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Van de bestuurstafel... 
 

 

Binnenkort zien we elkaar eindelijk weer, tenminste als jullie 
naar de ALV gaan. De meesten zijn al weer terug van een va-

kantie (met de boot natuurlijk). 

Brombeer is genezen van haar schroefschade en weer volop 
vaarbaar en dus togen we naar Texel. We hadden dit jaar zin 
in de eilanden. Helaas gebeurde wat ik al vreesde: drukte. 
Toen we op Texel aankwamen stond Texel nog op toegankelijk 
voor alle maten en soorten boten, terwijl de andere eilanden op 
rood stonden. Voor de niet internetters: staan / stonden op internet bedoel ik, waarop 
je kunt zien of je er nog bij kan of niet. ‘Niet’ schijnt rekbaar, want meestal, zeg maar 
van 10 tot 15u is er nog wel wat aan te schuiven. Persoonlijk zit ik liever met zwaar 
weer op ruim water dan met vrijwel windstilte aankomen in een haven en mogelijk weg-

gestuurd worden. 

De dag na onze Texelse aankomst lag daar ook alles vol en was het zo druk dat Loes, 
op de derde dag zelfs voorstelde om de volgende dag naar Harlingen te gaan. Zo gezegd 
zo gedaan. Dus op de vierde dag van onze vakantie weer aan de wal in mijn ‘vaderland’: 
Friesland. Volgende dag Leeuwarden. Heerlijke stad om met de boot te zijn. Liggend te-
gen het centrum en alle ruimte. Richting weekend werd de weersverwachting er niet 
beter op, waarop we besloten dat thuis verder vakantie vieren ook geen slecht optie zou 
zijn. Dus 8 dagen na vertrek lag Brombeer weer op haar plek en wij terug op onze 

thuisstek. 

Vrij kort daarop bleek onze haven wel erg aantrekkelijk te zijn voor ongewenste bezoe-
kers. In de Kolk bij 2 boten ingebroken met schade en gestolen waar tot gevolg. Aan de 
zeilkant ook bij een paar ongewenst bezoek. Verder bleek, door de inmiddels geplaatste 
camera’s in de buitenhaven, dat er meer gebeurt dan we daarvoor wisten. Hekklim-
mers, waterpijprokers in de doucheruimte omdat het buiten regent en als laatste een 
onguur type met rugzak die over het toegangshek klimt en een hele tijd op een zeilboot 

van een lid te vinden is. 

Er is contact over met de Politie en daar blijkt uit dat het op dit moment schering en 

inslag is in de hele regio. 

We zijn bezig om een plan te bedenken hoe we er mee om moeten gaan. In ieder geval 
een advies om zelf alert te zijn op afsluiten, waardevolle, makkelijk mee te nemen, spul-
len mee naar huis en checken of de verzekering dat dekt wat van belang is. Verder het 
verzoek om vreemde, verdachte zaken direct te melden bij de dienstdoende Havenmees-

ter of Politie. 

Nog een oproep om je, als je de club een warm hart toedraagt, te melden om deel te ne-
men in het bestuur. Een prima groepje waar je jezelf snel thuis zal voelen en van grote 

waarde kan zijn voor onze bijzondere en unieke Vereniging.  

Sjoerd 
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Van de Redactie 
Het Naviduct bij Enkhuizen, een bijzonder project en goed te zien op 

de luchtfoto op de voorpagina. Het mooie is dat schutten daar eigen-

lijk altijd heel vlot gaat. Fijn voor ons als watersporters maar ook voor 

automobilisten, zij ondervinden geen enkele hinder. Dat is op veel 

plaatsen elders in ons land wel anders en heb je te maken met lange 

wachttijden bij bruggen en sluizen, zowel voor watersporters als voor 

het verkeer. 

In deze Broekerzeepost leest u ook een verslag van Kees & Ali Meijne, 

zij hebben veel sluizen gezien onderweg naar Berlijn. Ook een leuk in-

gezonden stuk van de familie van Lingen. We zijn blij met deze bijdra-

gen van onze leden en het inspireert anderen wellicht ook. 

Daarnaast hopen we de dat de evenementen en wedstrijden op de ka-

lender door kunnen gaan. De aankondigingen vindt u in dit nummer 

maar zijn uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende regels. 

Veel leesplezier! 

Lenka Fit & Toos Sijs 

redactie@broekerhaven.com 
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Spar in Bovenkarspel blijft bestaan met nieuwe eigenaars 

 

 

De vaste klanten en buurtbewoners van Spar aan 
het Boerhaaveplein in Bovenkarspel kunnen opge-
lucht ademhalen: hun buurtsuper blijft bestaan. 
Arie en Vera Schrama doen hun zaak over aan 
Olav en Daphne Marchand. 
 
De winkel werd in 1917 gestart door Arie van der   
Gulik, en werd in 1934 een Spar-supermarkt. De  
winkel is een begrip in Bovenkarspel. Op 10 februari 
van dit jaar kon de familie Schrama nog 50 kaarsjes 
uitblazen voor de winkel, want sinds 1971 zit zij in  
dit pand. De huidige Schrama’s, Arie en Vera,       
runnen de winkel sinds 1990. 
 
Geen opvolging 
Omdat Arie en Vera de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt en er geen opvolging zat bij 
hun kinderen, gingen zij op zoek naar een nieuwe ondernemer. Dit heeft lange tijd geduurd, 
maar eindelijk kwam er vanuit Spar het bericht dat een nieuwe ondernemer zich had gemeld.  

De 45-jarige Olav Marchand uit Landsmeer toonde zijn interesse en door zijn enthousiasme en 
decennialange ervaring in de detailhandel, zag ook Spar het zitten met hem. Met zijn vrouw 
Daphne Marchand-Schaap, die met name op de achtergrond zal opereren, zal hij donderdag     
2 september de deuren van een vernieuwde Spar openen. 

Nieuwe slijterij 
De winkel is grondig verbouwd en er is onder meer een slijterij aan de zaak toegevoegd. Ook 
komt er een versplein met vers belegde broodjes, pizza’s, smoothies en salades en een koffiecor-
ner. Natuurlijk ontbreken de kranten en loterijen niet en kan men hier straks nog steeds te-
recht voor de pakjes van PostNL. 
 
Graag tot ziens bij de vernieuwde Spar in Bovenkarspel! 

Een groot  

DANK JE WEL  

voor Vera & Arie! 
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Met de Nautica en Cycloop naar Berlijn (1)  
In het voorjaar hadden we het plan om, indien de 

Corona perikelen het toelaten, weer eens naar 

Duitsland te gaan en wel naar Berlijn. Ik was  al 

eens in Berlijn Spandau geweest om een jacht op te 

halen en naar Loosdrecht te brengen, maar dat was 

werk.  

Ik hoorde van Tineke en Willem Dijkema van de 

Nautica dat zij het zelfde idee hadden. Na wat voor-

bereiding en overleg naar een datum gekeken. De 

planning was niet al te laat in het seizoen in ver-

band met de waterstand op onder andere de Elbe. 

Achteraf hebben we regelmatig buien gehad wat 

zorgde voor voldoende water. We waren ook afhan-

kelijk van de vaccinatie tegen de Corona. We heb-

ben alle vier ongeveer de zelfde leeftijd dus het inen-

ten  kon op dezelfde tijd gebeuren. Uiteindelijk was 

de planning om 20 mei te vertrekken en we hadden 

er een week of zeven voor uitgetrokken. In de dagen 

voor vertrek alles aan boord gebracht wat we dach-

ten nodig te hebben. Bij Datema nog een paar wa-

terkaarten van het gebied van Berlijn en de wateren 

ten oosten en noorden daarvan aangeschaft. We 

hebben ook de elektronische kaarten van Stentec 

aan boord maar ik wil ook altijd de kaarten op pa-

pier mee. Van het Dortmund- Ems-kanal en het 

Mittellandkanal had ik de kaarten al.  

Op 19 mei hadden we onze tweede Corona inenting 

gehad en op de terug weg naar huis bij Medemblik 

over de dijk gereden. Het IJsselmeer was een spiegel 

en we besloten nog dezelfde dag te vertrekken, dan 

wachten we wel ergens aan de overkant op de Nau-

tica. Het is altijd weer kijken naar de golven op het 

IJsselmeer. De Cycloop kan best wel ruw water 

hebben maar het vaart niet prettig met zo’n tuitel-

bak. Tineke en Willem dachten het zelfde en die zijn 

ook tegen de avond gaan varen, via de AIS bleven 

we op de hoogte van de positie waar we waren of 

lagen. Wij zijn op het Ketelmeer langs het IJsseloog 

voor anker gegaan en na een paar uur kwam de 

Nautica langszij. Na een rustige nacht zijn we de 

volgende ochtend vertrokken om via het Zwarte wa-

ter, Meppelerdiep  en de Hoogeveensevaart boven de 

sluis van Noordscheschut af te meren. 

De volgende dag in Nieuw-Amsterdam nog bood-

schappen te hebben gedaan en  door gevaren naar 

de afmeerplek van het Veenmuseum. Het museum 

was vanwege Corona gesloten. Op de verlengde 

Hoogeveensevaart kregen we te maken met een he-

vige stortregen en een windhoos die we gelukkig 

zonder verdere schade hebben doorstaan. We had-

den afgesproken de eerste dagen door te varen zo-

dat we later meer tijd hadden om te blijven liggen. 

Dag 4 werd best wel een spannende, mogen we 

Duitsland wel in. De quarantaine berichten waren 

niet erg duidelijk. Via internet en de site van bui-

tenlandse zaken kon het niet en ander berichten 

weer wel maar moest je een formulier op de compu-

ter invullen dus niet erg duidelijk. Voor de sluis bij 

Barenfleer werd het nog spannender we moesten 

daar vrij lang wachten dus dachten we dat we 

Duitsland niet in mochten. Achteraf was dat vanwe-

ge de konvooivaart, er was geen konvooi uit Duits-

land. Bij de sluis van Haren werd nergens om ge-

vraagd en moesten we alleen sluisgeld betalen. Bij 

watersporthaven van Haren op het Dortmund-Ems-

kanal (DEK) werd wel gevraagd om een testresul-

taat. Die hadden we niet maar het bewijs van vacci-

natie was voldoende en konden we na het invullen 

van de formulieren en het betalen van havengeld 

blijven. Eerste Pinksterdag zijn we doorgevaren 

naar Sluis Gleesen een stuk van 40 kilometer maar 

door de Pinksterdagen schutten ze maar tot 14.00 

uur en je moet 30 minuten voor die tijd aanwezig 

zijn was het voor die dag over. Het schutten ging 

vandaag vlot en hoefde we niet te wachten op be-

roepsvaart om te schutten. Tweede Pinksterdag het 

zelfde als de vorige dag en zijn we tot Bevergern ge-

komen. Hier kreeg Willem problemen met zijn laad-

stroom, waarschijnlijk al eerder want er brandde 

wel een lampje op zijn paneel maar daar heeft hij 

geen aandacht aan geschonken. De Nautica wilde 

niet starten, de accu was leeg. De lader van de Cy-

cloop overgezet en via het separate  boordnet van de 

Nautica de startaccu’s weer geladen. De storing was 

een kapotte spanningsregelaar. De volgende dag, 25 

mei, draaide we het Mitellandkanal (MLK) op en zijn 

we naar Bad Essen gevaren en daar in de nieuwe 

Marina Bad Essen afgemeerd. Via internet naar een 

garage gezocht die een spanningsregelaar kon leve-

ren. Na een half uurtje lopen waren we er. Ze had-

den deze niet op voorraad maar de volgende och-

tend om negen uur wel. De volgende ochtend nog-

maals naar de garage gelopen en na betaling van 

€50.- hadden we een spanningsregelaar. Deze weer 

gemonteerd en na het starten waren alle lampjes 

weer uit en kon de accu weer bijgeladen worden. 

We vertrokken 26 mei richting Haste en onderweg 
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bij Minden zijn we over het aquaduct met de Weser 

gevaren, op de terugweg zijn we daar langer blijven 

liggen. Het MLK is een lang kanaal van ruim 320 

kilometer met regelmatig wel een jachthaven en ook 

zijn er ruim voldoende afmeerplaatsen voor de re-

creatievaart. Deze liggen altijd bij afmeerplaatsen 

voor de beroepsvaart, er is dan aan het begin of ein-

de een meter of 60 bestemd voor sportboten. Dit is 

met een bord aangegeven. De bolders zijn vaak geel 

geschilderd en het damwandprofiel is dicht ge-

maakt. Bij km 174 hadden we de eerste sluis op het 

MLK bij Anderten met een hoogte verschil van 15 

meter. Bij km 236 de tweede sluis op het MLK dit 

was sluis Sülfeld met een hoogteverschil van 9 me-

ter. 

27 mei zijn we doorgevaren naar Wolfsburg, het do-

mein van Volkswagen. Overal waar je kijkt is het 

Volkswagen. De bedoeling was om de volgende dag 

naar het museum van VW te gaan, maar door de 

corona regels was het gesloten. Iets wat we later 

met name is Berlijn en Hamburg nog veel vaker te-

gen kwamen. Op 28 mei doorgevaren naar Haldens-

leben en ook daar afgemeerd aan de sportboten-

plaats. Het werd wel tijd om te bunkeren ik had al 

een bunkerplaats gemist en nu werd het toch min-

der. Op 29 mei vertrokken naar Brandenburg aan 

de Havel. Het is een beetje verwarrend, we varen nu 

op het Elbe-Havel-kanal (EHK) maar de kilometer-

telling gaat gewoon door. Bij km 327 de volgende 

sluis, die van Hohenwarthe met een hoogte verschil 

van 19 meter. Als je daar in ligt dan is die betonnen 

muur wel erg hoog. De volgende sluis bij km 346 op 

het EHK is Sluis Zerben met een hoogte verschil 

tussen de 3,5 en 6 meter. Bij km 376 is de volgende 

sluis die van Wusterwitz ook met een hoogte ver-

schil tussen de 3,5 en 6 meter. Deze dag zijn we 

doorgevaren naar  Brandenbrug aan de Havel. De 

volgende ochtend 30 mei kon ik daar bunkeren bij 

een jachthaven. Van de prijs was het even schrik-

ken, we tankten 540 liter voor de prijs van €1,57, 

maar we konden weer vooruit. Na het bunkeren zijn 

we richting Berlijn Potsdam gevaren. We zaten dui-

delijk in een andere omgeving, van rechtuit recht-

aan met veel groen naar veel meer bochten afgewis-

seld met meren en veel meer recreatie vaart. Wat je 

hier heel veel tegenkwam waren de drijvende vakan-

tiehuisjes met een buitenboord motor erachter. 

 

In Potsdam hebben we onze ogen uitgekeken naar 

de grote buitenverblijven en ook in Berlijn Charlot-

teburch waar hele mooie en gerestaureerde buiten-

verblijven zijn te bewonderen. Helaas zoals eerder 

geschreven alleen aan de buitenzijde. Op 3 juni zijn 

we de Spree opgevaren en hebben midden in Berlijn 

in het centrum van de regeringsgebouwen een 

mooie ligplaats gevonden. We lagen nabij het sta-

tion Friedrichstrasse, je ligt daar bijna  midden in 

Berlijn met al zijn mooie en gerestaureerde gebou-

wen. Wel zijn de kogelinslagen in de muren nog te 

zien. We hebben veel gewandeld en alle bekende 

maar ook minder bekende bouwwerken van de stad 

bekeken. De eerste nacht lagen we dubbel maar de 

volgende dag werden we gecorrigeerd door de was-

serschutzpolizei, we mochten wel blijven liggen 

maar wel achter elkaar. Uiteraard hebben we ook 

nog de overblijfselen van de muur bekeken met 

daarbij een openlucht fototentoonstelling van de 

tweede wereldoorlog.   

 

Vlakbij de muur staat 

nog een wachttoren uit 

de DDR tijd. In de stra-

ten is met afwijkende 

bestrating de contouren 

van de loop van de 

muur te zien.  

Op 4 juni hebben we 

Berlijn verlaten na nog 

even een klein stukje de 

Spree op te varen en de 

Oberbaumbrücke te 

hebben bewonderd.  

 

Kees & Ali Meijne 
 

In het december nummer volgt deel II van deze reis. 
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Wedstrijdzeilen & competitie 

TAARTENRACE 

      Ook dit jaar weer de taartenrace, gesponsord door: 

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 

Om 11:00 UUR: PALAVER MET KOFFIE & GEBAK 

Dan wordt ook de starttijd bekend gemaakt. 

Na afloop is er een gezellige prijsuitreiking. 

De prijzen zijn uiteraard weer drie heerlijke taarten voor de    

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

Opgave niet nodig. 

12 UURS VAN BROEKERHAVEN 

Zaterdag 4 september 2021 zeilen we weer voor de eer en de prachtige 

prijzen van de 12-uurs van Broekerhaven. 

Het palaver is om 8.30 uur. 

De start is voor iedereen om 9 uur. 

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

We hopen op goed zeilweer en een enthousiaste deelname. 

Meer informatie bij Ron Laan via wedstrijdzeilen@broekerhaven.com        

of op dinsdagavond na de wedstrijd.  



11 

 Prijsuitreiking dinsdagavondwedstrijden 

 

Het dinsdagavondwedstrijdzeilseizoen is helaas bijna weer voorbij. 

We hebben veel avonden kunnen zeilen en de  

belangstelling was groot. 

 

We maken de prijsuitreiking bekend op dinsdag 9 november 2021. 

We beginnen de avond om 20.00 uur.  

 

We zien je dan en neem gezellig je bemanning mee. 

 

Met vriendelijke groet, De Wedstrijdcommissie 
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Seizoensafsluiting zondag 24 oktober 2021 

Zoals het er nu uit ziet kunnen we als vereniging eindelijk weer eens het 

seizoen afsluiten, maar wel onder de op deze datum geldende voorwaarden. 

En daar zullen we ons dan ook strikt aan houden.  

We zullen gebruik moeten maken van het clubhuis (binnen) en tenten 

(buiten) dit om zoveel mogelijk spreiding te realiseren. Alle deuren moeten 

open blijven om een zo groot mogelijke ventilatie te verkrijgen (voorschrift) 

en dat geldt ook voor de tenten.  

Verder gelden de bekende regels: Houd afstand, ben je verkouden – heb je 

klachten: blijf thuis.  

We hopen natuurlijk op mooi weer, maar als het wat minder is zorg dan 

voor warme kleding dat doen we op de boot ook, want we gaan niet aan de 

regels tornen. Het klinkt vast een beetje schoolmeesterachtig maar dit is de 

enige manier om iets te kunnen organiseren, en wij hopen op ieders begrip. 

Natuurlijk vraag je je af: Wat gaan we doen? 

We beginnen om 15.00 uur en spelen ons laatste deuntje om 20.00 uur. 

Zoals gebruikelijk beginnen we met koffie of thee en als je dit wilt overslaan 

haal je tegen betaling het gewenste af bij de bar. Rond een uur of vier zal 

de rookoven opgestart worden en gaan we door Barry Kruisdijk verwend 

worden met heerlijke vis. En de gezelligheid die maken we zoals gewoonlijk 

zelf. 

Omdat we vis moeten inkopen is het belangrijk om te weten met hoeveel 

personen we zijn, daarom het volgende: Geef je op tijd op en                    

uiterlijk vóór 16 oktober. 

 

Namens de Evenementen Commissie 

Peter van Laar 

 

Bij voorkeur via mail: 

pjj.van.laar@quicknet.nl 

 

Of anders via mobiel: 

06-34441761 

 

Evenementen Commissie 
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Afzeilen Jeugd 2021 
 

We gaan het maar niet weer over corona hebben, want het jeugdzeilen heeft er als bui-

tensport betrekkelijk weinig last van gehad. 

Waar we het wel over gaan hebben is dat zondag 5 september a.s. weer een vreselijk 

spannende dag wordt voor onze jeugdzeilers. Met heel veel plezier kwamen ze naar de 

wekelijkse lessen toe om elke keer weer een klein beetje meer zeeman of zeevrouw te 

worden. Dat is voor de een wat makkelijker dan voor de ander, maar het aller belang-

rijkste is dat ze het met plezier doen. Nou, en dat doen ze! 

Hoe leuk zou het zijn als er ook vanuit de vereniging wat belangstelling voor deze dag 

zal zijn. En je weet maar nooit waar dit toe leidt. Het is immers zo dat een deel van de 

instructeurs, 7 in getal, les geeft aan de huidige jeugd en dit vroeger bij ons heeft ge-

had. Een heeft er zelfs een eigen boot en doet mee aan de dinsdagavond wedstrijden, en 

maakt ook de getuigschriften. Wie? Jurriën van der Loo. Dus zet het in je agenda en 

kom de jeugd even aanmoedigen. Om 10.00 uur gaan ze het water op. Op de pier kun 

je alles goed zien en er staat ook nog een bakkie leut. 

Als alles achter de rug is, en de kinderen trots naar huis gaan met hun behaalde ge-

tuigschrift / diploma, slooft de leiding zich nog even uit om alles schoon op te bergen en 

daarna te genieten van een welverdiende BBQ. 

Ik wens iedereen een dag met mooi (afzeil)weer, maar vooral veel voldoening en gezellig-

heid. 

 

Peter van Laar 
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Tussen alle vakantieplannen door vinden we een gaatje in de agenda van de redac-
tie en de familie Hoppenbrouwer. Mensen met bootjes zijn vaak op pad in het zo-
merseizoen dus het is soms even zoeken. Op een donderdagavond in juli worden 
we heel hartelijk welkom geheten aan de gezellige keukentafel van de familie aan 
de Broekerhavenweg in Bovenkarspel. 

NAAM: Mark & Annemarie HoppenbrouwerMark & Annemarie HoppenbrouwerMark & Annemarie HoppenbrouwerMark & Annemarie Hoppenbrouwer    
GEBOREN: Mark is geboren in Zaandam op 12 juli 1967.  

 Annemarie is in Enkhuizen geboren, op Tweede Kerstdag 1968. 

GEZIN:  Mark was tot zijn vijfde jaar een Zaankanter maar door een woningruil met de colle-

ga van zijn vader bij Bruynzeel kwamen ze in de Oranje Nassaustraat in Bovenkar-

spel terecht. Samen met zijn 2 zussen en 1 broer groeide hij op in het gezellige dorp 

en ging hij naar basisschool de Wendel en daarna naar de Kuipersdijk school in 

Enkhuizen. Daarna volgde nog een opleiding in Heerhugowaard om als brood- en 

banketbakker opgeleid te worden, liep stage bij Bakker Botman en daarna zou hij 

mooi als bakker aan het werk kunnen gaan… 

 Annemarie geboren en getogen op het Westeinde als dochter van een ‘bollenboer’ 

groeide op met haar 2 broers en 1 zus. Ze ging naar basisschool de Willibrordus en 

daarna naar de Hoeksteen. Ze koos eveneens een opleiding in de richting van Brood 

& Banket. Ze liep stage bij bakkerij Massenberg in Enkhuizen en ging daarna aan 

de slag in Amsterdam, eerst bij een bakkerij, daarna bij het American Hotel. 

 Je zou denken… we zitten bij de grootste concurrenten van alle bakkers in West-

Friesland aan tafel… 

WERK: Mark dacht op gegeven moment dat het tijd was om zijn vleugels uit slaan. Hij ver-

trok in 1987 naar Israël en verbleef daar 3 jaar in een kibboets. ’s Ochtends werken 

en ’s middags naar school en hij leerde er de Hebreeuwse taal.  

 Toen Mark in 1990 terug kwam in Nederland ging hij toch maar weer studeren. Hij 

volgde de HBO opleiding voor verpleging in Amsterdam en werkte daarbij in het 

Joods verpleeghuis. Dat kwam goed uit met zijn ervaring in Israël. Hij had een ka-
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Mark & Annemarie 



17 

mer in een appartement van de opleiding waar hij met 3 medestudenten woonde. 

 Annemarie wilde wel wat dichterbij huis werken. Eerst bij Syngenta, nu al jaren 

bij Pan American Seeds (Kieft) in Hem. Ze helpt daar de veredelaars met bestuiven 

en het schonen van zaad. Ook werkt ze graag met de hommels die ze gebruiken 

voor het bestuiven.  

 Mark werkt tegenwoordig bij de Spoedeisende Psychiatrie in Amsterdam (SPA, 

voorheen Jellinek). Intensieve crisisdienst, alles wat de politie op straat aantreft 

wordt bij hen gebracht, ook vaak toeristen. Mark houdt van de reuring in de stad. 

Al is het nu wel wat rustiger op dat gebied tijdens de corona crisis. 

 Annemarie en Mark leerden elkaar rond hun 18e kennen in café het Haventje in 

Enkhuizen in een periode dat ze allebei verliefd waren op iemand anders. Toen 

Mark na zijn periode in Israël Annemarie mee vroeg naar een bedrijfsuitje in Ant-

werpen zei ze ja en ze zijn vanaf dat moment altijd bij elkaar gebleven. 

 Ze trouwden in 1995 en daarna kwamen er 2 zoons; Ruben van 21 en Saul van 

19. De jongens studeren maar wonen nog wel gezellig thuis. Ook hond Vaya, een 

Airedale Terriër houdt hen al 8 jaar gezelschap. 

 HOBBY’S & VAKANTIE:  Ze hebben heel veel dingen die ze leuk vinden! 

 Mark heeft bijen en is een echte hobby-imker. De honing is net geoogst en we ne-

men een potje verse honing mee. Motorrijden is leuk maar soms gevaarlijk. Na een 

ongeval zo’n 10 jaar terug moest hij wel even revalideren. Gelukkig is alles goed 

gekomen. Ze gaan graag op vakantie en op reis, met de Karsten tent kamperen, 

Thailand, city trips, reizen met de kinderen naar Amerika en Zuid-Afrika, bootje 

huren in Friesland, ze hebben al veel van de wereld gezien maar hebben ook nog 

dromen. Ze lopen beide graag een rondje hard, houden van koken en vooral van 

lekker eten en van het strand. 

 En dan natuurlijk zeilen! Marks vader droomde er altijd van om een bootje kopen 

wanneer hij met pensioen was. Helaas was het daarvoor te laat, hij overleed op 

zijn 66e. De boot was er nooit gekomen. Goede reden voor Mark om daar in ieder 

geval geen spijt van te krijgen. Ze hebben vorig jaar de boot van de familie Hop-

man gekocht en ze zijn er erg blij mee. Ze voelen zich gelukkig op het water en le-

ren elk tochtje weer. 

 Zo voeren ze eens over de randmeren en kwamen bij de Ketelbrug. Vlak voor hen 

ging de brug net dicht nadat er twee zeilboten doorheen gegaan waren. Net te laat. 

Ze hebben nog geen marifoon dus pakten ze de telefoon. “Hoe laat gaat u de brug 

weer open doen?”, vroeg Annemarie. De brugwachter zei: “ik ga voor jullie hele-

maal geen brug open doen”! “Oh, waarom niet? We willen er ook onderdoor”. De 

brugwachter zegt; “jullie kunnen er makkelijk onderdoor”. Ze twijfelen, die mast is 

zo hoog, zou dat echt wel gaan lukken? “En als ie stuk gaat, hoe doen we dat dan 

met de kosten?”, vraagt Annemarie nog gauw. “Dan betaal ik die”, zei de brug-

wachter weer “en dan doe ik de brug alsnog voor jullie open”. 

 Ze gingen op de brug af. De spanning nam toe naarmate ze dichterbij kwamen. 

Dat past nooit! Gaat het lukken? Ja, ik denk net, of nee, toch niet, maar… we heb-

ben nog wel een meter of vier boven de mast! Pfff, ja, Gerard had het wel gezegd, 

dat rondje Randmeren kunnen jullie doen want jullie passen onder alle bruggen 

door. De Marel lijkt echt veel groter… 
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 Dit jaar willen ze tijdens hun vakantie via de Staande Mast Route naar het noorden 

varen en dan naar Schiermonnikoog.  

TYPE SCHIP: Een Schouw 

NAAM SCHIP: Marel 

CONTACT MET DE WATERSPORT: Beide niet opgegroeid met watersport maar Mark vond sur-

fen altijd erg leuk. Later kocht hij een klein zeilbootje waar hij met zijn broer in zeil-

de. Dat bootje stond bij Broekerhaven op het landje en kon via de helling te water 

gelaten worden. Hij heeft nog indruk proberen te maken met zijn zeilboot toen An-

nemarie ooit met haar moeder over de dijk fietste. Ze zag hem alleen niet… 

FAVORIETE MUZIEK: Aan boord luisteren ze weinig muziek maar ze hebben wel een JBL box 

mee, ze houden van veel verschillende muziek, country pop, Nederlandstalig, alle-

maal goed. Ze kijken nog wel eens tv op de laptop wanneer ze aan boord zijn. 

FAVORIETE DRANK: Annemarie een café latte of een lekker wijntje. Mark houdt wel van een 

Texels biertje of een glaasje port. 

FAVORIETE GERECHT: De makkelijke maaltijd! Ze vinden veel lekker en er wordt van alles 

klaar gemaakt. Annemarie vindt de tagliatelle met zalm erg lekker, salade erbij. 

Heerlijk! 

WIE KOOKT ER AAN BOORD?: Mark! 

FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): We hebben hem net! Maar ach, Annemarie houdt 

ook wel van luxe en comfort. Een scherpjacht of grote platbodem met 6 goede 

slaapplaatsen. 

 Mark denkt dan aan een Lemster Aak maar een beetje koetelen op hun eigen 

Schouw heeft ook zijn charmes en daar is hij dik tevreden mee. 

DAT WIL IK NOG KWIJT: Ze zijn nog niet zo lang lid van de vereniging maar zouden heel graag 

wat meer mensen leren kennen van de vereniging. Door corona missen ze wel wat 

contact met andere mensen op de haven. Die gaan vast wel weer komen hoor en 

dan sluiten ze zich graag aan bij de gezelligheid. 

 Wij liggen aan de lange kade, zegt Mark. We zijn wel benieuwd wat er gaat gebeu-

ren met Van der Meulen. 

WAT BETREFT DE VRAAG VAN EMIEL: Kun je 

goed zeilen met een hond?  

ANTWOORD VAN ANNEMARIE EN MARK: Nou, 

niet echt, zegt Annemarie. De hond is 

ook wat onrustig en je moet altijd op 

zoek naar een kade of uitlaatplaats voor 

de hond. Ze hebben ook twee vouwfiet-

sen mee en als je dan gaat fietsen is het 

weer zielig om de hond op de boot ach-

ter te laten. Althans, dat vindt Annema-

rie, het is toch wel een verbond ook, je 

houdt er toch rekening mee. 

 Mark is zo gek op die hond, die mist 

Vaya gewoon, wat hem betreft mag ze 

wel mee. Vaya aan boord van de Marel 
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VOLGEND SLACHTOFFER: Jan Botman. 

VRAAG VAN ANNEMARIE: Ik heb gezien dat jullie ook een zeilboot hebben met Broekerhaven 

achterop. Jullie waren aan het varen met het gezin. Van vroeger kan ik mij herin-

neren dat jullie vader zelf een zeilboot had gebouwd, de Christien. Jullie gingen 

daar mee op pad, achter het huis vertrokken jullie, over de overhaal en dan het 

grote water op. Bijzonder vond ik dat. Is daar de passie voor zeilboten ontstaan? 

 
         De Redactie 
 

De Marel van Mark & Annemarie 
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Allerlei 

Algemene Leden  

Vergadering  

2021 

De datum voor de Algemene Leden 

Vergadering is vastgesteld op       

donderdag 7 oktober 2021 en zal 

plaatsvinden in Dorpshuis De Stek 

in Grootebroek.  

Aanvangstijd: 20.00 uur.  

Binnenkort ontvangt u via de mail 

meer informatie m.b.t. inschrijving 

hiervoor, de voorschriften en de 

agenda. 

 

Het Bestuur 

pietervalley 

In de vorige Broekerzeepost stond een  

oproep wie deze persoon kende… 

We kregen best een heel aantal reacties 

van leden. Kort na de publicatie stond 

pietervalley namelijk geregeld in de 

nieuwsbladen als meest populaire 

‘”TikTokker” met megaveel views. 

En leuk.. Hij post ook nog een filmpje, 

of hij nou moest reageren op onze oproep 

of niet! Pieter, we zouden je graag eens 

interviewen en zijn benieuwd of je ook iets 

met watersport hebt. Als je nog tijd over 

hebt natuurlijk….  

De Redactie 

Geef inbrekers 

geen kans! 

 

 

Er is de afgelopen periode met regelmaat 

ingebroken op boten. Niet alleen bij ons 

in de haven, ook elders. Zorg ervoor dat 

er geen waardevolle spullen in de boot 

liggen en dat alles goed op slot zit.  

Sinds deze zomer zijn er  

camera’s geplaatst rondom 

de ingang en het clubge-

bouw. Op deze beelden zien 

we verdachte personen die 

op klaarlichte dag boten betreden en 

checken of er wat te halen valt op het 

haventerrein.  

Wees alert op ‘vreemde personen’ in de 

haven en geef nooit zomaar de code van 

het hek. 
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Hijsen 

Het hijsformulier ontvangt u binnenkort via de mail. 

Hou de mailbox hiervoor dus in de gaten. 
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Köster Sails Around the Island  

Zondag 30 mei 2021 

Verslag door Peter van Laar 

Omdat het traditie is dat de winnaar een stukje schrijft 

over een evenement, wedstrijd, Broekerhaven weekend of 

wat dan ook, werd ik er gelukkig op tijd door Annette aan 

herinnerd dit te doen, dus bij deze. 

Als je zeilmaker bent en je bent dan ook nog lid van WSV 

De Broekerhaven dan is het toch niet gek als je dan ook 

nog iets gaat organiseren voor enthousiaste zeilers zoals onze vereniging die kent. Ik 

weet niet of André daar lang over nagedacht heeft, maar het is er wel van gekomen. Het 

was nauwelijks bekent of een flink aantal schepen met bemanning had zich ingeschre-

ven voor de allereerste De Köster Sails Around the Island Markerwadden. 

Met 12 inschrijvingen, dat is toch niet verkeerd, ging de allereerste race van dit kaliber 

start. Maar voordat we begonnen was er natuurlijk eerst een palaver om 10.00 uur. En 

dat palaver was niet alleen gebruikelijk maar ook nodig, want tijdens het palaver werd 

besloten om niet om de “Markerwadden” te varen maar een eigen parcours uit te zet-

ten, dit i.v.m. de te verwachtte weinig wind. Dat was een kleine tegenslag, maar zeilers 

zijn positief en als zodanig werd het ook opgepakt. Het werd een niet al te lange baan: 

Start - KGBR - SB,  KG35 - BB,  TZZ - BB, KGBR - BB. En zo gingen we dan van start. 

Ook de Surprise deed mee, en dit keer was Jurriën van der Loo zoals later zou blijken 

een geweldige matroos, en we hadden er zin in. Tijdens de race kregen we bericht dat 

het parcours verlengd werd (de wind viel toch nog mee), en zo kwam er een rak bij: van 

de KGBR naar de KG33 en weer via de KGBR richting finish. 

Het was een mooie race, en ook een prachtige zeilmiddag waar vooral de wind ook een 

deelnemer was. Die kon je nog weleens verrassen, wat ook bepalend was voor de keuze 

die je maakte. Maar het aller mooiste is natuurlijk het idee van André van Köster Sails 

om dit neer te zetten, en hopen dan ook dat dit een vervolg mag krijgen, maar dan echt 

Around the Islands “Markerwadden”, want dat was natuurlijk de insteek. 

De uitslag werd zoals gewoonlijk tijdens een gezellig samen zijn bekend gemaakt en 

luidde als volgt:   

Schip Schipper Gezeilde �jd Gecorrigeerde �jd Plaats 

Surprise Peter van Laar 9740 9019 1 

Veritas Navis Bartholomeus Swart 9777 9401 2 

Place 44 Ron Laan 8776 9644 3 

Ithaka Wim Schagen 9873 10074 4 

Twister Hans Limburg 9285 10203 5 

Emérato Gerard Hopman 11441 10215 6 

Fanaat Aad Houweling 11098 10276 7 

Sjonshine Sjon Koomen 12235 10547 8 

Sloe Gin Bert Biesenbeek 12344 10550 9 

Lemmer 45 Wietse van Lingen 10577 10577 10 

Compromissa  14700 11760 11 
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Eerste prijs voor Peter van Laar  

Tweede prijs voor Bart Swart 

Derde prijs voor Ron Laan 
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Een vreemde eend in de bijt... 

Graag willen we ons en onze boot even 

voorstellen daar deze verschijning voor ve-

len wordt gezien als vreemde eend in de 

bijt, maar is dat echt wel zo in de broeker-

haven? 

Het schip “Lemmer 45 of LE45” is een sta-

len visserman lemsteraak van 13 m en ge-

bouwd door Kuperus in Makkum. Dit soort 

schip is typisch uit het verleden voor de 

Friese Kust en regio Lemmer en vergelijk-

baar met het soort schepen typisch voor de 

Noord-Hollandse kust zoals Botters en 

Aken. De oorspronkelijke LE45 was ge-

naamd Jonge Jacob en later Foarut 

(vooruit) en had het officiële visserij num-

mer van 1911 tot 1932. De eigenaar was 

Jelle (Nikkie) Visser en was getrouwd met 

Zwarte Foek wat weer een bijnaam was 

voor de kleur van zijn vrouw’s haar. Nikkie 

was ook genaamd Dikke Nikkie, reden is 

wel duidelijk denk ik. De Lemsteraken vis-

ten met name op de zuiderzee en uit oude 

fotos blijkt ook wel dat deze schepen zo af 

en toe in de broekerhaven afmeerden en 

zijn dus al langer aanwezig. De visserij 

schepen die vroeger vanuit Bovenkarspel 

voeren hadden de registratie BC. 

De huidige LE45 is gebouwd in 2000 en 

eerste eigenaar Ben en Lena Loohuis. Lena 

is de kleindochter van 

Jelle Visser en van-

daar het doorgeven 

van het visserijnum-

mer en naam Foarut. 

Wij hebben het schip 

gekocht en september 

vorig jaar na een lan-

ge tijd in bezit ge-

weest te zijn van de 

40 m charterklipper Succes. Zelf zijn we 

daar ook al mee in de haven geweest. In 

2007 hebben we het eerste buurtfeest van 

de Peperstraat en Kleine Kaai gehouden 

aan boord ter introductie toen we in de   

Peperstraat kwamen wonen. Toentertijd 

was het invaren na toestemming van Jaap 

Peerdeman gemakkelijk, eruit waren bijna 

onmogelijk daar de hak van het schip ach-

ter een zand drempel beleef hangen. 

Nu met de LE45 varen we met onze 4 kin-

deren graag in de vakantie en weekenden 

en ook gaan we graag mee met de dinsdag-

avond wedstrijden om de boot steeds beter 

te leren kennen en te zeilen. We hopen dan 

ook ons in de strijd te kunnen mengen. Na-

tuurlijk zeilt een platbodem wel anders dan 

de kieljachten om ons heen en is deze min-

der snel wendbaar, doch zoals bekend, 

lengte loopt en daar houden we ons aan 

vast. Tot snel op het water of ter kennisma-

king aan boord. 

Wietse en Eveline van Lingen 
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Bedrijventerrein Schepenwijk - De Dolfijn 18 - 1601 MG Enkhuizen 
www.dehoutexpert.nl - Tel: 0228-314177 
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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  

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 10.00 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) 

StarGjd wordt 5jdens de koffie bekend gemaakt 

 

EVENEMENTEN   

Nieuwjaarsrecep�e - Geen nieuwjaarsrecep5e dit jaar 

Midwintermaal�jd - Geen midwintermaal5jd dit jaar 

Algemene Ledenvergadering 7 oktober 20.00 uur in “Dorpshuis De Stek” 

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 afslui�ng 24 oktober 15.00 - 20.00 uur 

Prijsuitreiking compe��e 9 november 20.00 uur, Clubgebouw 

BC 

(*4 mei geen wedstrijd) 



27 



28 

Bericht van de havenmeesters 
Als een dief in de nacht... 

Vier-en-twintig uren actief havenmeester zijn, lukt echt niet ook al verwachten sommige leden 

dat van je. Het blijft roeien met de riemen die je tot je beschikking hebt 

De titel geeft al aan dat in de uren dat er geen toezicht op de binnen en buiten haven is,  

“onverlaten”, insluipers, drugsgestoorden, of vul zelf maar in, daar gebruik van maken. Zo heb-

ben we begin juni, van vrijdag op zaterdagnacht last gehad van baldadige jeugd die op het land-

je bij Van de Meulen vuurtjes stookten, de schuifdeur van de loods forceerden en daar vanwege 

de regen hun drankfeest vervolgden. De politie was in de avond geweest; maar dat voorkwam 

dit dus niet. De gemeente is door het bestuur op de hoogte gesteld. Passanten blijken mede 

vanwege deze overlast weg te blijven. 

Het mogen gebruiken van onze fietsen wordt door passanten zeer op prijs gesteld en is mede 

reden om in onze haven aan te leggen. Dat de vrijheid van gebruik ongewenste bezoekers de ge-

legenheid gaf twee van onze beste damesfietsen te ontvreemden bleek in de maand juli toen in 

een stille periode dat pas opviel. 

Begin juli was het wederom raak. Een vijftal klom over het toegangshek en verkenden de moge-

lijkheden. Ondanks bemoeienis van eigen leden die hen verzochten het terrein te verlaten, ble-

ken ze later te zijn teruggekomen en onder andere wat niet noemenswaardige vernielingen te 

hebben aangericht. Dit voorval was voor het bestuur aanleiding om zo snel mogelijk camera’s te 

laten plaatsen, gericht op hek en deur van het gebouw. Onnodig bezoek kan dan gedetecteerd 

worden.  

Helaas is dit in de binnenhaven (nog) niet gerealiseerd omdat dat niet zo eenvoudig is. Ook daar 

is er op verschillende boten ingebroken waarbij, bij sommigen met flinke schade, gestolen spul-

len en wat bruggeld is meegenomen. Ook lieten de dieven de boten bevuild achter en hebben ze 

zich tegoed gedaan aan etenswaren. Onlangs is er ook in de buitenhaven bij een boot ingebro-

ken waarbij de waarschijnlijke dader toch goed in beeld is gekomen. In alle gevallen is de poli-

tie, zowel door de gedupeerden als door 

het bestuur hiervan in kennis gesteld. 

Naar nu blijkt is de vereniging niet de eni-

ge en zijn er meer verenigingen en restau-

rants de dupe geweest. Het bestuur bezint 

zich over hoe hieraan paal en perk te stel-

len. U kunt zich afvragen hoe een en an-

der zo mogelijk te voorkomen. Net zoals U 

zijn de havenmeesters en de omwonenden 

alert op personen die “zomaar” in de bin-

nen- en buiten haven rondhangen. Niet 

bekend zijn en zich op ons eigen terrein 

bevinden. Spreek ze aan en vraag “Wie ze 

zoeken?” De camera’s bewijzen zijn nut in 

de buitenhaven; in hoeverre de privacy 

wetgeving dat ook in de binnenhaven mo-

gelijk maakt, wordt uitgezocht.   

Ander nieuws: 

De waterdag in onze binnenhaven op zaterdag 31 juli, georganiseerd door vrijwilligers, en be-

langhebbenden. Onder verantwoordelijkheid van de gemeente Stede Broec is mede dankzij uw 

bereidheid tot medewerking door boten te verplaatsen; ondanks corona perikelen waardoor laat 

Havenmeesters bekijken de camerabeelden 

met Frank Fit 
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tot invulling kon worden overgegaan; toch redelijk succesvol verlopen. Door te weinig promotie 

viel het bezoekers aantal wel wat tegen. 

U allen weet waar de “oliebol” staat. Niet? In de binnenhaven. Het vat waarin afgewerkte olie kan 

worden opgeslagen. Deze “bol” ooit door de gemeente aan de vereniging over gedaan, is op last 

van het bestuur door een bedrijf leeg gezogen en gaat niet langer dienst doen. Er werd weinig re-

glementair gebruik van gemaakt. Wel vonden de havenmeesters zo af en toe jerrycans met onbe-

kende inhoud en moesten dan maar raden of het bilgewater of olie was. Voortaan kunt U alle 

vloeistoffen kwijt bij de vuilstort in Enkhuizen, nog geen drie kilometer van de haven. 

U namens de havenmeesters nog allen een paar fijne waterweken toewensend.  

Jan Redeker, coördinator  
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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: 

 
Martin Overweel 
Douwe Brouwerweg 77 
1602 MK  ENKHUIZEN 
 
Wim Dammers 
Raadhuislaan 11 
1613 KR  GROOTEBROEK 
 
William Kok 
Anna Blamanweg 17 
1613 MD  GROOTBROEK  

 

Klaas Ates 
Beatrixstraat 3B 
1689 GR  ZWAAG 
 
Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk Regle-
ment wordt over de toelating van een nieuw lid 
door de algemene ledenvergadering beslist indien 
tenminste 5 leden binnen 3 weken na deze publica-
tie tegen de toelating bij het bestuur hebben gepro-
testeerd. 

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. 

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 

Zomerrooster 2021 
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32 Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 19 november 2021 bij redactie@broekerhaven.com 

Foto pagina 

Gemaakt door Bas Swuste A/b Jumpin’ Jack op dinsdag 8 juni 2021 


