drankje en allerlei 
lekkere hapjes. Een vertrouwd gezicht en het is net of we gewoon in het clubhuis 
zitten.   

NAAM: Peter & Ans van LaarPeter & Ans van LaarPeter & Ans van LaarPeter & Ans van Laar    
GEBOREN: Peter is op 29 maart 1945 als oudste van een gezin van 6 kinderen geboren in de 

Pijp op ‘2 hoog achter’ in Amsterdam. Later verhuisden ze naar een nieuwbouwflat 

en werden ze de eerste bewoners van Geuzenveld. Al in zijn tienerjaren sleutelde 

Peter graag aan fietsen, brommers en auto’s en had hij ook bijbaantjes op dat ge-

bied. Vanaf zijn 15e werkte hij bij een garage waar hij ook zijn vakopleiding tot auto-

monteur kon doen. 

 Ans kwam ook in Amsterdam ter wereld als Ans Hendrikse en wel op 1 februari 

1944. Ze woonden aan de Buiten Oranjestraat waar haar ouders een brood-en ban-

ketbakkerij hadden. Ans was de oudste van 10 kinderen en bood al van jongs af 

aan een helpende hand in de zaak. Totdat ze ging trouwen. Na de lagere school 

heeft ze ook nog de mulo gedaan. 

GEZIN:  Ans en Peter ontmoeten elkaar rond hun 16e bij dansles en zochten elkaar daar 

steeds op. Ze kregen verkering en zijn in 1966 met elkaar getrouwd. Ze gingen toen 

wonen op hetzelfde adres als Peter’s ouderlijk huis maar dan op ‘1 hoog achter’, 

dus 1 verdieping lager. Dochter Monique werd daar in hetzelfde jaar nog geboren. In 

1970 kwam er weer een dochter: Nicole. En in 1974 nog een zoon: Patrick. 

 Dochter Monique woont in Vijfhuizen en heeft 2 dochters, waarvan er een al 2 kin-

deren heeft. Peter en Ans hebben dus 2 achterkleinkinderen waar ze enorm trots op 

zijn! Helaas hebben ze vorig jaar afscheid moeten nemen van hun schoonzoon. Hij 

overleed plotseling en het gemis is voelbaar aanwezig. 

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… ?   

Peter & Ans van Laar 
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 Dochter Nicole woont met haar gezin met 3 kinderen in Spanbroek en zoon Patrick 

woont met zijn gezin met 2 kinderen in Grootebroek.  

BEROEP:  Peter heeft voornamelijk bij Ford garages gewerkt. In Amsterdam aan de Jan van 

Galenstraat, de Middenweg en de Amstelveenseweg. Het huis in de Pijp werd al 

gauw te klein en ze konden een mooi huisje huren voor weinig. Peter vond het 

huisje wat donker en vroeg of hij er een raam in mocht maken. Dat mocht en zo 

geschiedde… Hij had een mooie etalageruit op de kop getikt en dat erin gezet. Het 

was misschien niet helemaal wat de huurbaas had bedacht maar ja, hij zat erin en 

het was een stuk lichter… 

 Op een gegeven moment had Peter in de Telegraaf een huisje te koop zien staan in 

Luttelgeest (NOP). Dat kon hij voor een zacht prijsje kopen. In het begin gingen ze 

daar weekendjes naar toe als zijnde vakantiehuisje. Later, toen Peter een baan als 

bedrijfsleider bij de Jaguar dealer in Zwolle kreeg, zijn ze daar permanent gaan 

wonen. Ze kochten het huis ernaast er ook nog bij en verhuurden dat. Peter heeft 

ook nog een tijdje in Creil gewerkt voor Faber betonpompen. Heel ander werk maar 

hij vond het wel wat. Voor een tijdje dan.  

 Toen er in 1977 een kans voorbij kwam om in De Weere een autobedrijf te starten 

zijn ze weer naar Noord-Holland verhuisd. In 1995 startte Peter Autobedrijf Van 

Laar aan de Nijverheidsweg in Grootebroek en gingen ze wonen in Venhuizen. Dat 

autobedrijf bestaat nu nog steeds en wordt sinds 2012 gerund door hun zoon Pa-

trick.  

 Ans zorgde ervoor dat de onderdelen voorziening en andere zaken voor het bedrijf 

geregeld werden en heeft hierin zeker haar steentje bij gedragen. 

HOBBY’S:  Ans was altijd druk met de kinderen. Voor de meiden naaide ze graag kleren en 

dat ging haar goed af. Ook is ze altijd lid geweest van de gymnastiekvereniging en 

dat doet ze tot op heden nog steeds. 

 Peter’s hobby’s liggen op het gebied van sleutelen. De laatste tijd vooral aan cam-

pers. Maar ook meubels maakt hij zelf of een aanbouw aan zijn huis. Vroeger deed 

hij nog wel eens aan volleybal of tennis maar het lijf werkt niet altijd mee. Hij komt 

graag op de haven, beetje ouwehoeren bij het botenhuis of klooien op zijn bootje. 

Hij houdt van het verenigingsleven! 

TYPE SCHIP: Feeling 920 

NAAM SCHIP: Surprise. En zo heeft Peter hem zelf genoemd. Het was een verrassing. Als Ans 

het zeilen maar een beetje leuk zou vinden kocht hij een grotere boot. Na 1 tochtje 

met een kajuitzeilbootje naar Hoorn vroeg hij op het Hoornse Hop aan Ans of ze 

het leuk vond. Ja, ze vond het wel leuk. Dus binnen 2 weken had hij een Feeling 

920 gekocht! Surprise!!!!! 

CONTACT MET DE WATERSPORT: Wanneer je het leven van Peter doorloopt kom je voorna-

melijk voertuigen met banden tegen. Hoe kom je dan in hemelsnaam in contact 

met de watersport?? 

 Peter’s vader had een kano, zelfgebouwd want hij was timmerman. De kano werd 

later een zandbak maar had toch een zaadje geplant. Peter wist zeker dat hij ooit 

ook wel eens een bootje wilde kopen. Toen hij ergens rond 1980 op een verjaardag 

hoorde dat iemand een Seahorse 620 te koop had was hij wel geïnteresseerd. Hij 

had geen idee hoe zo’n boot eruit zag maar is gaan kijken. Het bootje lag onder wa-

Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?   
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ter dus dat werd niks. Er liep nog iemand in die haven rond die dezelfde boot had 

maar dan in goede staat. Dat zag er goed uit. De beste man heeft hem geholpen het 

bootje droog te krijgen en wat op te knappen zodat ze hem thuis in de Weere kon-

den zetten. Op een kopie van zijn trailer, die had Peter eerst na gemaakt, kon het 

bootje vervoerd worden. Toen op de Grote Vliet en later op het Amstelmeer wat le-

ren zeilen. Hij lag daar ook in de jachthaven.  

 Later, toen ze in Venhuizen woonden, werd Peter lid van WSV De Broekerhaven. Hij 

had inmiddels een Compromis 720 maar vond dat aan de kleine kant. Als Ans het 

leuk vond kocht hij een grotere en dat werd de Surprise in 2000. Hij moest toen 

eerst nog een tijdje in Enkhuizen liggen wat er was in Broekerhaven op dat moment 

geen plek voor zo’n grote boot. 

 Ook Ans ging op zeilles. Ze zeilt alleen liever mee. Ze houdt niet van zwemmen en 

gaat nooit het water in. En tóch zeilen ze nog steeds  

MET VAKANTIE: Met de boot naar de Friese meren. Een klein haventje bij de boer vinden ze 

leuk. Maar ook een campervakantie vinden ze leuk. Ik weet niet of het lukt. Peter 

knapt ze op maar verkoopt ze ook weer rap dus voor je het weet is ie weer ver-

kocht… 

 Met de kinderen zijn ze ook naar campings in Frankrijk, Spanje en Italië geweest. 

De kleinkinderen gaan ook wel eens mee op de boot en dat vinden ze reuzegezellig. 

FAVORIETE MUZIEK: De radio. Zender maakt niet uit, als ie maar niet stoort en er maar een 

beetje leuke muziek uitkomt. Is het niks, dan door naar het volgende station. 

FAVORIETE DRANK: Peter bij warm weer een biertje en anders een jonkie met 7up. En Ans 

drinkt graag een wijntje. 

FAVORIETE GERECHT: Eigenlijk wordt alles aan boord klaar gemaakt maar roerbakschotels 

en salades zijn favoriet. 

WIE KOOKT ER AAN BOORD: Beide, ze kokkerellen ook graag samen. 

FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Een Najad. Peter heeft er ooit een met een vriend 

in Zweden opgehaald. Een prachtig schip! 

DAT WIL IK NOG KWIJT: Ik ben heel erg trots op de ploeg die het jeugdzeilen van mij over-

neemt! 

WAT BETREFT DE VRAAG VAN MIEKE: We vinden het mooi om te zien hoe jullie op jullie leef-

tijd nog zo betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de vereniging. Hoe houden jul-

lie dat toch vol? Jeugdzeilen, evenementen commissie en allerlei hand-en-span-

diensten… 

ANTWOORD VAN PETER EN ANS: Gewoon doen! Leeftijd is niet belangrijk. Peter is een echt 

verenigingsmens en heeft Ans daarin mee genomen. Ans houdt zich liever op de 

achtergrond, in de keuken of aan de bar. Peter doet wel wat rustiger aan en heeft 

het jeugdzeilen al overgedragen. Hij stuurt alleen nog een beetje bij daar… 

VOLGEND SLACHTOFFER: Bert Hazelaar 

VRAAG VAN PETER: Wanneer ga je je kajuitzeilboot kopen? 

 

De Redactie 
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De Surprise 
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Allerlei 

Oproep bezorger Enkhuizen 

Jarenlang heeft Douwe Jorritsma de Broe-

kerzeepost bezorgd in de Kadijken en de 

Gommerwijk. Douwe heeft zijn boot ver-

kocht en zijn lidmaatschap opgezegd. 

Wie wil deze wijk voor zijn rekening nemen  

en vier keer per jaar de Broekerzeeposten 

bezorgen? Het zijn circa 12 adressen. 

Graag doorgeven aan de redactie: 

redactie@broekerhaven.com 

Douwe, bedankt voor je lidmaatschap en 

je trouwe bijdrage aan de bezorgdienst! 

HoutRvan heeft nieuwe eigenaar 

Het mooie opgeknapte Waarscheepje van Jaap Rood heeft een nieuwe eigenaar. Niemand 

minder dan topmodel Doutzen Kroes en haar partner Sunnery James (Nederlandse DJ) kwa-

men erom. Op woensdag 12 augustus kwamen ze nog even met het gezin een proefvaart ma-

ken in Broekerhaven en werd de koop definitief gesloten. 

Hijsformulier per email 

Het hijsformulier ontvangen alle lig-

vakhouders deze keer per email in 

plaats van als bijlage bij de Broeker-

zeepost.  

Dus houdt uw mailbox in de gaten! 

Het formulier zal ook op de website 

worden geplaatst zodat u het daar ook 

vanaf kunt halen. 

 

De hijscommissie 

Deze foto van het waarship HoutRvan plaatste      

Doutzen onlangs op haar Instagram account 

Piepjonge Doutzen  

in actie. Deze 470 werd in 2011 

overigens verkocht voor 9,5K 

en de opbrengst ging voor een 

deel naar een goed doel (Dance 

4life). Wie weet wat HoutRvan 

ooit nog op gaat brengen... 
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Piet Lippe 
Na bijna 30 jaar neemt Piet Lippe afscheid van de havencommissie. Door wat lichame-

lijke mankementen, en ook om anderen de kans te geven om wat voor de vereniging te 

gaan doen, zwaait hij nu toch echt af.  

In de tijd dat de nieuwe westwal in de buitenhaven werd gemaakt, de Kolk een nieuwe 

wal kreeg en het clubgebouw werd neergezet vond Piet het eigenlijk al tijd om te stop-

pen maar dat heeft hij toch nog een paar jaar uitgesteld waarvoor wij hem erg dank-

baar zijn. 

 

Piet was al betrokken in de beginjaren van het hijsen. Toen werden er altijd zo’n 45-60 

boten uitgehesen op een zaterdag. Dat was vaak een lange en zware dag. Het lukte vaak 

om alles zonder schade op de kant/in het water te krijgen en door de grote aantallen 

konden we de hijskosten laag houden. 

 

In de havencommissie was Piet iemand die we overal voor in konden zetten. Zo maakte 

hij de notulen van de vergadering wanneer de secretaris er niet was. Hij zorgde voor 

koffie, snert en lekkere broodjes kroket op de werkdagen.  

 

Piet, bedankt voor je geweldige inzet en wij wensen je velen jaren plezier van je vrije tijd 

en je boot in goede gezondheid, 

 

Namens de havencommissie 

Jan de Vries 
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Oplossing van de woordzoeker uit de vorige Broekerzeepost 

over Scheepsnamen: Schippers Welvaren 
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Nieuwe Kustwacht procedure 

voor niet-spoedeisende hulp 

Gevonden voorwerpen 

Gevonden in de kantine. Komt u iets bekend voor of weet u van wie deze zijn?  

Neem dan contact op met de havenmeester. 

Nieuwsberichten 

Spoedeisende en niet-spoedeisende hulp gescheiden  

Vanaf 17 augustus bepaalt de Kustwacht bij een hulpvraag vanaf het water eerst of er sprake is van een 

spoedgeval of niet. Wie niet in gevaar verkeert, zal vervolgens zelf een hulpverlener moeten bellen. De 

Kustwacht biedt een lijst met hulpverleners aan, waaronder de KNRM.  

In nood? Al�jd een KNRM-reddingboot... 

Bent u in nood, of verkeert u in gevaar? Gebruik dan de marifoon of bel de Kustwacht. De Kustwacht zal 

meer informa5e vragen en in noodgevallen direct de KNRM alarmeren. Gebruikt u de telefoon, zorg dan 

dat de app KNRM Helpt daarop vooraf is geïnstalleerd en dat u bent geregistreerd. Wanneer u in noodge-

vallen belt via de app, heeF de Kustwacht meteen uw posi5e, contact- en vaartuiggegevens, bent u snel-

ler vindbaar en kunnen we u beter helpen.  

Assisten�e nodig of Pech? Eerst overleg!  

Bent u niet in nood, maar hebt u assisten5e nodig? De Kustwacht wijst u dan op een lijst (op de website 

van de Kustwacht) met hulpverleners waaruit u kunt kiezen. Daar vindt u ook de KNRM. Wilt u gebruik 

maken van onze diensten, gebruik dan bij voorkeur de app KNRM Helpt. U wordt voor een assisten5e-

vraag dan direct verbonden met de KNRM Alarmcentrale. Uw posi5e- contact- en vaartuiggegevens zijn 

dan meteen bekend, zodat we u snel kunnen vinden en beter kunnen helpen.  
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Bericht van de havenmeesters 
‘’t is Wat… (Drents stopwoord)                            

“Heugenis aan betere tijden, scherpt de angel van het leed”.                           

Zo erg is het nou ook weer niet maar de “weelde” waarin we leefden, slechts enkele maanden 

geleden, doet nu beseffen dat we bevoorrechte mensen waren en dat het ook anders kan.                                        

Oppassen geblazen is ook in de haven belangrijk! Te gauw vergeten we dat de afstand van el-

kaar nog steeds anderhalve meter is en handen wassen tot het ritueel behoort. De havenmees-

ters zijn in ieder geval alert en nemen de nodige voorzorgsmaatregelen. De passanten worden 

met stok en klomp letterlijk op afstand gehouden. Sinds 1 juni is de toestand weer genormali-

seerd maar passanten laten het flink afweten. In vergelijking met vorig jaren scheelt dat al 

gauw de helft.                                                                                                  

Dankzij het warme weer trekt het in augustus weer wat aan; maar door die hoge temperaturen 

komt ook de jeugd in grote getale naar het landje van Vermeulen. Niets op tegen natuurlijk als 

ze zich gedragen; maar de de geluidsoverlast en de achter gelaten rommel is voor passanten 

reden tot klagen en om het voor gezien te houden voor wat betreft de Broekerhaven. De politie 

handhaaft maar kan er niet permanent zijn. 

Dit seizoen zijn twee boten van onze leden, die motor pech hadden, door de havenboot veilig in 

de haven terug gebracht. Ze lagen binnen bereik van de thuishaven want anders is dit natuur-

lijk toch de  taak van de KNZHRM. Trouwens vanaf één augustus ook niet meer want 

“motorpech” en geen “levens bedreigende situatie” is voor de KNZRM geen reden meer voor as-

sistentie. De commerciële hulpverleners zijn daar voor en zo wordt oneigenlijke invulling door 

de KNZRM vermeden. 

Ja, en dan het afscheid van de Noordkaper: de “Willymien” met haar schipper Henk Duister.  
Op 16 augustus overgedragen aan een liefhebber uit Antwerpen en op de 17e weggezeild for 
ever. We zullen niet alleen Henk maar ook het beeld bepalende schip op de kop van de buiten-
haven missen. Ja, zo gaat dat: de een gaat en een ander komt.  

Zo ging het mooie Waarscheepje “HoutRvan” van Jaap Rood naar een nieuwe eigenaresse; een 
BN-er nota bene, namelijk topmodel Doutzen Kroes. Jaap schreef in zijn scheepsjournaal:     
VERKOCHT! “HieldRvan”.  
                                                                                                                                                      
’t is Wat! Beperkende maatregelen, maar ook leuke anekdotes en vriendelijke leden en passan-
ten. De moeite waard voor de havenmeesters om ook in de wintermaanden (wat komen die 
snel!) acte de présence te geven. Zie rooster.  
 
De havenmeesters 

Noordkaper van Henk Duister is vertrokken uit Broekerhaven 



24 

BC Wedstrijden & Evenementen 2020 

WEDSTRIJDEN DATUM TIJD 

Skippers mee�ng 7 april 20.00 uur 

Dinsdagavond compe��e 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 “ 

Dinsdagavond compe��e II 18, 25 augustus 1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur 

 1, 8 september “ 

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) 

StarIjd wordt 5jdens de koffie bekend gemaakt 

 

EVENEMENTEN   

Nieuwjaarsrecep�e 05 januari 2020 16.00 - 18.00 uur 

Midwintermaal�jd 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 afslui�ng 25 oktober 15.00 - 20.00 uur 

Prijsuitreiking compe��e 10 november 20.00 uur 
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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: 

 
Jan Jr Groot 
Hoofdstraat 100 
1611 AK  BOVENKARSPEL 
 
Ed Boon 
Broekerhavenweg 172 
1611 CD  BOVENKARSPEL 
 

Simon Meijer 
Stationsweg 212 
2182 BJ  HILLEGOM 
 
Menno de Jong 
Piet Mondriaanstraat 220 
1061 TT  AMSTERDAM 

Eliane de Vilder 
Molenweg 77 
1608 ED  WIJDENES 
  
Jan Botman 
Middenweg 29 
1611 KP  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 2020-2021 

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. 

05 JRO 

12 JRE 

19 PB 

26 JRE 

  

AUG 

02 GS 

09 PB 

16 JRO 

23 KM 

30 JDV 

SEPT 

07 PB 

14 JRE 

21 JRE 

28 PB 

  

OKT 

Zomerrooster 2020 

Winterrooster 2020-2021 

NOV Jan de Vries 

DEC Peter Beers 

JAN Jaap Rood 

FEB Gertjan Severs 

MRT Kees Meijne 

Reserve Jan Redeker 
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28 Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 20 november 2020 bij redactie@broekerhaven.com 

Dinsdagavond wedstrijd. Foto gemaakt door Petra de Wit 

Zoon Marco krijgt les in catamaran zeilen bij 

het Muiderzand. Foto ingezonden door         

Jan Redeker 

Teun en Harm Fit kwamen op het strand van Terschelling Mark Rutte en Jort Kelder tegen.  

Samen met hun vrienden Hugo en Merlijn Boon wilde onze minister president wel even poseren voor een 
foto, maar wel op 1,5 meter! Jort Kelder maakte de foto. 

Foto pagina 


