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Van de bestuurstafel...
We zijn weer helemaal los. Nou ja, bijna dan.
Onze boten weer helemaal en wij nog met een beetje de
Coronarem er op.
Wie weet zelfs wel een ALV in augustus of september.
Brombeer ging los met een rondje Maastricht. Bijna 7 dagen
varen en 7 liggen in het Bassin, de historische stadshaven. Je
ligt er prachtig en in het centrum.
Hat was de ‘meivakantie’, maar watersporters in zuidelijk
Nederland zijn we nauwelijks tegengekomen. Wel heel veel beroeps. Zoveel hebben we
nog nooit meegemaakt. Zowel op de Waal als op de Maas een drukte van belang.
Opvallend vonden we de steeds sterker wordende hekel die de beroepsvaart lijkt te
hebben aan de recreatievaart. Begrijpelijk, want we varen in hun vaarwater zonder dat
we voor hen iets opleveren, maar vroeger leek het toch gemoedelijker. Mogelijk is dit
ook een ‘oude mannen’ effect. Het ‘vroeger was alles beter’ gevoel zeg maar. Bij ouder
worden hoort verlies aan flexibiliteit, ook van de geest.
Varen doen we samen: ik eerst en dan mag jij.
Op de route kom je in 10 sluizen terecht waar het verval soms meer is dan 12 meter en
er veel hele grote schepen meeschutten.
Opvarend vaar je een kathedraal binnen zonder dak en vaar je naar buiten uit een
relatief klein soort haventje. Afvaren net andersom.
Soms saai, maar meestal door de mooiste natuur denkbaar. Slecht weer gehad? Nou
eigenlijk niet zo op gelet. Tussen de buien was het droog en verreweg de meeste tijd
vrijwel windstil. Dat laatste vooral voor ons, motorboters, ideaal. Wat ook heerlijk was,
is de kachel aan boord. Notabene in mei. Na een wandeling of fietstocht lekker bij de
CV. Een soort survival maar dan anders.
Wat onze club betreft zijn er op dit moment wel wat zaken gaande waar we straks in
een ALV jullie mening vrijwel zeker bij nodig hebben, maar die zijn nog te vers en zelfs
prematuur om daar nu concreet mededelingen over te doen. In ieder geval voedt het
het belang van een komende ALV.
Ondertussen komen we steeds dichter bij ons 50 jarig bestaan, wat in februari 2022
het geval zal zijn. Viering hiervan zal, mede door afgelopen 1,5 jaar Corona beperking
en omdat wij als bestuur dat de meest voor de hand liggende keuze vinden, in eigen
kring gevierd gaan worden op een wat later moment in het jaar zodat het weer de kans
krijgt mee te werken.
Ik wens jullie allen zoveel mogelijk ideale omstandigheden om het vaarseizoen alsnog
tot een geslaagd seizoen te maken.
Sjoerd
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Van de Redactie
Op de cover een mooie ingezonden foto van Ischka IJzer, gemaakt
tijdens zijn vakantie in mei. Het was een ruig weekje, werd erbij vermeld. Dank iedereen voor de mooie foto’s die jullie toesturen. Velen
hiervan komen weer voorbij in dit nummer.
Helaas gaan de activiteiten op de kalender bijna allen nog niet door
maar met het oog op de versoepelingen hopen we dat in het naseizoen nog wel een paar items doorgang zullen vinden.
Misschien een paar wedstrijden, een seizoensafsluiting. Laten we
het hopen.
Veel leesplezier!

Lenka Fit & Toos Sijs
redactie@broekerhaven.com
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Een dankjewel voor Jan de Vries!
Dit voorjaar zijn we van “voorzitter Havencommissie”
gewisseld. Jan de Vries heeft het stokje na 25 jaar over
gedragen aan Kees Ettema.

Bedankt, Jan!

Ook al zijn we maar een kleine verenigingshaven, er moet
jaarlijks toch behoorlijk wat werk worden verzet. Om alles op
en rond de haven een beetje netjes te houden, dan zijn actieve
vrijwilligers zoals Jan onmisbaar. Onder andere bij de renovatie van de Kolk en met de komst van Europarcs als nieuwe
buur, was Jan degene die contact had met de uitvoerders en
altijd een oogje in het zeil hield.

Ook komt de havencommissie zo’n 6 tot 7 keer per jaar bij
elkaar om de jaarlijkse klussenlijst samen te stellen en de
indelingen van de werkdagen worden dan gemaakt. Jan had
als voorzitter uiteraard de leiding en zorgde altijd bij binnenkomst voor de koffie en de borrel achteraf. Tijdens werkdagen was Jan ook degene die de erwtensoep en broodjes kroket regelde, vaak ook als hij geen dienst had.
Jan, bedankt voor je inzet de afgelopen 25 jaar namens alle
leden en het bestuur!
En voor Kees heel veel succes!
De havencommissaris
N.b. Jan blijft wel zijn taak als havenmeester vervullen.
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Succes, Kees!

Ze liggen weer
Lang en levenloos stonden ze op de kant, het winterweer trotserend en wachtend tot de
baas ze weer kwam kietelen om klaar gemaakt te worden voor het betere seizoen, En nu
drijven ze weer als echte boten. Sommigen konden zo naar hun vaste plek, maar bij de
meesten moest er nog even een paal op gezet worden.
Zoals altijd is er dan een “vaste” ploeg (de hijsploeg) van vrijwilligers die de hijstaak op
zich neemt en er voor zorgt dat het e.e.a. vlekkeloos verloopt. De hijsploeg was ruim op
de afgesproken tijd van 8 uur aanwezig om de klus te klaren. Ook deze keer liep alles
weer gesmeerd en gingen de boten zonder problemen terug van hun in het najaar afgebakende plek naar het zilte nat.
Ook de medewerking van de schippers was voor bijna iedereen zoals afgesproken, op
tijd aanwezig zijn en alleen erbij zijn tijdens het hijsen met de helm op en verder ruimte
voor de hijsploeg en zoveel als mogelijk op 1.5 meter afstand van elkaar.
En zoals het bij een vereniging hoort, zorgt de ene groep weer voor de andere groep, zo
werd de hijsploeg met machinist op het juiste tijdstip door Jan Redeker voorzien van
een bakkie troost met natuurlijk de gevulde koek verzorgd door Jaap Rood, die er in
ging als… jawel KOEK.
Al met al een zeer geslaagde dag, mede door het mooie weer maar vooral door de goede
samenwerking van de hijsploeg.
Peter van Laar

Schuilen voor de hagelbui tijdens de hijsdag (foto gemaakt door Ivo Kooijman)
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Wedstrijdzeilen & competitie
Even een berichtje van de wedstrijdcommissie. meesten van ons meer uit hun boot dan tijdens
een weekendtripje.
Er worden tussendoor ook de nodige foutjes
gemaakt.
Zo ging bij de Place44 de spinaker overboord
voordat deze gehesen kon worden.
Hij was zo nat dat na twee wel geslaagde spinaker rakken, deze nog niet droog was.
Dat gold ook voor de bemanning die hem weer
uit het water moest halen.
Opmerking van een van hen was dat zijn
schoenen toch minder waterdicht waren dan
hij had verwacht.

Er is de afgelopen maand inmiddels drie keer
gezeild op de dinsdagavond.
Ondanks dat we allemaal klagen over het
slechte weer, zijn het drie prima zeilavonden
geweest.
Jammer is wel dat we er nog geen echte competitie van mogen maken.
Toch hebben wij het idee dat we ondanks alle
belemmeringen toch genieten van het met elkaar op het water zijn.
Ook wordt er echt strijd geleverd en halen de

Maar even blij omdat alles heel is gebleven.
Wel jammer dat we hierdoor de Surprise net
niet konden inhalen voor de finish.
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Wij gaan ervan uit dat we de competitie kunnen starten na de volgende verruimingen
van 5 juni.
Vanaf die datum komen de uitslagen dan weer
op de site van WSV de Broekerhaven.

verder goed en gezellig seizoen en kunnen we
over enkele weken ook weer een borrel nemen
en gezamenlijk naar de finish kijken en de uitslag bekend maken op de zeilavond zelf.
Wensen wij iedere zeil- of motorbootvaarder
een mooie zomer toe waar we steeds meer naar
het normaal kunnen.

We starten tot de zomer vakantie om 19:15 en
19:30 uur en hopen op veel deelname.
In ieder geval zijn er weer wat nieuwe enthousiaste deelnemers bijgekomen.
Tot ziens op de haven,
En hebben we tot nu toe steeds ruim boven de
10 deelnemers aan de start.
André, Annette en Ron
Nu de zomer lijkt te gaan beginnen en de regels
rond corona ruimer worden hopen we op een
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Evenementen Commissie - Wie?
De Evenementen Commissie doet al een aantal jaren (vanaf 2006) zijn
stinkende best om iets te betekenen voor de vereniging en aan de reacties
die we mogen ontvangen lukt dat aardig.
Maar op dit moment zijn we, en zeker met het zicht op de toekomst, onderbezet.
Graag zouden wij ons team versterkt zien met mensen die de vereniging een warm
hart toedragen.
Ben je een beetje gezellig en heb je ook nog wat leuke ideeën?
Sluit je dan bij ons aan!
De Evenementen Commissie,
Peter van Laar

Weer geen Broekerhavenweekend in juni
Helaas kunnen we het Broekerhavenweekend, dat we gepland hadden staan voor
12 & 13 juni, wederom niet door laten gaan dit jaar.
We hopen dat de overige activiteiten op de Evenementen Kalender wel doorgang
kunnen krijgen verderop in het seizoen. We houden u uiteraard op de hoogte.
De Evenementen Commissie,
Peter van Laar (06-34441761)
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Hemelvaart Waterspektakel Enkhuizen
Door Peter van Laar
Op 26-04-2021 kreeg ik een mail van Hans Limburg. Hij was gebeld door een lid van Enkhuizen Watersport Vereniging Almere (EWVA) met het verzoek: kunnen wij 10 Optimisten van jullie
lenen? Dit werd besproken met de afdeling jeugdzeilen en ons bestuur. Het licht ging op groen.
Afgesproken werd dat de Optimisten op woensdagavond voor Hemelvaart werden opgehaald en
vrijdag rond 17.00 uur weer terug bezorgd.
De uitgifte deden we zelf (jeugdzeilen) maar het weer in ontvangst nemen was wel even een
puntje, want van onze groep kon er niemand aanwezig zijn i.v.m. werk en met de boot weg. En
wat doe je dan, nou dan ga je gewoon naar de havenmeesters van onze vereniging en die lossen
het dan voor je op, geweldig toch. Gertjan, bedankt!
Ik was benieuwd naar wat onze buren nou precies hadden gedaan, en heb gevraagd dit te omschrijven. Zie bijgaand verslag van Agnes Koot:
Op de woensdagavond vooraf aan Hemelvaart mochten wij maar liefst 10 Optimisten ophalen
bij onze buurvereniging “ WSV de Broekerhaven” . Deze gingen we gebruiken tijdens het ” Hemelvaart Waterspektakel” voor de kinderen van de leden van EWVA in Enkhuizen. Er was 1 oproep nodig om ons limiet van 15 deelnemers te halen. Een beginnersgroep van 7 kinderen en
een iets meer ervaren groep van 8. Ook was het aanbod van helpende ouders ruim aanwezig.
Doel met beginnersgroep; boot vrij maken met peddel spelletjes en varen met vlindertuigje en
toren tuigje. De gevorderde zeilers krijgen d.m.v. spel en baantje varen een opfrisles. De eerste
dag, Hemelvaartsdag, was lekker zonnig en nodigde de kids uit om aan het einde van de dag te
water te gaan vanaf het vlot en een Optimist om te trekken en weer op te richten. De ochtend
van de tweede dag was ter voorbereiding om na de gezamenlijke lunch met z’n allen de optimisten via het Naviduct weer naar Broekerhaven te zeilen. Ook deze dag werkte het weer en de
wind goed mee. Alweer een geslaagde dag. Voor de derde dag hadden we niet genoeg optimisten
meer om de hele groep te laten zeilen. Dat bracht ons op het idee om onze 2 Fareast boten in te
zetten. Een meidenboot en een jongensboot tegen elkaar onder vakkundige leiding van onze
studentenleden uit Delft. Wat een ervaring!! ‘s Middags rondje speeltuin bij “ Kindervreugd” en
daarna de pannenkoeken van de ouders. We kijken terug op een zeer geslaagd evenement met
grote dank aan onze buurvereniging “ WSV de Broekerhaven” voor het gebruik van de
10 optimisten. Nogmaals dank namens het team “ Hemelvaart Waterspektakel”.
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SAMEN ZIJN WE STERK
Dit alles smaakt naar meer. Na dit succes hebben 5 kinderen van onze vereniging zich opgegeven om mee te doen aan de voorbereidingslessen voor de wedstrijden van
de “ Combi NoordWest” op 4 juli in Enkhuizen.
De gevorderde zeilers van jullie vereniging zouden kunnen aansluiten op de zaterdagochtend
van 26 juni en 3 juli.
Er wordt les gegeven van 9.30u tot 12.30u om vervolgens op 4 juli met de wedstrijden mee te
doen. Heb je daar zin in? Laat dat even weten aan Menke Kleton van jullie opleiding.
Dan regelen wij samen de rest.

Zeilersgroet van Agnes Koot

Jeugdzeilen seizoen 2021
Ook dit jaar staat er weer een enthousiaste groep vrijwilligers klaar om de jeugd vertrouwd te
maken op en met het water. Jarenlang heb ik het zelf met heel veel plezier mogen doen en heb
ik er ook enorm van genoten. Wat is er nog mooier dan de jeugd iets bij te brengen, en dan
gaat het niet alleen om het leren zeilen, maar ook het samenwerken en vooral iets voor elkaar
over hebben. Jong geleerd is immers oud gedaan, zegt het spreekwoord.
Enige tijd geleden kwam het bestuur naar me toe met de vraag: Peter hoe gaat het verder als jij
stopt met het jeugdzeilen ? Deze vraag kon ik direct ontzenuwen want ik kon toen al melden
dat ik bezig was met het opnieuw inkleuren, en de basis al was gelegd.
Nu de tijd is gekomen om daar afstand van te nemen
ben ik blij dat er een groep jongeren zich heeft opgeworpen om dit voort te zetten. Wim Schagen en Emiel Buis
hebben de leiding op zich genomen en sturen de instructeurs aan. Het lesmateriaal dat we al jaren gebruiken is inmiddels verpakt in een boekwerkje en nog
steeds overduidelijk. Ik ben er trots op en heb er ook
alle vertrouwen in dat de afdeling jeugdzeilen van onze
vereniging op een goede manier word voortgezet. De faciliteiten zijn inmiddels behoorlijk verbeterd, een mooie
vloot van Optimisten en Topaz boten, goede volgboten
met nieuwe motoren, en niet te vergeten een prachtige
huisvesting met terras.
Het is mooi om te zien hoe de instructeurs nauw samenwerken, als er iemand niet kan wordt dat middels
de groeps-app opgelost. En er is ook middels een andere
groeps-app contact met de ouders om b.v. afspraken te
maken. Met een gerust hart laat ik het los. Ik had dit
graag tijdens de ALV willen melden zoals het hoort, die
komt er jammer genoeg nog niet, dus dan maar zo.
Omdat iedereen nog werkzaam is heb ik wel beloofd de
administratie, werving, contact met het bestuur en andere diensten te blijven vervullen. En zo blijf ik toch
nog een beetje verbonden en hoop ik dat de afdeling
jeugdzeilen een mooie toekomst tegemoet gaat.
Peter van Laar
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Emiel Buis
Mei 2021. Corona waart nog steeds rond, maar de besmettingen lopen terug. Dus durven
we het aan om live langs Emiel Buis te gaan voor een interview.
Emiel is onze enthousiaste vrijwilliger bij het jeugdzeilen. In dit interview maken jullie
kennis met deze look-a-like van Gerard Joling: Emiel Buis. Hoewel Joling niet kan tippen
aan de natuurlijke, volle haardos van Buis.
NAAM:

Emiel Buis

GEBOREN: Emiel is geboren op 9 januari 1973 in Enkhuizen in het toen nog bestaande Snouck
van Loosen Ziekenhuis.
GEZIN:

Met zijn ouders en zus Simone groeit Emiel op in Enkhuizen.
De kleine Emiel gaat naar basisschool ‘de Wieken’, die nu niet meer bestaat. Daarop volgt de Middelbare school, de ‘Groen van Prinsterer mavo’, die er ook al niet
meer is. Hij doet 2x het 3de leerjaar. Daarna stopt hij er mee. Het type onderwijs
past hem niet. Hij gaat op z’n 17de van school. Logischerwijs gaat hij werken bij de
vishandel van z’n vader, waar hij als 5 jarige jongen al te vinden was met een fileermes in z’n hand. Naast de lange werkdagen bij zijn vader in die jaren, verhuurt
Emiel zichzelf als DJ. Hij draait zijn platen in café ‘de Lantaarn, Bacchus, de Stadsherberg, op schoolfeesten en houseparty’s. De weinige vrije tijd die dan nog rest geniet Emiel zelf van de feestjes op zondagavond in Van Rooijen in Wervershoof. En ja
hoor, daar is het bingo, hij loopt Inge tegen het lijf. Zij is de liefde van zijn leven.
Een jaar later, als Emiel 20 is, gaan ze samenwonen aan de Wierdijk nr. 35, naast
het bedrijf van z’n vader. Het is er oud en koud, de wc is buiten in een hossie en er
ligt sneeuw op bed. Emiel en Inge zijn er 3,5 jaar gelukkig. Ze verruilen hun liefdesnest voor een beter optrekje aan de Waterlelie in Bovenkarspel. Ze trouwen in het
jaar 2000 en ze nemen er hun 1ste hond. En als klap op de vuurpijl worden er ook
nog eens 2 prachtige kinderen geboren: dochter Róbin (2001) en zoon Dani (2005).
In 2006 verhuist het gezin naar hun huidige paleis aan de Houtstraat in Bovenkarspel.

WERK:

Na vele jaren samen met zijn vader de vishandel te hebben gehad, houdt vader Ger
het op 1 januari 2018 voor gezien. Emiel runt vanaf dat moment ‘zeevishandel Ger
Buis’ zelfstandig. Met zijn winkelkar staat Emiel 4 dagen per week op de markt,
16
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waaronder op donderdag in ons eigen Stede Broec, waar u wellicht ooit weleens
een visje heeft gehaald. Daarnaast staat hij ook nog in Medemblik, Spanbroek en
Enkhuizen op de weekmarkt.
Op zaterdag kunt u aan de Schepenwijk bij het bedrijfspand van Zeevishandel Ger
Buis in Enkhuizen terecht voor verse vis, die nog wel zelf thuis gebakken moet
worden.
Het zijn lange werkdagen, waarbij vaak om 4 uur de wekker al gaat. Op vrijdag
wordt de vis ingekocht en op zondag is Emiel alweer aan het voorbereiden voor de
markt van maandag. Al met al is het een hard werkend bestaan, maar met zoveel
passie als Emiel heeft voor zijn vak en zijn enthousiasme voor het werken in zijn
winkelkar, heeft hij nog volop energie.
HOBBY’S:

Heel veel tijd voor hobby’s heeft Emiel niet zoals je wel leest. Maar voor gezellige
fietstochten met Inge maakt hij altijd tijd. Met de nieuw aangeschafte fietsendrager
kan het fietsgebied nu worden uitgebreid.
Daarnaast heeft Emiel nog energie over om zich in te zetten bij onze vereniging
voor het jeugdzeilen. Het is begonnen toen zoon Dani op zeil les ging.
Samen met Wim van Schagen geeft Emiel nu voor het 4e jaar op woensdagavond
les, dit seizoen aan de 4 jeugdzeilers van ‘Optimisten 2’.
Emiel vindt het prachtig om lekker met de kinderen in de weer te zijn op het water, even niet met je bedrijf bezig zijn. Zoon Dani springt soms tijdelijk bij als er
extra hulp nodig is.

TYPE SCHIP: Emiel heeft geen boot in onze haven liggen. Dat is ook niet goed te combineren
met zijn eigen bedrijf.
Maar... achter het huis ligt een leuke sloep, een ‘Garda Elegance’ met een 40 pk
buitenboordmotor. Vanuit de Houtstraat zit hij zó bij de Overhaal en geniet hij op
zomerse dagen van ons mooie IJsselmeer.
NAAM SCHIP: De sloep achter zijn huis heet ‘Donderstien’.
CONTACT MET DE WATERSPORT: Het kan niet anders dan dat de visboer natuurlijk wel wat
met varen heeft. Al jong ging hij mee met de vissers waar hij zijn vis kocht. Dat
waren mooie tochten over het IJsselmeer.
Wonend aan de Wierdijk hadden Inge en Emiel al een bootje in de Oosterhaven
liggen. Dat eerste bootje had al de naam ‘Donderstien’, de oude eigenaar wilde de
naam er eigenlijk af hebben. Later mocht
de naam toch wel gebruikt worden. Omdat
de naam gewoon heel leuk is hebben ze
steeds de daaropvolgende boten ook
‘Donderstien’ genoemd.
En ja, doordat zoon Dani begon met jeugdzeilen, is er bij Emiel een voorliefde gegroeid voor deze sport.
MET VAKANTIE: Het gezin Buis gaat deze zomer genieten van de Griekse zon in Zakynthos.
FAVORIETE MUZIEK: In de viskar gaat muziek van
Martin Garrix geregeld loeihard. Ook muziek uit de jaren 80 mag Emiel graag horen.
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Emiel met hun hond Indy
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FAVORIETE DRANK: Een lekker koud biertje
FAVORIETE GERECHT: Vroeger was dat altijd Chinees. Maar de smaakpapillen zijn wel veranderd door de jaren heen. De jachtschotel van Inge is erg lekker en de pastasaus
naar het recept van Lenka is heerlijk. Maar tegenwoordig is vlees en vis van de
Black Basterd wel favoriet. Het is ook gewoon prachtig mooi om te doen. Maar de
door Emiel zelf gestoomde kabeljauw is altijd wel een blijvertje.
FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Stel dat hij ooit nog eens de tijd krijgt voor een
eigen boot? Dan zou het een boot worden net als de ‘Omaria’ die bij ons in de kolk
ligt (lag). Dat is voor Emiel het mooiste schip met een super mooie kleurstelling.
Maar een camper staat eerder op de planning dan een boot. Een boot in Friesland
huren is ook nog een optie.
DAT WIL IK NOG KWIJT: Wat Emiel enorm aanspreekt is de gemoedelijke sfeer op de
haven. Ook de leuke seizoen afsluiting
van 2 jaar geleden, waarbij Emiel met
zijn winkelkar stond, was geweldig.
WAT BETREFT DE VRAAG VAN LISANNE & SOFIE:
Wanneer ga je een keer optreden voor
de vereniging alias Gerard Joling?
ANTWOORD VAN EMIEL: Misschien verras ik jullie
nog wel een keer… ?
VOLGEND SLACHTOFFER: de familie Hoppenbrouwer.
VRAAG VAN EMIEL: Ik zie jullie wel eens lopen bij mij in de buurt met de hond. Ik heb gehoord
dat jullie de boot hebben gekocht van de familie Hopman. Kun je goed zeilen met
een hond?
De Redactie

Emiel tijdens het afzeilen in de Donderstien
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Jeugdzeilers Elisa-Bella, Rein-Huig en Luuk samen met instructeurs Wim en Emiel.
(Sam ontbreekt op de foto).
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Allerlei
Van Vlieland naar
Terschelling: Schuitengat

Algemene
Leden Vergadering
2021
Het Bestuur is voornemens een ALV
te houden in het najaar van 2021.
Omdat we nu nog niet kunnen
besluiten wanneer wij dit zouden
kunnen doen wordt u hier t.z.t. over
geïnformeerd via de mail dus hou
hiervoor uw mailbox in de gaten.

Het Bestuur

Kortere route via Schuitengat zeer goed bevaarbaar.
Met het door de natuur verdiepte vaarwater het
Schuitengat is het een stuk korter varen tussen
de eilanden Vlieland en Terschelling. Daar waar
de route normaal ca. 2,5 uur varen is, bespaart
u met de route door het Schuitengat royaal
meer dan een uur.
In het Schuitengat staat voldoende water, bij de
ingang vanaf zee is de diepte het minst, 2,7 meter ten opzichte van NAP. Veilig gesteld betekent dit dat er bij halftij (midden tussen hoogen laagwater) ca 2,7 meter water staat, naarmate het tij meer naar hoogwater gaat staat er
uiteraard meer water.

Bron: Watersport Almanak

Tik Tok
Op Tik Tok werd een filmpje gedeeld door
het typetje hiernaast met in zijn hand:
een Broekerzeepost!
We zijn wel benieuwd wie dit is.
Wie kent deze gast en hoe komt
hij aan een Broekerzeepost?

De Redactie
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Fun pagina
Navo alfabet met ezelsbruggetjes

Kruiswoordpuzzel

ABCD
Q: What is C. doing?
A: BRAVO! ALPHA male CHARLIE causes
an ECHO in the DELTA
FGHI
Q: Where am I?
A: I am dancing a FOXTROT in a GOLF HOTEL
in INDIA
JKL
Q: What is J. doing?
A: JULIETT eats a KILO in LIMA
MNOPQ
Q: Wat is M. doing?
A: In NOVEMBER MIKE is leaving with OSCAR
and PAPA to QUEBEC
RSTU
Q: What is R. doing?
A: In the SIERRA ROMEO dances a TANGO
in UNIFORM
VWXYZ
Q: What is V. doing?
A: After drinking WHISKEY VICTOR produced
an X-RAY of a YANKEE and a ZULU

Woordzoeker
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Maaien
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Boskalis - vaarverbod Marker Wadden
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Bedrijventerrein Schepenwijk - De Dolfijn 18 - 1601 MG Enkhuizen
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Bericht van de havenmeesters
De havenmeester werkloos óf werkeloos??
Het is wel heel stil in onze haven. Aan de
westzijde van de buitenhaven en in de binnenhaven liggen de boten kant-en-klaar om uit te
varen. Aan de oostzijde is het een “kale” bedoening. Geen, bijna geen, passanten. Alleen
pechvogels met motor- of zeilproblemen óf
luwte zoekende waaghalzen voor de stormen
die hen verrasten. Het lijkt wel of het weer onder één hoedje speelt met COVID-19. (Het
woord CORONA kan ik niet meer uit de strot
krijgen). Hoog water door de storm doet de boten in de boxen stijgen. Klapperende lijnen,
doorschurende landvasten, een gescheurde
fok én gelukkig, attente havenmeesters en oplettende leden voorkomen nog meer schade
(wanneer zorgt elke bootbezitter eens dat alles
in orde is?); en overlast met de buren van de
camping wordt voorkomen. Voor het overige
viel er weinig te beleven. Hemelvaart- en Pinkster weekend, normaal druk met volle boxen
en dubbeldik aan de oost wal, leverde geen
werk op; geen gezelligheid en geen poen!

Ondanks de harde wind ging een tuinder en
zijn gezin voor een frisse neus met de schuit
toch nog buitengaats maar keerden na een
waarschuwing van de havenmeester tijdig om.

Heugenis aan betere tijden borrelen op.
Maar… hou vol; we zijn er bijna maar nog
niet… helemaal!
We zijn bijna allen geprikt … en we hebben gemazzeld. Geen covid-19 slachtoffers onder de
leden. We kunnen er weer tegen want het weer
begint duidelijk te verbeteren, de wind wordt
weer normaal en het belangrijkste: de kans op
besmettingen neemt zienderogen af. We staan
met zijn allen in de startblokken. Het wachten
is op degene die het verlossende schot lost zodat alles weer “normaal” heet en is.

N.b.: In de vorige Broeker Zeepost werden
de regels omtrent stroomverbruik vermeld.
Gevraagd werd ook als je geen stroommeter
had, de coördinerend havenmeester na afloop
van de winterstalling te melden hoeveel stroom
jij had verbruikt in de binnenhaven c.q. op de
wal. Daar is door deze gebruikers, op één enkele na, niet op gereageerd. Vervelend want zo
zijn een paar duizend KwH’s onbetaald gebleNog een paar feitjes:
ven door bootbezitters die wel het voordeel van
De sluisdeuren tussen binnen-buitenhaven
de aansluiting op het net hebben genoten maar
zijn 20 mei uit zijn voegen gehesen, gecheckt
niet de lasten dragen. Jammer, want daardoor
door het Hoogheemraadschap en in orde bewordt er komende winter periode minder couvonden zodat ze kunnen doen waarvoor ze zijn: lant stroom versterkt. Hoe? dat wordt t.z.t. gebij hoogwater de binnenhaven en omliggende
meld.
gebieden beschermen.
En nu maar genieten van het komende mooie
Een mooie zeilboot, een A.B. Rasmussen, zocht weer zonder/weinig beperkingen!
tijdig de luwte van onze haven op in plaats van
De coördinerend havenmeester
de hevige golfslag bij de jachtbouw in Enkhuizen. Een pronkstuk waarvan hierbij een foto.
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Wedstrijden & Evenementen 2021

BC

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 meeng

6 april

Dinsdagavond compee 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

“

24, 31 augustus

1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur

7 september

“

(*4 mei geen wedstrijd)

Dinsdagavond compee II

Köster Sails Around the Island 30 mei

Palaver 10.00 uur - Start 10.30/10.45 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

Prijsuitreiking compee

9 november

20.00 uur, Clubgebouw

Nieuwjaarsrecepe

-

Geen nieuwjaarsrecep5e dit jaar

Midwintermaaljd

-

Geen midwintermaal5jd dit jaar

Algemene Ledenvergadering

25 maart

Tot nader bericht uitgesteld naar najaar 2021

Seizoens opening

18 april

Geen seizoens opening dit jaar

Broekerhavenweekend

12 & 13 juni

Geen Broekerhavenweekend dit jaar

Afzeilen jeugd

5 september

10.00 uur

Seizoens afsluing

24 oktober

15.00 - 20.00 uur

EVENEMENTEN
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Rooster Havenmeesters 2021

Zomerrooster 2021

JULI

JUNI

AUG

SEPT

OKT

02

GS

07

PB

04

JRO

01

GS

06

JRO

09

PB

15

KM

11

JRE

08

PB

13

KM

16

JRO

22

JDV

18

PB

15

JRE

20

JRE

23

JRE

29

GS

25

KM

22

KM

27

JDV

30

JDV

29

JDV

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.

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:
Dirk Jan de Jong
Hoofdstraat 168
1611 AM BOVENKARSPEL

Gerjo Scholtus
Zandweg 234
1531 AW WORMER

Ronald Vriend
Rietgors 7
1606 CL VENHUIZEN
Willem Dudink
Ymertstraat 40
1611 BD BOVENKARSPEL

Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk Reglement
wordt over de toelating van een nieuw lid door de algemene ledenvergadering beslist indien tenminste 5 leden binnen 3 weken na deze publicatie tegen de toelating bij het
bestuur hebben geprotesteerd.
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Foto pagina

Gemaakt door Nicole van Hooren.

Hondje Dex de Wit wacht de bui rustig af…
Gemaakt door Petra de Wit

Vakantie foto ingezonden door Ischka IJzer
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Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 27 augustus
2021 bij redactie@broekerhaven.com

