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Van de bestuurstafel... 
 

Een nieuw jaar, zelfde problemen. 

Hoe gaan we dit jaar weer ‘los’. Gaan we überhaupt los, of blijven 

we de klos.  

Wel stemmen, maar op wat en op wie ? 

Alleen Rutte veel gezien, en de Jonge misschien. De rest nauwe-
lijks in beeld. Zolang ongeveer de helft van de stemgerechtigden 
het eens is met het beleid kunnen we volgens mij ook stemmen 
voor gewoon voortzetten van het beleid. Het demissionaire kabinet 
weer omarmen en doorgaan op de zelfde weg. Zeg maar zoals wij 
dat bij WSV De Broekerhaven doen. Wij zijn dan wel niet demissionair, maar zonder 
ALV regeren we door en blijven de boten drijven, straks zelfs diegene die nu op de wal 

staan. De leden blijven lid, zitten waar je zit. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.  

Hadden we toch nog even sensatie: zomaar een echte winter met daarna een echte lente. 
Beiden ongeveer een week. Maken we toch wat mee. Trouwens ooit gedacht dat we bijna 

van wietteelt zouden worden verdacht. Hebben we ook maar mooi meegemaakt.  

Brombeer was niet winterklaar. Dat was de afgelopen 3 jaar niet nodig. Ik heb haar 
daarom maar even verwend met veel alcohol her en der en kan ze er van genieten. Ze 

maakte, maakte ik me zelf wijs, een tevreden indruk. 

Volgend jaar om deze tijd bestaan we 50 jaar. Sommigen van ons waren toen al lid. On-
ze haven als onderdak voor de WSV is bijna historisch. Ik was 20, getrouwd (7 februari) 
en vond mezelf al heel volwassen. Ik zou het natuurlijk veel beter doen dan mijn ouders 

hadden gedaan.  

Nu, 50 jaar later, voel ik me veel minder volwassen en vind dat mijn ouders het zo slecht 
nog niet deden. Zij hadden hun Oorlog, wij onze Corona. Alsof dat te vergelijken is, maar 

veel wordt gedaan.  

Wij kunnen straks weer met onze drijvende dromen de werkelijkheid binnen varen en 
ons vrij voelen, lockdown of niet. We kunnen straks weer onze eigen werkelijkheid 
scheppen op niet anderhalve meter van de ander, maar als we willen kilometers of zelfs 

mijlen. 

Het verlangen naar de haast oneindige ruimte op het water neemt steeds verder toe bij 
mij en ik weet zeker ook bij veel van jullie. 
Het vaarseizoen begint ook dit jaar individueel en niet in clubverband helaas. Volgend 

jaar maken we er wat extra’s van omdat het vrijwel samenvalt met onze 50 jaar als club.  

Ik hoop van harte dat de evenementen commissie het dit jaar druk krijgt trouwens, 

want dan is het weer los en dat gun ik iedereen. 

Een ALV zal pas tegen of in de zomer te organiseren zijn, als het goed gaat. Dan zal ook 
aan de orde komen dat er minimaal 1 bestuurslid aftreedt (ikzelf dus). We zoeken daar-

om iemand die het met name leuk vindt om administratief taken te vervullen.  

Wie oh wie? 

De bestuursleden die in functie blijven zijn het waard om aangevuld te worden, want ze 
zijn om ‘op te eten’, daadkrachtig, energiek, initiatief nemend, slim, creatief en eigenlijk 

het belangrijkst: heel gezellig. 

Alvast, namens het bestuur, een voortvarend en gezond nieuw vaarseizoen gewenst. 

 
Sjoerd 
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Van de Redactie 
Een jaar later en er is nog niet zoveel veranderd. 

Op de cover een mooie ingezonden foto van Paulien Hopman. We 

hadden vele mooie foto’s van het winterse aanzicht van onze haven. 

Zie ook de fotopagina op de achterzijde! 

Ook nog een nieuwe boot die zich graag “aan u voor wil stellen” en 

een mooi vervolg voor zoon Dirk van Bart & Tiny Desaunois in     

Australië. U leest hierover verderop in het clubblad. 

En ons eerste interview via Teams! Het was heel gezellig met de mei-

den maar er gaat uiteindelijk toch niets boven ‘live’! 

De Broekerzeepost is, ondanks dat er wellicht weinig is gebeurd, 

evengoed gevuld met interessante en leuke informatie. Veel leesple-

zier en hopelijk tot binnenkort op de haven! 

 

Lenka Fit & Toos Sijs 

redactie@broekerhaven.com 
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Wedstrijdzeilen & competitie 

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de wedstrijdcommissie.  

Wanneer er meer duidelijkheid is zullen wij u via de mail of de 

WhatsApp groep informeren. 

 

Commissie Wedstrijdzeilen 
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De zeiltocht van onze Dirk rond Australië,  
heeft voor hem nog een leuk vervolg gekregen. 

Op uitnodiging van de reddingsdiensten vloog 
hij van Brisbane naar Perth, omdat zij na de 
meeste wel of niet geslaagde reddingen, weinig 
of niets meer horen van de schipbreukelingen. 

Zo niet van ons Dirk die vertelde al honderduit 
tijdens de redding en later op de wal. 

Na ontvangst door de top van de havendienst 
volgde een bezichtiging langs de gehele red-
dingdienst, vliegtuigen, helikopters, boten etc. 

Daags daarna was hij gevraagd om een uiteen-
zetting voor een select gezelschap van piloten 
etc. over de zeiltocht en zijn zeilleven te geven. 

Men was vooral belangstellend hoe hij zijn 
schip had geprepareerd en ingericht, en vooral 
voorzien had van zoveel mogelijk veiligheids-
middelen. Want hun ervaring is dat veel zeilers 
te onvoorbereid aan grote tochten beginnen en 

uit kosten overwegingen besparen op redding- 
en communicatie middelen. 

Dirk vertelde dat hij na 18 jaar als kapitein op 
super zeiljachten had gevaren, van alles mee-
maakte en tegen kwam, en vooral leerde hoe 
problemen te voorkomen. 

De grondbeginselen had hij toch geleerd bij de 
WSV de Broekerhaven en de zeeverkenners in 
Enkhuizen, en door het verslinden van boeken 
van wereld zeilers. En door zoveel mogelijk 
tochten met zijn sloep op IJsselmeer en Noord-
zee te varen. 

Mijn vrouw en ik willen van de gelegenheid ge-
bruik maken, om na 43 jaar met veel plezier lid 
te zijn geweest van de WSV de Broekerhaven, 
eenieder veel vaarplezier, en de WSV als zelf-
standig blijvende vereniging, een goede toe-
komst toe te wensen 

Bart en Tiny Desaunois. 

Vaarwel 
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Algemene Leden Vergadering 

Bericht vanuit het Bestuur: 

Vooralsnog wordt er voorlopig geen Algemene Leden Vergadering georganiseerd.  

Zodra wij hier meer informatie over hebben wordt een ieder geïnformeerd. 

De financiële stukken kunnen vanaf 1 april opgevraagd worden bij:  

penningmeester@broekerhaven.com  
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Box 23 

Wellicht is het al opgevallen maar box 23 is 
weer bezet. 

In de vakantie kreeg ik bericht dat per 1 juli de 
plek aan mij was toegewezen.  

Na jaren op de wachtlijst gestaan te hebben 
werd het geduld beloond. 

Alleen moest de boot nog de kant op omdat de 
schroef aangepast diende te worden. Vakantie, 
druk met werk, nog een vakantie ging de boot 
eindelijk 20 november de kant op.  

 

Schroef eraf en 
naar Kampen ge-
bracht. Wat een 
top bedrijf. Prijs 
kwaliteit nog be-
ter. Een aanrader 
dus.  

Van de nood 
meteen maar een 
deugt gemaakt 
en de boot ge-
knipt en gescho-
ren.  

30 november de 
boot weer te wa-
ter en de vaar-
eigenschappen 
waren prima. 

 

Wie is nu eigenlijk de boot? 

Dat is Geertruida. Een sleepboot uit 1909 en 
varend erfgoed. Ooit als stoomsleper gebouwd 
door Piet Smit jr. Een aantal jaar geleden ge-
kocht. Redelijk rijp voor de sloop maar ja een 
sleper was al jaren mijn grote droom dus toch 
maar de k(n)oop doorgehakt. Veel gesloopt,  
veel opgebouwd en nog heel veel te doen. 

 

11 december met vrienden afgesproken de 
tocht naar de nieuwe thuishaven te gaan on-

dernemen. Klokslag 
09.00 uur vertrokken 
vanuit Wormerveer. 
Weersverwachting koud 
maar weinig wind.  

69 km, 11 bruggen en 2 
sluizen te gaan. Route-
planning geeft aan 7 
uur en 38 minuten. 
Voor het donker kunnen 
we in de Broekerhaven 
aankomen. Op een sto-
ring van de Wilhelmina-
sluis na ging het over de 
Zaan, Noordzeekanaal 
en het IJ redelijk vlot. 
Op het Buiten IJ trok de 
wind al wat aan en op het Markermeer kwa-
men witte kopjes op de golven. Wind, redelijke 
golven en kou maakte dat het een pittige tocht 
werd. Af en toe vloog er van alles door de 
stuurhut, keuken en leefruimte maar Geertrui-
da hield zich goed en stoomde geduldig richting 
Broekerhaven. Net voor de schemering lag 
Geertruida in de binnenhaven. De routeplan-
ner klopte redelijk. 

O ja. Wie ben ik? Ik ben Albin, woon 280 meter 
van de haven. Loop dagelijks vol trots met 
vrouw en hondje langs Geertruida. Mocht je 
meer willen weten over mij of de boot, dan we-
ten jullie mij te vinden.  

 

Albin Glaser 

 

Namens de redactie:  

Albin en Geertruida, bedankt voor deze intro 
en welkom in de haven! 
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Evenementen Commissie 

Nou daar zitten we dan en vragen we ons af hoe het dit jaar zal gaan...                                            

Nou heel simpel: Nog even vol houden is de boodschap. 

Ja, ook wij hebben er de buik vol van al het gejammer. Natuurlijk, het is niet zomaar 
wat. En we moeten goed op elkaar passen en zorgen dat we gezond blijven en niet het 

loodje leggen. 

Als we naar de tv kijken zien en horen we alleen maar corona. En zijn er te veel mensen 
aan het woord die menen ook verstand van zaken te hebben. Je zal maar Rutte of      
De Jonge heten. Maar hoe we het ook wenden draaien of keren, wij hebben er wel mee 
te maken en is het zo dat we nu nog steeds niets kunnen ondernemen. Gaan we bij de 

pakken neer zitten? Nee, natuurlijk niet! 

Toch lijkt er een beetje ruimte te komen. De kinderen gaan weer naar school en moge-
lijk zijn wij straks ook aan de beurt voor het vieren van de teugels. Maar eerst gaan we 
genieten van onze prik. En als het dan kan, d.w.z. als de regels het toelaten, willen we 

de seizoensopening wel door laten gaan. Maar dat hoort u op een later moment. 

Let op!: We zeggen nu niet dat het doorgaat, maar laten dit middels de mail weten.  

Als later in het seizoen weer het e.e.a. mogelijk zou zijn, kunnen we zeggen dat het 
Broekerhaven weekend zal plaatsvinden in het weekend van 12 en 13 juni en is het 
zelfs mogelijk dat we al op vrijdagmiddag vertrekken. Zet het vast in je agenda. De de-

tails volgen. 

Voor nu; veel plezier met het klaar maken van de boot en tot snel ziens! 

De Evenementen Commissie 

Verenigingsweekend 2018 in Lelystad 
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Nu opgeven voor Jeugdzeilen 2021 

Ik schrijf dit op de dag dat we voor het laatst kunnen genieten van de ijspret, vanmid-

dag even gewandeld en het was prachtig weer. 

Het lijkt allemaal nog wat onzeker maar toch hebben wij goede hoop dat we het komen-
de seizoen weer volop aan de bak kunnen. De kinderen gaan weer naar de lagere school 
en het lijkt erop dat ook het voortgezet onderwijs wat ruimte gaat krijgen. Ook de felbe-
geerde vaccinaties lijken eindelijk op gang te komen en als we het positief blijven bekij-

ken gaat het zeker weer goed komen en hebben we straks weer onze “vrijheid“ terug. 

Dus geef je nu op voor het jeugdzeilen! Ook als je vorig jaar hebt deelgenomen ge-

woon weer even de formuliertjes invullen en opsturen naar: 

jeudzeilen@broekerhaven.com  

Heb je toch nog een vraag dan kan je me altijd even bellen (het liefst ’s avonds) op: 

0228-543680. 

Heb je een vriendje of vriendinnetje die ook wel zou willen leren zeilen? Vertel ze dan 
dat ze zich nu kunnen opgeven. Middels onze billboard reclame gaan wij ook ons best 
doen om iedereen enthousiast te maken. Je komt ons binnenkort vast tegen langs de 

weg! 

Wanneer we gaan starten? Dat hoor je ruim op tijd. Maar eerst gaan al de boten die nu 

nog op de kant staan het water in. 

De leiding staat op jullie te wachten dus hopelijk tot gauw op de haven! 

Peter van Laar 
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Het mes snijdt aan twee kanten 
  

Wat een mooi gebaar. 

Ik werd gebeld door Wim Schagen. Dat is op zich niet bijzonder want als er iets geregeld 

moet worden binnen het jeugdzeilen dan hebben we contact. 

Maar dit was heel anders:   

“Peter, er ligt een partij lijnen in het boothuis”. 

“Oh, hoe kom je daar nou aan?”, was mijn 

vraag. 

“Van André Kruisdijk, hij heeft het beschik-

baar gesteld voor het jeugdzeilen”. 

Nou dat komt mooi uit want we kunnen wel 
wat gebruiken. Ik werd er toch wel wat 
nieuwsgierig naar en ben op een later tijdstip 
gaan kijken en dat overtrof al mijn verwach-

tingen. 

Ligt me daar een hoeveelheid lijnen waar wij 
als jeugdzeilers meer dan genoeg aan hebben! 

Eigenlijk te veel dus…  

Dus heb ik André gebeld met de vraag: “Wat is 
precies de bedoeling en André zei het volgen-
de: “Haal er voor jullie behoefte vanaf en doe 

de rest maar weg t.b.v. de K.N.R.M. 

Nou dat gaan we doen! 

Besloten is dat elk lid lijn op kan halen tegen 
50 eurocent per meter (meer mag natuurlijk 
ook) en dat de opbrengst dan ten goede komt 

van de reddingsbrigade. 

Wat een prachtig gebaar, dat het mes aan 

twee kanten laat snijden. 

André, BEDANKT! 

  

Peter van Laar 
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Februari 2021. Corona regeert nog steeds. Er is een strenge lockdown met maar 1 bezoe-
ker per dag in je huis én een avondklok. Ons interview met Lisanne en Sofie Willemsen is 
daarom online. Dus geen livebezoek aan ’t Gemaal in Grootebroek waar de meiden wonen, 
we zijn dus aan het videobellen. Maar het gesprek is er niet minder gezellig op want de da-
mes hebben genoeg te vertellen. Hier leer je de zussen Willemsen beter kennen…     

NAAM: Sofie & Lisanne WillemsenSofie & Lisanne WillemsenSofie & Lisanne WillemsenSofie & Lisanne Willemsen    
GEBOREN: Lisanne is 15 jaar geleden geboren op 3 mei 2005 in het ziekenhuis van Hoorn.  

Zus Sofie zag 2 jaar later het levenslicht op 29 maart 2007 in Grootebroek.  

Samen wonen ze hun hele leven al aan het Gemaal in Grootebroek en gingen naar 

basisschool ’t Vierspan. 

Inmiddels zitten Lisanne en Sofie op het Martinuscollege. 

Lisanne in 4 Havo en Sofie in het 2e jaar van de Mavo.   

GEZIN:  Lisanne en Sofie wonen met hun moeder in Grootebroek. Een gezellig huisdier 

hoort er ook bij. Ze hebben een kat. 

Vader woont in Friesland in een klein dorpje vlakbij Heerenveen, Terwispel. 

Daar woont hij met zijn vriendin en hun halfzusje van 5 en hun halfbroertje van 7.  

Ook hebben zij van vaders kant nog een halfbroer van 26. Hij woont op Curaçao en 

ze hebben ook nog een halfzus in Enkhuizen. 

Een gezellig koppeltje familieleden zo bij elkaar.  

STUDIE:  Het valt niet aldoor mee om scholier te 

zijn in coronatijd. Lisanne en Sofie klagen 

niet maar zijn er nu wel zo’n beetje klaar 

mee. De online lessen volgen ze ieder op 

hun eigen kamer. 

Op de vraag wat ze later willen studeren 

of willen worden van beroep staan ze nog 

voor een groot raadsel. Lisanne moet in 

Havo 4 nu wel een keuze gaan maken. 

Dat is lastig nu opendagen voor vervolg-

opleidingen allemaal digitaal zijn. ‘Iets 

Lisanne & Sofie Willemsen 

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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met sport’ lijkt haar misschien wel wat. Maar ook dat weet ze nog niet goed, ze wil 

er nog over nadenken. 

Sofie moet in Mavo 2 nu ook een profiel kiezen voor het volgende schooljaar. Dan 

zou het handig zijn als je weet welke richting je op wilt. Maar ze weet het echt nog 

niet. 

HOBBY’S:  Naast hun zeilhobby zijn de meiden ook vaak op het volleybalveld te vinden. 

Lisanne zit al vanaf haar 10e jaar bij volleybalvereniging Simokos en Sofie vanaf 

haar 8e jaar. Sofie in het team B1 en Lisanne in het team A3. Elke dinsdag en don-

derdagavond trainen zij en daarnaast hebben ze nog de wedstrijden. 

Lisanne heeft helaas afgelopen herfst haar enkelband gescheurd tijdens een trai-

ning, dus staat voor haar het volleyballen even op een laag pitje. 

Je zou denken, de week is zo wel aardig goed gevuld. Maar toch is er plaats voor 

nog een andere sport. Reddingszwemmen is wat de dames beiden op zaterdag-

avond doen. Ze leren daar verschillende redding grepen, werken aan hun conditie 

en leren varend te redden. Na al die jaren trainen mogen ze nu ook helpen bij eve-

nementen zoals de Sintintocht. Het zou toch mooi zijn als dat straks allemaal weer 

mag als de corona onder controle is. 

Uiteraard is zeilen ook een grote hobby van de zussen. Ze hebben de eerste 3 jaar 

les gehad van Tom en Bert in de ‘Optimist’ en de laatste 2 jaar van Bert, Dani, 

Famke en Jurriën in de ‘Topaz’. 

Wat er zo leuk is aan zeilen? Lisanne zegt: je bent lekker buiten en lekker op het 

water. Het is zo anders dan andere sporten. 

Sofie: Veel jongeren weten misschien niet dat zeilen echt een sport is. Die denken 

waarschijnlijk dat het alleen een activiteit is voor een vakantie. 

Maar Lisanne en Sofie weten dat gelukkig wel en ze vinden de zeillessen ook altijd 

heel gezellig. 

Buiten de lessen om gaan ze soms op een zondag met de Topaz van de vereniging 

een stuk zeilen. 

Ze merken wel dat in Friesland het zeilen veel populairder is. Ook in Friesland zijn 

de meiden lid van een vereniging. Anders mag je niet meedoen aan een wedstrijd.  

TYPE SCHIP: Bij deze vraag hadden we een ander antwoord verwacht maar wat blijkt: de mei-

den zijn in het bezit van een boot. Het is een Flits. Het is een open boot, hij is wit, 

met een grootzeil en een fok. Nee, we zien Lisanne en Sofie niet in de Broekerha-

ven met de Flits want hij ligt bij hun vader in Friesland. Elke vakantie zijn ze bij 

hun vader en soms ook wel een weekend. 

Ze willen de Flits nu graag verruilen voor een Vaurien, een polyester bootje met 

grootzeil en spinaker waar je ook met z’n tweeën in kan zeilen.  

NAAM SCHIP: De Flits is genaamd: ‘Flitspopper’. Die naam komt uit het boek “De Grote Vrien-

delijke Reus” van Roald Dahl. 

Voorheen hadden ze een rode Flits, die de naam ‘Vuurflits’ had.  

CONTACT MET DE WATERSPORT: Door hun vader zijn Lisanne en Sofie gaan zeilen. Hij heeft 

meerdere bootjes waaronder een Vrijheid, het lijkt op een Valk, waar hij wedstrij-

den mee zeilt. 

Moeder bedacht dat het wel leuk zou zijn als ze zeillessen zouden volgen in Broe-

kerhaven. Zij is ook wel bekend met zeilen, ze heeft vroeger ook een eigen bootje 

gehad. 

Op de vraag waar ze liever zeilen: in Friesland of op het IJsselmeer? Ja toch liever 

in Friesland. Op kleinere meren heb je een ander soort golven. Met een open boot 

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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vaart dat wel prettiger. Lisanne wordt anders soms een beetje misselijk. Vooral als 

het hard waait. De maag van Sofie is wat sterker.  

MET VAKANTIE: Met hun vader zijn Lisanne en Sofie afgelopen zomer op vakantie geweest met 

de motorboot van opa en oma. Ze hebben gevaren op het Sneekermeer en het Hee-

germeer. Zowel de Flits, een Splash én nog een bijboot hangen dan achter de boot. 

Met hun moeder gaan ze vaak naar een camping op de Veluwe. Afgelopen jaar zou-

den ze een vliegvakantie houden naar Portugal. Dat ging helaas niet door vanwege 

Corona. Heel jammer vindt Sofie, zij houdt toch wel van een zonnige strandvakan-

tie. Lisanne vindt dat ook leuk, maar wat haar betreft is een actieve vakantie ook 

wel gaaf. 

FAVORIETE MUZIEK: Lisanne heeft niet bepaald één soort smaak wat muziek betreft. Top 40 

muziek wat je op de radio hoort is wel oké. Sofie sluit daarbij aan. Gelukkig vindt 

hun moeder dat ook leuke muziek, is wel handig als je met z’n drieën thuis bent. 

FAVORIETE DRANK: Meestal wordt er thee of water gedronken. 

Op z’n tijd is cola of ijsthee ook wel lekker. 

FAVORIETE GERECHT: Sofie kookt 2x in de week, dat is haar ‘klusje’ in huis. Dan wordt er al 

snel iets met pasta gemaakt. Lisanne heeft voorkeur voor Italiaans. Ze zijn wel eens 

in Italië op vakantie geweest, vlakbij het Comomeer. Toen is hun voorliefde voor de-

ze gerechten ontstaan. 

FAVORIETE BOOT (in de toekomst): Later zou Lisanne wel een Lemsteraak willen van onge-

veer 11 meter met lekker veel ruimte. 

Op dit moment zou ze nog wel een Splash willen in onze haven. Dan kan ze lekker 

in haar eentje even zeilen.  

DAT WIL IK NOG KWIJT: De zeillessen zijn altijd heel gezellig. 

Afgelopen zomer in mei/juni toen de ‘versoepeling’ van de lockdown kwam mochten 

De meiden in actie 
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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… ?   

Lisanne en Sofie samen weer zeilen in de Topaz omdat ze van 1 gezin zijn. 

Helaas mochten Loïs en Yasmine en Floris en Thomas niet meer samen in een 

bootje. Dat is toch jammer. We hopen dat het komende seizoen de lockdown voor-

bij is en we gewoon weer samen mogen zeilen. Met elkaar is het wel zo leuk.  

WAT BETREFT DE VRAAG VAN BERT*: Wanneer gaan jullie zelf zeilles geven? 

ANTWOORD VAN LISANNE & SOFIE: Over een paar jaar vinden ze het wel leuk om les te ge-

ven. Als ze wat ouder zijn. Dan wil Lisanne wel instructeur worden met een er-

kend CWO-diploma om bijvoorbeeld te helpen bij een zeilkamp. 

Maar eerst willen ze wel helpen bij de lessen die iemand anders 

geeft.  

VOLGEND SLACHTOFFER: Emiel en Dani Buis. Ze helpen bij de zeillessen. 

VRAAG AAN DANI: Vind je het motorbootje leuker dan een zeilbootje? 

VRAAG AAN EMIEL: Wanneer ga je een keer optreden voor de vereniging alias 
      Gerard Joling? 
 
De Redactie 
 
*Bert Hazelaar heeft zich kort na ons interview met hem helaas uitgeschreven van onze vereni-
ging. Heel plotseling is er een gelegenheid ontstaan om een geweldig huis te kopen in Drenthe. 
Het is daar 's nachts nog donker en stil. Een prachtig stukje Nederland. Ze verhuizen binnen-
kort en het lukt niet om dat te rijmen met zeilen in Broekerhaven. Hij heeft hier in ieder geval 
wel een mooie tijd gehad!  
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Allerlei 

Nieuwe bezorger  

Enkhuizen binnenstad 
Onze clubblad bezorger, Jochem Wiersma, 

heeft zijn lidmaatschap opgezegd en daarmee 

ook zijn bezorgwijk in Enkhuizen. 

Piet Lippe zal zijn wijk overnemen. 

 

 

 

 

 

 

Jochem, bedankt voor je lidmaatschap 

en je jarenlange trouwe bijdrage  

aan de bezorgdienst! 

Hijsdag 2021 

 

WSV De Broekerhaven  

3 april 2021 

Voorheen  

“Van der Meulen”  

27 maart 2021 

 

Meer informatie:  

hijsploeg@broekerhaven.com  

Nieuwe bezorgers  

Stede Broec & Enkhuizen 
Ook voor de wijk van Bart Desaunois was 

veel belangstelling qua bezorgers. Deze zal 

worden overgenomen door Yvonne Oud en 

Loes de Veer. 

De wijk Kadijken en Gommerwijk in Enk-

huizen worden gedaan door Carla Redeker. 

Alvast bedankt voor jullie hulp, dames! 
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Gevraagd zomeropslag plaats voor klein bokje 
(~2x4 meter).  

Elk jaar gaan we bij de Broekerhaven op de wal. 

Misschien past deze in/op een ander bokje en 
kunt u ook wel wat hulp gebruiken met het jaar-
lijks ophalen van de bok.  

Dat zou leuk zijn. En dan hoeven wij deze niet 
opvouwbaar te maken.  

ivokooijman@gmail.com / 06 48282025 
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Bericht van de havenmeesters 

Blijf in balans dan verlies je je evenwicht niet! 

Het is winter (12 februari 2021). De sneeuw tovert een schitterend landschap. Het is genieten, 

ook bij de haven bij de boten op de kant; maar een uitglijer is zo gemaakt vandaar de kop hier-

boven of… zou dat ergens anders op slaan? De vooruitzichten zijn raadselachtig. Kunnen we 

weer normaal gebruik maken  van onze faciliteiten? Kunnen we weer passanten ontvangen?                                       

Kunnen we weer gezellig bijeen komen? Hoeveel uithoudingsvermogen vraagt het van ons?                                        

De havenmeesters doen alle moeite om in balans te blijven ook al doet de corona alle moeite 

om het evenwicht te verliezen. Want ja, zoals  het zomer- én winterseizoen zijn verlopen, is nog 

niet eerder meegemaakt en het einde lijkt nog niet in zicht. Het blijft dus balanceren geblazen. 

Ondanks dat hebben alle havenmeesters zich bereid verklaard om  zich net als al die voor-

gaande jaren, het komende zomerseizoen weer voor de volle honderd procent  in te zetten.                                     

Peter Beers, Jaap Rood en Jan Redeker vanaf maart 2009                                                            

Jan de Vries       vanaf maart 2013         

Gertjan Severs       vanaf maart 2015 

Kees Meijne      vanaf maart 2018 

Het lijkt wel of ze voor eeuwig blijven want de foto’s stralen nog steeds enthousiasme uit. Zou 

het kunnen dat ze als havenmeester het vijftig jarig bestaan van de vereniging op 15 februari 

2022 willen meemaken? 

Een week later: 20 februari. Het is Lente. Het begint te tintelen. De boten op de kant worden 

door de eigenaren al weer meer bezocht De kriebels krijgt men en niet alleen Kees Ettema. Nog 

een maandje en er wordt gehesen!   Het rooster wie van de havenmeesters dienst heeft ziet u 

ook in deze aflevering van de Broekerzeepost.                                                                                                                           

Wij blijven in balans en wensen u ook veel evenwicht toe.    
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N.B. Ten gevolge van een tekort aan stroommeters heeft niet iedere bootbezitter die voor de win-

terperiode stroom aanvroeg van de coördinerend havenmeester een stroommeter kunnen krij-

gen. Daarom werd het aan deze bootbezitters toegestaan zonder stroommeter stroom te betrek-

ken en het verbruik zelf na afloop van het winterseizoen [ vóór de hijsdag} dit bij deze haven-

meester te melden.                                                                                                                                  

Daarnaast zijn er bootbezitters die zonder zich voor stroom gebruik te melden, ook  stroom 

hebben afgenomen. Deze bootbezitters worden verzocht zich vóór de hijsdag bij deze ha-

venmeester te melden en door te geven hoeveel KwH ze hebben afgenomen.                                                       

Het Havenreglement {Artikel 8 lid 8.2 en 8.3}  is daar duidelijk over. Alleen na toestemming kan 

men permanent de stekker in de stroompaal steken. Maar… dan heeft men een stroomverbruik 

formulier ingevuld met beginstand en personalia; een borgsom van € 75,00 betaald voor de 

stroommeter en na afloop van de periode de stroommeter teruggebracht en afgerekend voor het 

gebruik ad 0,30/KwH minus de borgsom. De eerste 50 KwH verbruik zit in het liggeld bedrag 

verdisconteerd en wordt er dus vanaf getrokken. In het zomer seizoen kan iedere bootbezitter 

met ligplaats OVERDAG zijn accu opladen; ook dan is het nodig de havenmeester toestemming 

te vragen voor langduriger afname.    

De coördinerend havenmeester  

Broekerhaven on ice 
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           Wedstrijden & Evenementen 2021       
N.b. alle data zijn uiteraard onder voorbehoud van wat er op dat moment kan en mogelijk is.  

Indien er wijzigingen zijn zal e.e.a. tijdig gecommuniceerd worden. 

WEDSTRIJDEN DATUM TIJD 

Skippers mee�ng 6 april 20.00 uur 

Dinsdagavond compe��e I 13, 20, 27 april 1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur 

 11, 18, 25 mei 1e start 19.15 uur, 2e start 19.30 uur  

 1, 8, 15, 22, 29 juni “ 

 6 juli “ 

Dinsdagavond compe��e II 24, 31 augustus 1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur 

 7 september “ 

Köster Sails Around the Island 30 mei Palaver 10.30 uur - Start 11.00 uur 

12 uurs Broekerhaven 4 september Palaver 08.30 uur - Start 09.00 uur 

Taartenrace 19 september Palaver 11.00 uur (met koffie & gebak) 

StarFjd wordt 5jdens de koffie bekend gemaakt 

 

EVENEMENTEN   

Nieuwjaarsrecep�e - Geen nieuwjaarsrecep5e dit jaar 

Midwintermaal�jd - Geen midwintermaal5jd dit jaar 

Algemene Ledenvergadering 25 maart Tot nader bericht uitgesteld 

Seizoens opening 18 april 15.00 uur 

Broekerhavenweekend 12 & 13 juni Informa5e volgt t.z.t. 

Afzeilen jeugd 5 september 10.00 uur 

Seizoens afslui�ng 24 oktober 15.00 - 20.00 uur 

Prijsuitreiking compe��e 9 november 20.00 uur, Clubgebouw 

BC 

(*4 mei geen wedstrijd) 
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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: 

 
Rogier de la Vieter 
Melkstraat 11 
1613 JN  Grootebroek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk Re-
glement 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 be-
stuur hebben geprotesteerd. 

Rooster Havenmeesters 2021 

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

De dienstdoende havenmeester is de enige van de havenmeesters die te spreken is. 

02 GS 

09 PB 

16 JRO 

23 JRE 

30 JDV 

JUNI 

07 PB 

15 KM 

22 JDV 

29 GS 

  

JULI 

04 JRO 

11 JRE 

18 PB 

25 KM 

  

AUG 

01 GS 

08 PB 

15 JRE 

22 KM 

29 JDV 

SEPT 

06 JRO 

13 KM 

20 JRE 

27 JDV 

  

OKT 

05 JRO 

12 GS 

19 JRE 

26 JRE 

  

MEI 

07 JRO 

14 GS 

21 JDV 

28 KM 

  

APR 

MAART Peter Beers 

Winterrooster 2021 

Zomerrooster 2021 
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28 Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 28 mei 2021 bij redactie@broekerhaven.com 

Foto pagina 

Foto’s van een winters Broekerhaven ingezonden door  

Paulien Hopman, Ischka IJzer en Jan Redeker 


