BROEKERZEEPOST

BC

December 2021

2

De “Broekerzeepost”
Verenigingsblad van Watersportvereniging
“De Broekerhaven”
47e jaargang — nummer 4 — december 2021

Opgericht

: 3 februari 1972

Postadres

: Postbus 201, 1610 AE BOVENKARSPEL

Bezoekadres : Zuiderdijk 1A, 1611 MC BOVENKARSPEL
Ereleden

: Piet Kooiker, Jaap Ooteman †, Henk van Kleef †, Paul Schutte

COLOFON
Sjoerd Bakker
0228-525640
voorzier@broekerhaven.com
Secretaris
Lenka Fit
Dorsvlegel 19, 1611 LD BOVENKARSPEL
06-51552793
secretaris@broekerhaven.com
PenningHans Limburg
meester
penningmeester@broekerhaven.com
Havenzaken
Frank Fit
06-54730252
Ledenadmin.
Annee Laan
ledenadministra5e@broekerhaven.com
Bankrelae
ING: NL41 INGB 0003935445
Havencommissie :Kees Eema (voorzier)
06-53230247
Evenementen Peter van Laar
Multatulihof 8, 1613 MN GROOTEBROEK
0228-543680
evenementen@broekerhaven.com
Wedstrijdzeilen Ron Laan
Snoekstraat 44, 1613 JT GROOTEBROEK
0228-515368
wedstrijdzeilen@broekerhaven.com
Zeilopleiding
Peter van Laar
Multatulihof 8, 1613 MN GROOTEBROEK
0228-543680
jeugdzeilen@broekerhaven.com
Havenmeesters Jan Redeker, Jaap Rood, Kees Meijne,
Peter Beers, Jan de Vries, Gertjan Severs
Havenkantoor : 0228-518798
Mobiel
: 06-21404698
Redace
Lenka Fit & Toos Sijs
redac5e@broekerhaven.com
Website
Ischka IJzer
website@broekerhaven.com
Drukwerk
Eurodruk, Zwaag
Voorzier

INHOUD
Van de bestuurstafel
Van de redactie
Even voorstellen...
Verslag Algemene ledenvergadering
Reisverslag naar Berlijn - deel II
Verslag 12 uurs van Broekerhaven
Reddingstation Wijdenes
Seizoensafsluiting
Jeugdzeilen
Wie is wie
Verslag taartenrace
Henk Duister
Verslag competitie
Kalender
Bericht van de havenmeesters
Rooster havenmeesters & nieuwe leden
Fotopagina

www.wsvdebroekerhaven.nl
3

04
06
08
10
14
16
19
20
22
24
28
30
32
34
37
38
40

Van de bestuurstafel...
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Als je ‘gaat’ is het komen
geweest en moet het ‘gaan’ nog komen. Plannen genoeg, tenminste dat
is te hopen.
We kwamen in dit jaar in grote onzekerheid hoe we straks zouden ‘gaan’
uit dit jaar, vooral door Corona. Nou, het lijkt weer dat we gaan met Corona. Ik denk dat je op den duur wel heel erg aan geheugenverlies moet
lijden om het woord Corona te vergeten.
We komen, zoals het er nu naar uitziet, straks in een nieuw jaar na een
jaar van veel Corona, veel Fonteinkruid, niet zoveel heel mooi weer, heel
veel overlevers in onze club ondanks Corona, een lang lopend nieuw
huurcontract met de Gemeente Stedebroec, waarin nu het recht van overpad voor onze leden en
onze passanten aan de ‘overkant’, zeg maar langs het ‘Van der Meulen’ erf, opgenomen is.
Een nieuw jaar waarin vanaf de volgende ALV in maart een nieuwe voorzitter het bestuur zal
aanvullen. Als jullie weer te water gaan zal ik niet meer met scepters zwaaien en met hamers op
tafel slaan, maar gewoon lid zijn.
Het bestuur heeft, nadat niemand zich meldde na diverse verzoeken, iemand benaderd, die direct positief reageerde.
Daarna meldde zich spontaan nog iemand. Bedankt daarvoor. Ik heb diegene verzocht in
‘stand by’ af te wachten tot er weer vacatures ontstaan.
Procedureel volgens de Statuten moet het bestuur met de aankondiging van een ALV waarin
wordt besloten, tegelijk de aanmelding doen van een voordracht van een nieuw bestuurslid. Nu
vast meld ik wie wij op het oog hebben.
Alle leden zijn overigens gerechtigd om een voordracht te doen. Deze moet ‘gedragen’ worden
door minimaal 10% van de leden en uiterlijk 5 dagen voor de ALV zijn ingediend (zei de Statuten
op de website: artikel 11). Albin Glaser is degene die een bestuursfunctie wil vervullen, wat gezien de functiewensen binnen het bestuur neer zal komen op de voorzittersfunctie.
Albin gaat zichzelf via een stukje in deze BZP voorstellen. Ik ken hem al een aantal jaren en wist
daardoor dat hij nogal wat bestuurservaring heeft en dat ook nog in de waterwereld. Albin ligt
met ‘Geertruida’, een schattige en authentieke sleper, in De Kolk. Een goede motorbootaanvulling in het verder zeilende bestuur lijkt me.
De ruim 7 jaar waarbinnen ik het bestuur aangevuld heb zijn voorbijgevlogen, zoals de meeste
dingen voorbijvliegen alsof tijd tegenwoordig minstens 4 keer zo snel gaat dan vroeger.
In 18 jaar opgegroeid en opgevoed ‘thuis’ in Friesland, een hele lange tijd. Daarna 6 jaar Amsterdam in de flower power wat ook nog best lang duurde. Verhuisd naar het Groninger platteland
waar ik bijna 11 jaar heb gewoond. Dat ging al een stuk sneller. Vanaf toen tot nu 35 jaar hier in
Bovenkarspel. De helft van mijn leven en verreweg het kortste deel ervan. Zo werkt de tijd. Voor
je het weet hol je naar het einde.
Dus: aarzel niet, stel niet uit, grijp wat je graag wilt en doet, nu het nog kan!
Met vooral plezier en genoegen heb ik mijn bestuurspost ingevuld, samen met de andere bestuursleden. Met hen heb ik hartverwarmend samengewerkt, van hen heb ik veel geleerd, mede
door hen zijn de jaren voorbijgevlogen. Dank je Marius, Inge, Ruud, Frank, Lenka, Annette en
Hans. Natuurlijk bedank ik ook alle leden voor hun positieve inbreng in onze club. De één intensiever en vaker dan de ander, maar vrijwel allemaal met expliciete liefde voor de Vereniging.
Bijna einde van 2021, bijna feestdagen en bijna begin van 2022 met natuurlijk veel uitdaging,
veel plezier en geluk maar ook teleurstelling, tegenslag en vast, aan het einde van 2022 de conclusie dat ook komend jaar een waardevol jaar was en we weer intensief genoten hebben van onze gezamenlijke hobby.
Mede namens het bestuur: Goede feestdagen en vast een goed volgend jaar!
Sjoerd
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Van de Redactie
Op de voorpagina een foto van de Moby Dick tijdens de hijsdagen in
Broekerhaven. Het is weer allemaal goed gegaan. De boten staan op
de kant voor onderhoud en wachten geduldig tot het weer voorjaar
wordt.
In deze Broekerzeepost leest u deel 2 van het verslag van Kees & Ali
Meijne van hun bootreis naar Berlijn. Ook willen we in dit nummer
iemand aan u voorstellen. Er is een verslag van de ALV, verschillende
verslagen van wedstrijden, jeugdzeilen en een seizoensafsluiting. Er
zijn weer allerlei activiteiten geweest. Gelukkig maar want nu zit alles
weer redelijk op slot en heeft u mogelijk alle tijd om deze Broekerzeepost te lezen. Een extra dik nummer dus.
Veel leesplezier en blijf vooral gezond!
Lenka Fit & Toos Sijs
redactie@broekerhaven.com

HIJSDAGEN
Van der Meulen
26 maart 2022
Vereniging
2 april 2022
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en oma opgevoed. Hier is de interesse voor de
watersport ook ontstaan. Opa (ook Albin genaamd) en oma hadden een Doerak. Eerst een
650 en later een 1050. Weekenden, vakanties,
zelfs mijn verjaardag werden met de boot gevierd. Het waren altijd heerlijke dagen. Wellicht
hoorde het toen bij de opvoeding, maar ik werd
ook geacht een weekje naar een zeilschool te
gaan in Friesland om de vaardigheden van zeilen te leren. Opa kocht zelfs een Pioneer om de
vaardigheden bij te houden. In plaats van zeilen vond ik het leuker om de BB-motor erachter te hangen. Mijn opa was erg geïnteresseerd
in sleepboten. Bij het zien van een sleper werd
ik geroepen en keken we beiden naar het
Vrijdagmiddag, ik ben lekker aan het klussen
moois. Ik heb mij altijd afgevraagd waarom
op de Geertruida. De vrijdag is voor 90% de
mijn opa geen sleepboot heeft gekocht. Mijn
dag dat ik aandacht aan de boot besteed. Ik
oma was een kopie van Koningin Juliana.
hoor mijn mobiel gaan en zie dat Sjoerd belt. Ik Bontjassen, dito mutsen en keurig gekleed was
dacht nog vreemd! Ik ben meestal diegene die
vermoedelijk de drijfveer om het bij Doerakken
Sjoerd belt bij onderliggend lichamelijke prote houden. Door mijn opa ben ik met het sleper
blemen. Hé Albin, met Sjoerd, komt het gelevirus besmet.
gen dat ik je even stoor? Vervolgens komt
Diverse technische opleidingen gevolgd en mijn
Sjoerd met de vraag of ik iets kan en wil bete1e echte baan was bij de NS. Werkplaats Zwolkenen voor de verenigingshaven en dan met
le als monteur diesellocomotieven. De locomoname een bestuursfunctie. Sjoerd vertelt wat
tieven hadden veelal Stork motoren. Wat een
over de bestaande functies en licht kort toe hoe
pracht en mooi geluid. Voor een Stork Ricardo
het bestuur eruitziet. Ik geef aan open te staan
mogen ze mij midden in de nacht wakker maom iets voor de vereniging te doen en een verken. Na de NS en GVB Amsterdam heb ik mijn
volgafspraak met de overige bestuursleden
jongensdroom waargemaakt en ben bij de poliwerd gepland.
tie gaan werken. Eerst een aantal jaar op buHet gesprek met de bestuursleden voelde goed, reau Warmoesstraat en later Hoorn en ook
vertrouwd en was op basis van gelijkwaardigGrootebroek. Na 12,5 jaar heb ik mijn jongensheid en dat is voor mij belangrijk. Ongeacht de droom achter mij gelaten en de particuliere veifunctie binnen een vereniging ben ik van meligheidswereld ingerold. Sinds 2018 heb ik het
ning dat we een gezamenlijk belang hebben en roer omgegooid en ben de nautische wereld inde taken in gezamenlijkheid en in goede hargestapt. In Zaanstad ben ik afdelingshoofd Hamonie uitvoeren. Sjoerd gaf aan te gaan stopvens & Vaarwegen/havenmeester van Zaanpen als voorzitter en het bestuur zocht een op- dam. De havendienst is verantwoordelijk voor
volger. Tijdens het gesprek heb ik aangegeven het bedienen van 15 bruggen en een sluis,
Sjoerd te willen opvolgen. Ik mocht er nog even houdt toezicht op hoofdvaarwegen, binnenhaeen nachtje over slapen. Dit gold uiteraard ook vens en Zaanstad heeft zelfs 2 zeehavens. Mijn
voor de andere bestuursleden. De genoten
werkzaamheden bevinden zich veel op het stranachtrust heeft niet geresulteerd in andere in- tegische, beleids- en politieke vlak. Gelukkig
zichten en zal mij hierbij voorstellen.
mag ik mij ook met veiligheid, renovatie en/of
nieuwbouw van bruggen en sluizen bemoeien.
Ik ben Albin Glaser, 56 jaar en woonachtig op
Mijn technische achtergrond komt dan weer
de Broekerhavenweg. Getrouwd met Inge sinds
mooi van pas.
2016 en samen hebben wij 5 kinderen. Geboren in Den Haag en grotendeels door mijn opa Werk, kinderen opvoeden, huizen verbouwen,

Albin
Glaser
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4 jaar buitenland en scheiding hebben ertoe
geleid dat er nooit een sleepboot is gekomen.
Na terugkomst in Nederland begon het toch te
kriebelen en ik liep tegen een mooie sleepboot
aan met steil steven en mooie kont. Redelijk
rijp voor de sloop de stap toch genomen en onder licht protest van Inge de boot gekocht.
Sleepboot Geertruida, vernoemd naar mijn
oma, ligt inmiddels bijna een jaar in de binnenhaven. De boot heeft helaas geen Stork, maar
met de Hollandse Daf ben ik ook tevreden.
Inmiddels bergen werk verzet en er moet zeker
ook nog een hoop gebeuren maar we kunnen
inmiddels van de boot genieten.
Met de sleepboot ben ik lid van De Vereniging
de Motorsleepboot (VDMS). Een vereniging met
ruim 700 leden waarvan de meesten minimaal
1 boot in het bezit heeft. Sinds 2018 ben ik actief als bestuurslid/secretaris binnen deze
club. Buiten werk en Geertruida vind ik het
heerlijk om met Inge op pad te gaan, terrasje
pakken, stedentrip of met onze sloep even de
polder in te gaan.

je lid bent van een vereniging. Een vereniging
kan niet zonder enthousiaste leden, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders. Hierbij
stel ik mij dan ook beschikbaar als kandidaatvoorzitter.
Wil je meer van mij weten schroom niet om
langs te komen voor een praatje. Zoals gezegd
ben ik bijna elke vrijdag op de Geertruida te
vinden.

Ja ik ben druk maar ben ook van mening dat je Ieder geval tot ziens op de ALV 2022.
soms je verantwoordelijkheid moet nemen als
Albin Glaser
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Algemene Ledenvergadering WSV De Broekerhaven
Datum

: Donderdag 7 oktober 2021

Plaats

: Dorpshuis De Stek

Aanvang : 20.00 uur
_____________________________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Prettige ruimte in De Stek.
Binnen de vereniging is, voor zover wij weten, in de afgelopen anderhalf jaar niemand ernstig
beschadigd door corona of aan de gevolgen hiervan overleden.
We staan even stil bij twee oud leden die overleden zijn sinds de laatste ALV in maart 2019.
Henk van Kleef (erelid) is in december 2019 overleden.
En in oktober van 2020 is Gerard Bus overleden.
Het contract met de gemeente is verlengd voor 10 jaar met een stilzwijgende verlenging voor
nog eens 10 jaar. De eerste 2 meter van de gehele kade bij “Van Der Meulen” hoort bij de WSV.
Dit is vastgelegd in het contract met de Gemeente.
De volgende leden hebben zich bij het bestuur afgemeld voor de vergadering:
Aad & Tonny Houweling, Albin Glaser, Peter Bosman, Rob Smit, Sophie Abeln, Wim Hoff, Jan
van der Pal, Tom Goetjes, Jan Botman, Louis Witteman, Jan en Marian Punt, Erik van der
Logt.
4. Verslag van de Algemene Vergadering van 27 maart 2019
Verslag van de ALV van donderdag 27 maart 2019. De notulen zijn hierbij vastgesteld.
De ALV van maart 2020 heeft geen doorgang kunnen vinden i.v.m. de geldende corona maatregelen op dat moment.
Zijn er nog actiepunten die iemand wil benadrukken of belichten? Geen.
5. Verslag secretaris
De secretaris doet verslag van de hoofdpunten van de bestuursvergaderingen sinds de ALV in
maart 2019. Het bestuur heeft in die periode 11 keer bij elkaar gezeten met o.a. de volgende
agendapunten:
 Verdeling bestuurstaken en opvolging bestuur.
 Ketels/warmwatervoorziening vervangen door firma Vroling
 Vergroten betrokkenheid ligplaatshouders
 Verplicht stellen van het tonen van verzekeringspapieren voor booteigenaren.
 Verwaarloosde boten in kaart brengen en actie ondernemen.
 50 jarig jubileum 2022.
 Inbraak preventie en plaatsen van camera’s.
 Muizenoverlast in de kantine.
 Toeristenbelasting.
 Water onder het clubgebouw.
 Rioolproblemen.
 Huurcontract met de gemeente.
 Overlast van jeugd in de zomermaanden.
 Pinbetalingen voor passanten mogelijk maken.
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Stroomkosten.
Coronabeleid en maatregelen.

Het verslag is vastgesteld. Lenka wordt bedankt.
Het verslag wordt aan het archief toegevoegd.
6. Verslag penningmeester en Jaarrekening 2019 en 2020/Balans 2019 en 2020
De penningmeester geeft een toelichting op de balans 2019 en 2020.
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2019 en 2020.

Jan Redeker: er staat een fout in de balans. Dat klopt en is inmiddels aangepast. Men kan
de aangepaste versie bij Hans Limburg verkrijgen.

Daarnaast vraagt Jan Redeker zich af of we niet moeten indexeren op inflatiecorrectie.
Er wordt gestemd.

Hottem Veenstra: dit is niet nodig. Palen kunnen worden hergebruikt en dat is de grootste
post bij renovatie.

Sjoerd Bakker: de gemeente zit nu vast aan een afspraak voor de komende 20 jaar.

Hottem Veenstra: laat het over aan het bestuur om de bepalen wanneer we dat beslissen.
Dit wordt unaniem aangenomen.
Het verslag is vastgesteld. Hans wordt bedankt.
7. Verslag kascontrolecommissie
Gertjan Severs geeft toelichting op de door Marius de Boer en Gertjan Severs uitgevoerde kascontrole. Alles is akkoord bevonden. Er wordt geapplaudisseerd.
Gertjan Severs en Pierre Schooneman zijn beschikbaar voor de kascontrole over 2021 met als
reserve lid Ruud Bakker. Het verslag wordt aan het archief gevoegd. De commissie wordt bedankt.
8. Begroting 2022
De penningmeester geeft toelichting op de begroting van 2022 maar deze zijn reeds bij de balans doorgenomen. Wanneer de 100.000 euro wel gebruikt gaat worden dan wordt dat in een
ALV besproken. De volgende vergadering zal in maart 2022 plaatsvinden.

Theo de Veer: Reservering voor Evenementen is slechts 1500 euro, is dat niet wat weinig
met het oog op het de viering van het jubileum?
Daar is een aparte reservering voor van 5620 euro.
De leden gaan akkoord met de begroting
9. Tarieven 2022 voorstel
Tarieven voorstel: tarieven blijven gelijk.
10. Verslag commissie jeugdzeilen 2020 en 2021 (Peter van Laar)
Veel informatie is reeds gepubliceerd in de Broekerzeepost.
De afdeling jeugdzeilen heeft moeite met het werven van jeugdleden. Gemiddeld zo’n 20 leerlingen maar het zou prettig zijn als het er meer worden. Er wordt zeker moeite voor gedaan.
De afdeling Jeugdzeilen heeft ook te maken gehad met diefstal en daardoor zijn er hogere kosten dan begroot voor het jeugdzeilen.
Mutaties binnen jeugdzeil-instructeurs:
Bert Hazelaar, Jasper ten Hove en Emiel Buis hebben het vrijwilligersteam helaas moeten verlaten maar Maurice Keuch komt het team versterken!
Peter wordt bedankt. Het verslag wordt toegevoegd aan het archief.
11. Verslag commissie wedstrijdzeilen 2021 (Ron Laan)
In 2020 hebben we maar een paar wedstrijden kunnen zeilen.
In 2021 hebben we meer wedstrijden kunnen varen dankzij het feit dat zeilen valt onder de noemer “buitensporten”.
Het fonteinkruid vormt een steeds grotere bedreiging voor het wedstrijdzeilen.
Sponsors Bakkerij Rood en Koster Sails worden bedankt.
Ron en Annette worden ook bedankt voor zijn bijdrage.
Het verslag wordt toegevoegd aan het archief.
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12. Verslag havencommissie (Kees Ettema)
Bedankt aan Jan de Vries voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Onderhoud van de haven bestaat voor 80% uit snoeien en opruimen.
Zaken die opgepakt zijn in de afgelopen periode: “oliebol” is opgeruimd.
Wanneer je olie ververst neem het afval mee naar huis en breng het zelf (gratis) naar de stort.
Containers legen kost de WSV geld dus probeer dat te beperken.
Tijdens de komende werkochtenden worden alle taken die liggen opgepakt.
Jan de Vries wordt ook bedankt door Sjoerd Bakker voor zijn inzet voor de vereniging in de havencommissie de afgelopen 25 jaar. Hij blijft gelukkig nog aan als havenmeester.
13. Verslag havenmeesters (Jan Redeker)
Informatie wordt veelal gepubliceerd in de Broekerzeepost.
Passanten nemen weer toe en de inkomsten voor 2021 zien er goed uit.
Havenmeester voelen zich gesteund door het bestuur en de lijntjes zijn kort.
Alle leden worden bedankt voor de prettige samenwerking met alle leden.
Jan Redeker wordt bedankt. Het verslag wordt toegevoegd aan het archief.
Sjoerd: waar zouden we zijn zonder de havenmeesters! Applaus!
Verzoek van de havenmeesters om alle wijzigingen aan de boot graag door te geven aan de
havenmeesters zodat zij op de hoogte zijn van alle veranderingen.
14. Verslag evenementencommissie/ feestcommissie (Peter van Laar)
Peter van Laar doet verslag van de evenementencommissie.
Over 2021 kunnen we kort zijn: We konden niks, we mochten niks en er was niks.
Gelukkig gaan we weer terug naar het oude normaal en kunnen we weer e.e.a. organiseren.
Aanmelden voor de Seizoensafsluiting is verplicht en graag per mail.
Op 3 februari 2022 bestaat de vereniging 50 jaar.
De geplande datum voor het feest wordt spoedig gecommuniceerd in de Broekerzeepost maar
zal in de zomer van 2022 plaatsvinden.
Wil je een bijdrage leveren aan het feest laat het dan weten aan Peter van Laar.
Speciaal woord van dank voor het clubblad de Broekerzeepost.
Een verslag wordt toegevoegd aan het archief.
15. En bedankt…
Voor alle commissies, vrijwilligers etc... Applaus voor iedereen.
16. Goedkeuring van het door het bestuur in het jaar 2019 en 2020 gevoerde beleid
Beleid is goedgekeurd.
Instemmend applaus voor het bestuur.
17. Beveiliging tegen inbraak
Frank Fit: Helaas hebben wij op de haven sinds afgelopen augustus regelmatig last van ongewenst bezoek. Camera’s plaatsen in de Kolk is niet mogelijk maar in en om het clubgebouw
hangen inmiddels wel camera’s. In geval van verdachte situatie gelijk 112 bellen!
Verdachte personen zijn waargenomen maar de politie heeft ze nog niet gepakt. Frank heeft
korte lijntjes met de wijkagent.
Tijdens werkdagen willen we het terrein geschikt maken zodat we verderop bij het jeugdgebouw
ook camera’s kunnen plaatsen. Ook moet de haven dan worden voorzien van betere wifi.
Neem waardevolle spullen altijd mee!


Ron Laan: wellicht kan er tijdens de winterstalling een camera op het terrein aldaar geplaatst worden. Het is elk jaar raak. Dus indien betere wifi aanwezig dan graag ook daar
camera’s plaatsen. Desnoods een lamp met sensor.



Ischka IJzer: i.v.m. AVG, moeten er bordjes worden ophangen dat er camerabewaking is.
Die zijn er wel maar moeten nog worden opgehangen tijdens de werkdagen.
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Sjon Koomen: kan er prikkeldraad op het hek zodat ze er niet meer overheen kunnen klimmen?
Ze kunnen altijd via het water op de haven komen dus heeft niet zoveel toegevoegde waarde.



Jan Redeker: op de havenboot van Kees Meijne gaat een licht aan bij bewegende beelden.

Ondanks beveiliging zal er altijd worden gestolen. Er zijn meerdere leden met alarm op de boot
of met een lichtsensor.


Paul Schutte: moeten we de code misschien wat vaker veranderen?
We verwachten niet dat dat zal helpen. Wees alert en geef nooit zomaar de code aan iemand.

18. Bestuur 2022:
Sjoerd Bakker is aftredend en niet herkiesbaar. De bestuursleden betreuren het vertrek van
Sjoerd Bakker maar zullen in de eerstvolgende Broekerzeepost een nieuwe kandidaat voorstellen
om de opengevallen positie in te vullen. Bij de volgende ALV vergadering in maart 2022 wordt
hierover besloten.
19. Rondvraag
Hottem Veenstra: Er gebeurt veel rondom het IJsselmeer en Markermeer. Hottem zit in het
overleg van het Watersportverbond. Mogelijk komt er een groot project met zonnepanelen bij Andijk. Ook in de Wieringerhoek bestaat het plan om eilanden te maken tussen De Kreupel en Stavoren. De rakken van de “24-uurs” moeten intact blijven. Vanuit het Watersportverbond wordt
gestreden om alle wateren goed bevaarbaar te laten houden. Ook het Markermeer kent discussies, met name over de waterplanten. Er is een stichting opgericht die dit gebied maait. Dit is
inmiddels overgenomen door de Gemeente Hoorn. Het Markermeer is Natura 2000 gebied en
vraagt voor elke stukje water een aparte vergunning. Dit bemoeilijkt het maaien.
Hottem Veenstra: “Poepslurper”: pleziervaart mag niet meer lozen in de toekomst. Hoe te handhaven is nog onbekend.
John Koomen: de hijsdatum valt altijd op een ongelukkig tijdstip.

Het bestuur/de vereniging is niet verantwoordelijk voor de hijsploeg. De datum is vastgesteld
door de hijscommissie.

Men kan zelf navraag doen onder de leden die op de kant staan m.b.t. een voorkeursdatum.
Kosten zijn lager met een groep. Wanneer mensen op een andere dag willen zijn ze vrij om
dat zelf regelen.
Carl Burgman: Kan het hijsformulier weer via de Broekerzeepost i.p.v. via de mail?
Er kunnen er altijd een paar formulieren worden uitgeprint en bij de havenmeesters neergelegd
worden voor mensen die niet kunnen mailen en/of printen.
Peter Beers: Zijn er geen gratis consumpties meer bij de seizoensafsluiting?
Jawel, die worden wel gegeven maar dit stond niet vermeld in de uitnodiging.
Peter van Laar: Passanten hebben moeite met de ringen op de kade.
Kunnen daar bolders komen?
Er wordt naar gekeken.
20. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de
vergadering om 21.41 uur.

Jan de Vries wordt door Sjoerd Bakker
bedankt voor zijn verdiensten.
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Met de Nautica en Cycloop naar Berlijn (2)
Vervolg…. Op 4 juni hebben we Berlijn verlaten na nog aan de Oostzee gegaan. Even de zilte zeelucht snuiven. Na twee dagen zijn we vertrokken naar Grabow
even een klein stukje de Spree op te varen en de
en MEW om bij Dömitz de Elbe op te varen. Onze
Oberbaumbrücke te hebben bewonderd.
eerste afmeer plaats op de Elbe was Hitzacker, de
De tocht voerde ons over de Havel-Oderstad en streek waar prins Claus vroeger heeft geWasserstrasse (HOW) naar Oranienburg. Onderweg woond. We kregen toestemming om bij een ark
werd Willem door de wasserschutzpolizei nog gelangszij te gaan waarin een restaurant is gevestigd.
controleerd op zijn papieren. Ze wilde alleen zijn
We konden er niets eten want ze gingen sluiten. 13
vaarbewijs zien maar door onze matige kennis van
juni weer vertrokken om op een onrustige Elbe
de Duitse taal begrepen we dat niet en kreeg de po- waarbij stroom tegen de wind in stond. Vlak voor
litieman de hele map met alle papieren van de boot Hamburg gaf dat bij de Cycloop toch een probleem.
en wat daar allemaal bij hoort. Dat was hem te veel De DAF zakte van 1700 toeren terug naar 1300. De
en gaf alles weer snel terug en mochten we doorva- eerste de beste haven ingevaren en daar de filters
ren. Buiten Berlijn waren we in een heel mooi vaar- vervangen, waarna alles weer keurig liep. Langs de
gebied met veel kleinere sluizen die allemaal zelf
Elbe staan nog een aantal wachttorens uit de DDR
bedient, middels een trekstang, moeten worden.
tijd. De Elbe was een grensrivier tussen Oost en
De haven van Oranienburg was eenvoudig maar de West. Bij laag water moet je op de Elbe van baken
douche heel apart. De warmwaterketel werd voor
naar baken, welke op de kant staan, varen maar
ons met hout opgestookt zodat we een warme dou- dat was nu niet nodig er stond water genoeg.
che konden nemen.
In Hamburg zijn we eerste Süderelbe op gevaren
De dagen erna zijn we doorgevaren en via het
wat achteraf niet de goeie kant was. Na twintig kiloMüritz-Havel-Wasserstrasse naar de Müritz het
meter was de brug over de Elbe gestremd en moesgrootste meer op onze tocht om ’s avonds af te me- ten we het zelfde stuk weer terug om via de Norren in Waren. Deze haven is erg mooi maar ook erg derelbe naar de City Sporthaven Hamburg te varen.
duur. 08 juni weer doorgevaren via het Müritz-Elde- Je ligt daar heel centraal in de stad maar de haven
Wasserstrasse (MEW) naar Schwerin. Onderweg
waar we afgemeerd lagen heeft niet mijn voorkeur.
nog even een moment van benauwdheid. Het is zel- De rondvaartboten mochten weer varen en het leek
den als er een beweegbare brug is maar in Malchow wel of ze in een hele korte tijd alle verliesdagen weer
is er toch één die bediend werd. Wij kregen rood
in wilde halen. Ze roste zo hard door en langs de
groen dus iedereen komt naar voren, komt er een
haven tot laat in de avond dat je geen moment stil
passagiersschip om de hoek zetten en niet één maar lag. We zijn een paar dagen in Hamburg blijven ligvijf stuks dus er was wel even schrik onder de
gen om vervolgens weer naar het zuiden te varen.
wachtende waaronder ook een aantal jachten er
Tot twee jaar terug kon je de Elbe verder afvaren en
was daar niet veel ruimte dus voor sommige zat er
bij Otterndorf het Elbe-Weser-Schiffahrtsweg richniets anders op de kant in de duiken. Zonder kleer- ting Bremerhaven te varen. Maar helaas is deze
scheuren zijn wij doorgevaren en via Lübz en
sluis ingestort en wordt op dit moment vervangen
Banzkow het Störkanal naar de Schweriner See om door een nieuwe sluis. Nu moesten we weer terug
richting het Mittellandkanal. We zijn het Elbe Seitenkanal opgevaren. Na 9 kilometer kom je bij de
scheepslift van Lüneburg-Scharnebeck. Deze lift
brengt je in een keer 38 meter omhoog. Eerst werd
een duwbak de lift ingevaren waarna de het koppelschip weer achteruit de lift uit komt. Daarna
mochten wij er in en ging het spul omhoog. De
duwbak gaat met eigen voortstuwing uit de sluis.
Het kanaal is eigenlijk ook een beetje gelijk aan het
Mittellandkanal en het Dortmund- Ems-Kanal hele
lange rechte stukken en veel groen. Dezelfde dag
ook de sluis Uelsen nog genomen. Deze sluis heeft
een hoogte verschil van 24 meter, gelukkig wel met
een paar dagen in Schwerin te blijven liggen. Als je
drijvende bolders. Deze dag zijn we tot Bad Bodenop het meer vaar zie je in de verte het mooie
teich gekomen. De tank van de Cycloop is 600 liter
Schloss Schwerin liggen.
groot dus moest er weer getankt worden. In WittinVanuit Schwerin zijn we met de trein naar Wismar
gen is een bunkerstation waar ik kon tanken alleen
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waterplanten welke wel een beetje overeenkomen
met het fonteinkruid lange slierten welke om de
schroef draaien. Onderweg een paar keer achteruit
slaan om het weer kwijt te raken. Op het WDK hadden we te maken met 6 sluizen welke ons gezamenlijk zo’n 40 meter naar beneden hebben geschut. Na
sluis Schleusen Friedrichsfeld waren we op de Rijn
en werden onze schepen bijna speedboten. Er stond
een flinke stroom mee en besloten we door te varen
naar Lobith en hebben we in de haven van De Bijland een ligplaats genomen. We hadden besloten
vanaf Lobith ieder de kortste weg naar huis te nemen. De Nautica ging de Waal af en bij Tiel het
Amsterdam-Rijn-Kanaal op. De Cycloop ging bij
Pannerden het Pannerdenschkanaal op om vervolgens via de IJssel naar Broekerhaven te varen. Ook
nu zat de gang er goed in dankzij de forse stroom
mee. Het laatste stukje viel echter tegen. Het weerbericht op kanaal 1 was redelijk met 3 uit het
noordoosten is het goed te doen dus besloten we
door te varen naar huis. Halverwege het IJsselmeer
tussen Ketelmeer en Enkhuizen trok de wind aan
Scheepslift van Lüneburg-Scharnebeck
naar 5 en draaide naar het noorden. Met die wind
en golven is de Cycloop echt tuitelig en was het niet
prettig varen, we waren blij in Enkhuizen te zijn. Na
moest je contant betalen. De prijs was wat minder
door het Naviduct te zijn geschut is het nog twee
dan het eerste bunkerstation maar dat was dan
ook in een jachthaven. We hebben 380 liter getankt kilometer naar Broekerhaven, einde vakantiereis.
voor €1.45 per liter. We zijn doorgevaren naar de
splitsing met het Mittellandkanal en hebben bij
Edesbüttel en plek voor de nacht gevonden. De volgende dag doorgevaren naar Hannover en zijn daar
twee dagen gebleven. In Hannover lagen we in de
jachthaven Hannover. Van Hannover door gevaren
naar Minden. We hebben daar twee nachten bij de
splitsing met de Weser gelegen. Vanaf onze ligplaats
kan je de Kaizer Wilhelm Denkmal op een bergtop
zien. De volgende dag zijn we naar de bergtop geWaarschijnlijk gaan we deze reis niet nog een keer
wandeld wat niet door iedereen in dank werd afgedoen. We hebben een hele gezellige en leuke tijd
nomen. Willem en Tineke zijn geen wandelaars en
gehad met Willem en Tineke. De omgeving vlak voor
waren héél blij dat ze er waren en de terugweg hebBerlijn en in het oosten en noorden hiervan is schitben die ook de bus en trein naar de stad genomen.
terend maar tot Berlijn en voorbij Hamburg via het
De rest van de dag heeft Willem zich verplaatst met
Dortmund-Ems-Kanal, het Mittellandkanal en het
zijn scooter. 22 juni weer naar Bad Essen gevaren
Elbe Seitenkanal is erg lang en soms eentonig en
en weer in de nieuwe Marina afgemeerd. Je ligt
begint op slot te vervelen. In totaal zijn we 41 dagen
daar mooi met zicht op het kanaal en de winkels
onderweg geweest. Het aantal motoruren is 213, dit
zijn dichtbij. De dag er na de laatste 100 kilometer
is netto reistijd omdat tijdens wachten voor- en in
op het Mittellandkanal gevaren en op de splitsing
de sluis de motor uit gaat. Aan havengeld waren
met het Dortmund-Ems-Kanal afgemeerd. Op het
€265 kwijt. De Cycloop heeft ongeveer 1100 liter
DEK zijn we naar Münster gevaren. De planning
was in de Stadshafen II af te meren maar deze was dieselolie verstookt. Dergelijke reis is leuk om met
een paar schepen te maken maar de groep moet
niet toegankelijk dus maar doorgevaren en bij een
ook niet te groot worden, mede gelet op de afmeer
ligplaats voor sportboten afgemeerd. 24 juni het
plekken. Ons rest de vele foto’s en filmpjes met de
Wesel-Datteln-Kanal (WDK) opgedraaid en een ligDash Cam.
plaats gekregen in de jachthaven van Dorsten.
Deze haven was voor een deel dichtgegroeid met
Ali en Kees Meijne
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12 Uurs van Broekerhaven
Zaterdag 4 september 2021
Verslag van de LE45
Na alle deelname aan de dinsdag avond wedstrijden
leek het ons erg leuk om dan ook mee te zeilen met
de 12 uurs race met de LE45, dit omdat het dan
toch meer langere rakken zijn waardoor we aan
boord iets meer tijd hebben voor een manoeuvre en
natuurlijk om te eten..
Maar goed, toezeggen dat je mee doet is makkelijk,
het eerste bemanningslid was snel geronseld, Jim
de buurman die ook op dinsdagavond mee zeilt wil
graag mee, verder kan de trouwe kern niet toezeggen daar iedereen al werk gepland heeft of afspraken helaas. Dan val je terug op de Klipperrace en
beurtveer kern van de Hendrika, de 25m klipper
waar we altijd de najaars wedstrijden mee zeilen,
gelukkig kon Caro en Michiel wel mee, dus zijn we
met 4 en compleet.

De Narwal

De Narwal en Twister zijn dan al uitgelopen met
Genaker erop, voor onze halfwinder is de koers iets
te scherp en de wind nog te sterk. Maar goed, een
moedig besluit volgt om na EA1 dan toch dit nieuwe
Zaterdag ochtend palaver om 08:30 nadat we de
zeil te gaan hijsen, het gaat omhoog achter de fok
boot al klaar hadden gemaakt, de taart aan boord
en nadat we fok laten zakken wordt het stil aan
boord. De 120m2 halfwinder trekt zo hard aan het
en de kluiver erbij opgetuigd. Na een korte bespreking konden we los en vrij snel was de start al, om schip dat we met een noodgang richting de Sport G
09:00 over de startlijn en op naar het eerste rak. De gaan. De wind is duidelijk nog iets teveel voor onze
Wind is O-NO 3-4bft en de verwachting is afnemend ambitie en durf, dus bij de Sport boei laten we de
in de middag en weer toenemend in de avond, de
halfwinder zakken achter het grootzeil en gaan de
door met de fok en kluiver erop. Op naar Sport H en
vraag is altijd, waar en welke tijdszone? We kiezen
er voor om eerst richting Lelystad te zeilen, aan de
BVK om halve wind de mijlen te gaan maken. De
boot loopt hard door en met koffie en taart is het
wind met kluiver loopt de boot lekker en in balans
met het stellen van de zwaarden. Ook de meeste
toch weer tijd om wat te eten. Dit keer komt er warschepen kiezen deze route en een paar concullega’s me kippensoep en broodjes tevoorschijn uit de komkiezen de richting zuid. In totaal doen we 10 totaal buis en lijkt het wel vakantie daar de zon nu ook
verschillende schepen mee waarbij iedereen zo een doorkomt, wordt genieten vandaag! Eenmaal voor
de BVK komen we de Twister tegen en de Narwal,
eigen favoriete snelle koers wil gaan kiezen om de
mijlen te kunnen maken. Na de passeren van de
beide lijken terug te zeilen naar de Sport H, wat
TZ=Z aan stbd varen we redelijk vooraan met alleen voor ons- niet de keuze is, we gaan na de BVK overnog de Narwal voor ons, op naar de MW2. Eenmaal stag en hoog aan de wind om te zien of we de EA2
daar aangekomen wat vrij snel ging met een snelkunnen bezeilen. Na een loefduel met de Fanaat
heid van 7 knopen is de boei verdwenen en de andere aanloop tonnen ook gestolen door RWS. Verwarring alom daar je toch iets roods wil ronden
maar na een bericht van de wedstrijdleiding mochten we deze “virtueel” ronden, daarna door naar
Kite_Ls5.
De Narwal zijn we gelukkig onderlangs gezeild maar
deze en de Twister liggen vlak achter ons bij de
boei, we twijfelen over het vervolg, het liefst een
halfwinder rak ( ruime wind) en uiteindelijke besluiten we via EA1 naar Sport G te zeilen nabij Hoorn.
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De Twister

wordt nu snel donker en besluiten om, nu we nog
iets zien, toch de kluiver weg te halen, de wind tikt
5 bft aan en dan loopt de LE45 sowieso wel. Kluiver
eraf en daar zien we nog meer deelnemers voor en
achter ons, wat een fantastisch aanzicht om na 12
uur te zeilen met 6 schepen rond 21:00 aan te koDe EA2 is net niet bezeild en maken 2 kort klappen
men, Planning is perfect of geluk is met de domom deze aan BB te passeren en weer koers te zetten
men… Nu nog de groene finish boei BR1 zoeken,
naar Sport H, het plan is om dit rondje 2 keer te
maar dankzij Ischka die een lampje op de ton heeft
varen om zo wat Mijlen te maken zonder rakken te
geplaats is dit erg makkelijk, we draaien op over de
gebruiken in het bovengedeelte bij de finish. Druk
lijn en de zeilen kunnen eraf, precies 21:00! Achter
rekenen vanaf 21:00 terug naar nu met de gemidons komen nog 3-4 schepen aan en varen compleet
delde snelheid en verwachte mijlen, hiermee probevoldaan en vol van de eindsprint weer naar de ligren en de vervolg rakken te kiezen, plan is gemaakt
plaats. Wat een prachtige zeildag hebben we gehad,
maar de wind neemt al iets af. Uit eindelijk zijn we
weer terug bij de BVK maar lopen dan al een uurtje
achter op schema en de wind ook. We besluiten om
iets door te zetten en dan overstag te gaan richting
EA2, ook weer niet bezeilt, de wind is niet alleen
afgenomen maar ook richting NO gedraaid. Op dit
rak ongunstig maar wel weer beter om vanaf de EA2
richting Lelystad te komen daar we langs de markerwadden terug willen zeilen met NO. Eenmaal de
EA2 gepasseerd en zeilende over SB wordt de wind
wel een dingetje, die is er namelijk bijna niet meer.
Met weinig snelheid maar goede richting en hoogte
varen we langzaam richting Sport I. Bij zulk mooi
weer kun je maar aan 1 ding denken, namelijk de
Alpenweken van de Lidl, kortom de Rösti met worst
komt al uit de kombuis, met een koud 0% biertje
erbij komt alles goed is de opvatting bij ons. Wel
maken we ons zorgen over de aankomsttijd, op deze
manier gaan we het nooit halen om op 21:00 terug
te zijn, de strafminuten wegen zwaarder dan de
De Privateer
snelheid de we lopen en nog gaan lopen dus uiteindelijk zeilen we dan achteruit, niets voor niets heet
met lange rakken en veel mijlen.
de LE45 Foarut dus is dit geen optie! Nabij de Sport
Daarna volgt de prijsuitreiking en na kleine aanpasI draait de wind langzaam weer richting Oost en
gaan we ver voor de boei overstag, en door de wind singen in het aantal gevaren mijlen doordat rakken
langer / korter waren dan op de lijst, we hebben in
draaiing wordt deze nu bezeilt, ook komt er iets
totaal 65,8 Mijl gevaren in precies 12 uur, een gemeer wind wat ons weer moed geeft, snel de afwas
en opruimen, je weet maar nooit. Na de Sport I rich- middelde van 5,5 knopen is niet verkeerd en vergelijken het snel met de 10 andere concullega’s. Er
ting de virtueel MW2 want verder zeilen richting
zijn 3 schepen met meer Mijlen, de Narwal natuurKite weer nog later finishen betekent, we hebben
nog 9.9 Mijl te gaan en lopen 4 knopen met nog 1.5 lijk en de Twister, verder heeft Andre bijna het gelijke aantal mijlen gevaren, 1 mijl meer dan ons, kortuur te gaan. Dit wordt nachtwerk zo. Maar niet
om het wordt spannend waar we ergens gaan eindiwanhopen, bij de markerwadden begint het steeds
gen.
meer te waaien en zien we ook de Narwal weer, na
de MW2 waait het nu goed door en lopen weer 6-7
Dan het moment, de prijs uitreiking door Ron, maar
knopen aan de wind en gaan richting de Finish, na
iets gaat niet goed, we worden maar niet opgeroepen
rekenen en rekenen, wordt de verwachting dat we
en vermeld, bij het noemen van plaats 2 weten we
iets over 21:00 aankomen. Gelukkig trekt de wind
het, we hebben zowaar gewonnen, en zeer trots nenog meer aan, het toplicht gaat aan en we stuiven
men we de prijs in ontvangst!
met de Narwal voor ons richting huis. Zo gaat het
lukken, en komen hopelijk iets voor 21:00 aan. Het Nogmaals wat een heerlijke zeildag hebben we gekiezen we ervoor om toch achter Aad te vallen en
onderlangs voorbij te zeilen, een lemsteraak kan
hoog aan de wind, maar knijpend met minder snelheid moeten we toch onze meerdere bekennen en
kiezen onderlangs, lang leve de hoge mast en tuig!

17

had en helemaal genoten van de prachtige foto's die
wij en andere schepen van elkaar hebben gemaakt,
zo hebben wij nu een mooie actie foto met kluiver
dankzij de Place 44!
Op naar de volgende wedstrijd, iedereen bedankt
voor de deelname en enthousiasme, gelukkig bewijst het zich weer, lengte loopt op lange rakken!

Wietse van Lingen / LE45

De LE45 in actie!
UITSLAGEN 12 UURS:
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam

Type schip

Schipper

Mijlen

Eindstand

Lemmer 45
Privateer
Narwal
Twister
Place 44
Dias
Fanaat
Ithaka
Sjonshine
Surprise

Lemsteraak
Dehler Duea
Dufour 32 Classic
Hanse
Jeanneau Sun Rise 34
Jupiter 30
Dehler Opma 92
Dufour 30 Classic
Dehler Sprinta
Feeling 920

Wietse van Lingen
Andre Kruisdijk
Frank Fit
Hans Limburg
Ron Laan
Team Bais
Aad Houweling
Wim Schagen
John Koomen
Peter van Laar

65,80
66,80
72,70
68,20
65,10
60,15
56,05
59,15
47,40
46,25

65,80
65,46
64,70
62,06
59,24
58,95
58,29
56,71
53,34
49,95

Wietse van Lingen
met de LE45

André Kruisdijk
met de Privateer
18

Frank Fit
met de Narwal

Warm en droog aan boord
Reddingstation Wijdenes is een
crowdfundingscampagne gestart
voor vijf nieuwe overlevingspak‐
ken.
In de afgelopen periode hebben
zich vijf nieuwe enthousiaste vrij‐
willigers aangemeld die nu druk
bezig zijn met hun opleiding.
De aspirant opstappers moeten
zijn voorzien van een goed passend
en veilig overlevingspak zodra ze
meegaan met de uitruk. Een ﬂinke
maar noodzakelijke investering!

We zijn zeer verheugd dat we 5 nieuwe aspirant opstappers in opleiding hebben. Met het opleiden van deze nieuwe aspirant opstappers blijven we de inzetbaarheid van Reddingstaon Wijdenes garanderen. Hiermee blij@ uw
veiligheid op het Markermeer gewaarborgd.
Momenteel is er dringend behoeDe aan nieuwe overlevingspakken voor de vrijwillige redders. Er wordt een vijDal
nieuwe vrijwilligers opgeleid die zodra ze meegaan met de uitruk voorzien moeten worden van een goed passend
en veilig overlevingspak. Een dergelijk pak heeD een ingebouwd reddingsvest en thermo binnenvoering zodat de
redder in alle omstandigheden het water op kan om hulp te verlenen aan hen die dat behoeven. Tijdens slechte
weersomstandigheden bestaat al5jd een kans dat een redder over boord kan slaan. Op zo’n moment zorgt het pak
dat de redder blijD drijven en niet onderkoeld raakt. Tevens is het pak voorzien van veiligheidsmiddelen zoals noodvuurwerk en verlich5ng.
Reddingsta5on Wijdenes is 24 uur per dag, 7 dagen in de week met twee reddingboten inzetbaar voor het redden
en helpen van mens, dier en materiaal in nood op en rond het Markermeer. Dit doen we snel, professioneel en kosteloos. Geheel met vrijwilligers. Het reddingsta5on heeD 28 vrijwilligers in dienst en twee reddingboten opera5oneel die gelegen zijn in de haven van Wijdenes. De reddingboten varen uit binnen 10 minuten na alarmering door
het Kustwachtcentrum of Gemeenschappelijke Meldkamer Noord-Holland.
Het reddingsta5on is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), maar is ﬁnancieel geheel autonoom. Voor het grootste deel is het reddingsta5on aHankelijk van bijdragen van donateurs en sponsoren.
Doneren kan via www.wijdenes.samenvoorknrm.nl/project/warm-en-droog-aan-boord of scan de QR-code!
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Seizoensafsluiting
Zondag 24 oktober 2021
Zondag 24 oktober was er weer een gezellige seizoensafsluiting.
Zo’n 60 leden brachten een bezoek aan het clubhuis waar onder het genot van een
hapje en een drankje even met iedereen kon worden bijgepraat.
Barry Kruisdijk heeft voor het diner gezorgd. Er kwam een rookvat voor het clubgebouw
waar heerlijke markreel en rode poon in werd gerookt. Een vers en warm gerookt visje
ging er bij iedereen wel in.
Al met al een leuke middag en avond waar het sinds tijden weer een beetje als vanouds
in het clubgebouw was. Dat doet een mens toch goed...

Goed spul hoor, zegt Aad. Peter neemt het er van...
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Jeugdzeilen 2021 / 2022

Foto’s van alle jeugdzeilers
en de instructeurs van
2021. Ze hadden een leuk
seizoen waarin ze leerden,
of nóg beter leerden, zeilen.
Wil je volgend jaar ook weer zeilen?
Meld je dan aan via het formulier op de
website:
www.wsvdebroekerhaven.nl/jeugdzeilen
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Op zaterdag 2 oktober was het jeugdzeilteam (Wim, Menke, Maurice, Tom, Jurrien en
Peter) vertegenwoordigd op de verenigingsdag bij winkelcentrum Het Streekhof.
De eerste nieuwe leden voor 2022 zijn alweer geworven. Wil je ook meedoen volgend
jaar? Meld je aan!
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Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ?

Ruda & Jan Botman
Na het interview met Mark en Annemarie Hoppenbrouwer zochten we contact met een zeilersgezin die wél lid van onze vereniging zijn maar (nog) niet in onze haven liggen. Wel geregeld als passant en ook op de kant in de winter maar ze zouden graag een box voor hun
boot willen hebben in de buitenhaven. We worden hartelijk bij hen thuis aan de keukentafel ontvangen en hier leest u wie zij zijn.
NAAM:

Jan & Ruda Botman

GEBOREN: Jan is geboren in Broekerhaven op 1 januari 1976.
Ruda is in het ziekenhuis van Hoorn geboren, op 4 januari 1982.
GEZIN:

Jan, geboren en getogen in Broekerhaven, zoon van Gerrit de “schuitenmaker” die
veel mensen wel hebben gekend. Zijn moeder woont nog steeds in Broekerhaven. Ze
is een Belgische en voor de liefde indertijd naar Noord-Holland verhuisd. Ze wil hier
nooit meer weg. Het gezin telde 2 kinderen, Jan heeft nog een zusje. Voor de lagere
school gingen ze naar de Willibrordus en vervolgens ging Jan later naar de
Odulphus mavo in Lutjebroek. Na de middelbare school volgde hij de opleiding
Werktuigbouwkunde op de MTS en daarna nog HBO Logistiek.
Ruda groeide in eerste instantie vlakbij Jan op, in de Bakkerstraat, en later verhuisden ze naar Grootebroek. Ze had nog twee jongere zussen en de lagere school
stond vlakbij huis: De Vogelboom. Daarna ging Ruda naar het Martinus College en
vervolgens deed ze de opleiding voor Sociaal Juridische Dienstverlening bij het
Horizon college. Ook op de HvA heeft ze nog Management Economie & Recht gestudeerd.
Jan en Ruda hebben elkaar bij JongerenKoor JoKo ontmoet. Jan speelde klarinet
en Ruda zong. Jan vroeg haar eens of ze met hem mee op vakantie wilde, met de
zeilboot naar Texel. Dat leek haar wel wat. Ze vroeg voor de zekerheid aan haar
moeder of die haar wel op wilde halen in Den Helder wanneer ze het helemaal niet
leuk zou vinden. Dat wilde haar moeder wel maar die zei ook: dat zal toch wel goed
gaan! Via de Ballonfeesten in Joure met Guus Meeuwis op het podium, naar Makkum, het Wad op richting Texel. Kaart mee en gewoon gaan. We zien wel hoe het
gaat was het motto van Jan.
En het ging ook goed. Ze gingen samenwonen in Lutjebroek, in een klein huisje
waar ze na de geboorte van Sam in 2011 al snel uitgroeiden. Dus op zoek naar een
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groter huis, dat wel aan het water moest liggen! Ze verhuisden in 2014 naar de
Middenweg in Bovenkarspel, waar dochter Roos in 2015 is geboren.
BEROEP:

Jan werkt sinds 8 jaar bij ITS Hendrion in Alkmaar/Eindhoven als Service Manager voor intern transport.
Ruda werkt al bijna 12 ½ jaar bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB) als Inkomens consulent en is druk met AOW pensioenen en de participatie wet.

HOBBY’S & VAKANTIE: Ruda is naast haar werk meestal druk met het gezin. Sam zit op
voetbal en Ruda is een echte voetbalmoeder. Min of meer gedwongen want Jan
geeft er niet veel om. Daarnaast vindt ze het erg leuk om haar nagels met gellak te
lakken en dat moet zo ongeveer elke 3 weken. Ze houdt ook van lezen, boeken en
tijdschriften en ze vindt het leuk om kleding te naaien maar dat doet ze nog erg
weinig.
Samen kijken ze graag naar series op Netflix.
Jan heeft nog een andere hobby dat bijna meer op werken lijkt. Hij is altijd druk
met de in- en verkoop van Agria machines en het onderhoud daarvan. Dat is eigenlijk best serieuze business en Jan is daar veel van zijn tijd mee bezig.
Vakantie vieren ze graag met de boot op Friese wateren. Ze hebben wel vakantie
parken bezocht met de kinderen, zijn in Duitsland geweest en Turkije maar het
liefst pakken ze toch de boot. Met de Christien gingen ze ook door Amsterdam.
Wanneer ze mast 2 keer klapten konden ze onder alle bruggen door en voeren ze
zelfs langs de Old Sailor.
TYPE SCHIP: Een zeilboot, een Dufour 30.
NAAM SCHIP: Fien. Zo heette de boot niet maar was een beetje het koosnaampje voor Ruda
van haar vader. Mooie naam voor hun boot!
CONTACT MET DE WATERSPORT: Als zoon van de schuitenmaker was het alles bootjes om
huis heen. Vader Gerrit had zijn eigen zeilboot van 7 meter lang gebouwd, de
Christien. Zoals Annemarie al aangaf; daar gingen ze vaak mee op pad. Via de
overhaal naar het ruime sop. Vader Gerrit was eigenlijk niet zo’n zeiler, hij vertrouwde het water niet zo en koos vooral voor de motor met een steunzeil. De
Christien zeilde ook voor geen meter, daar kwam Jan wel achter. Windje 3 kwam
ze niet vooruit, windje 4 verlijerde ze. Ergens daartussen, met de juiste windrichting, dan ging het wel maar je kwam eigenlijk nooit uit waar je wilde.
Jan had vroeger zelf al een BM16 gekocht en daar op leren zeilen en hij ging ook
op zeilkamp in Friesland.
Ruda was helemaal niet bekend met watersport.
Ze had alleen een zwemdiploma. Van hun eerste
zeilvakantie heeft ze genoten en alle vakanties
daarna ook. Al was het met de Christien vooral
dobberen en ook wel afzien qua comfort. Het open afbreken van de tent voor het slapen gaan,
het was best behelpen.
In 2020 hebben ze op advies van buurman John
(Caspari) deze Dufour 30 gekocht in Aalsmeer.
Wat een luxe en wat een comfort! Ze zijn er superblij mee.
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De Christien is ook verkocht in 2020. Ze hebben er van
genoten maar het werd tijd voor wat nieuws. Ook zoon
Sam heeft al twee jaar zeilles gehad en de kinderen genieten ook erg van de vakanties en weekendjes op de
boot. Het werd tijd voor de volgende stap, een echte zeilboot met goede zeileigenschappen die ook met
5 Beaufort kan zeilen.
Ook varen ze nog geregeld met de schuit, die bij moeder
achter het huis ligt. En opa Gerrit had een mooie
‘waterfiets’ gemaakt voor de kleinkinderen. Ook daar
‘fietsen’ ze graag mee over de sloot achter hun huis.

De Waterfiets van
Opa Gerrit

FAVORIETE MUZIEK: Weinig muziek aan boord. Wel tv. Afgelopen zomer konden ze lekker naar
de Olympische Spelen kijken. Als er muziek gedraaid wordt moet het wel gezellige
Hollandse muziek zijn. De Duitse favorieten van vader Gerrit kunnen Jan niet bekoren…
FAVORIETE DRANK: Ze drinken van alles. Van de alcoholische dranken zoals wijn en bier en
schippersbitter tot een lekker kopje thee en een frisje.
FAVORIETE GERECHT: Deze vraag blijkt erg lastig. Hoe kan dat? Tortilla chippies met kaas uit
de oven, of een pizza erin, misschien een keer pannenkoeken… Je zou het misschien niet verwachten met zoveel comfort in de kombuis maar ze komen er eerlijk
voor uit: eigenlijk wordt er niet gekookt aan boord! Ondanks dubbele pitten en oven
komt er slechts eens een gebakken ei uit de pan waar Jan dan wel zelf het
gaskraantje voor open zet. Maar echt koken kunnen we dat toch niet noemen.
Ruda had nog wel een mini-gourmetstel mee aan boord. Lekker vlees voor gekocht
maar ja, te kort vermogen, het vlees werd maar niet gaar dus dat was wel een poging maar geen succes…
WIE KOOKT ER AAN BOORD?: Niemand dus! Ze gaan meestal gewoon uiteten, dat is ook vakantie voor iedereen.
FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Jan weet het wel, een Gillisen Vlet van een meter
of 15.
Ruda vindt het thuis ook fijn maar met Jan en de kinderen geniet ze ook van het
water en het zeilen. Afgelopen zomer waren ze 3 weken van huis en ze hadden het
zo naar hun zin, ze wilden eigenlijk nog lang niet naar huis terug.
DAT WIL IK NOG KWIJT: Ze liggen nog in de Grashaven in Hoorn maar zouden graag verhuizen naar Broekerhaven. Helaas is er nog geen plek. Jan wil ook graag mee doen
met de competitie dus hopelijk kunnen ze over niet al te lange tijd naar onze haven,
ze wachten met smart. Ook praktisch gezien is dat natuurlijk veel makkelijker en
de thuishaven BROEKERHAVEN staat al achterop!
Wel vinden ze dat ze altijd hartelijk worden ontvangen op de haven als passant
maar ook bij het jeugdzeilen. De mensen op de haven en de havenmeesters zijn erg
vriendelijk.
WAT BETREFT DE 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 herinneren dat jullie vader zelf een zeilboot had gebouwd, de Christien.
Jullie gingen daar mee op pad, achter het huis vertrokken jullie, over de overhaal
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en dan het grote water op. Bijzonder vond ik dat. Is daar de passie voor zeilboten
ontstaan?
ANTWOORD VAN JAN: Ja, dat klopt dus. Altijd bezig met bootjes, varen op de Christien, leren
zeilen in BM16 en nu tijd voor een echte zeilboot voor vakanties met het gezin en
misschien ook wel een wedstrijdje volgend jaar. Ik hoop het!
VOLGEND SLACHTOFFER: Jan Redeker.
VRAAG VAN JAN & RUDA: Al vele jaren op de haven. Wat is in al die jaren nou het leukste,
opmerkelijkste, grappigste, spannendste wat je hebt meegemaakt op de haven?

De Redactie

Fien op vakantie

Sam aan het roer
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Taartenrace
Zondag 19 september 2021

De wedstrijd van het jaar dat was het. Dat merk je al aan de opkomst van
alle leden die speciaal voor die dag de zeilboot uit het stof trekken en oppoetsen om mooi en goed voor de dag te komen, maar vooral om bij de eerste drie te belanden.
Om zo een keer die taart te winnen die er elk jaar weer overheerlijk en
prachtig uitziet en zoals altijd weer gesponsord wordt door Bakkerij Rood. Dit jaar was ik de
gelukkige die een van de taarten mee naar huis mocht nemen.
Een week ervoor lang geoefend met de bemanning om sneller te kunnen zijn als daarvoor. De
spanning van de wedstrijd bouwt zich gedurende de week op. En dan is het zondag...
Erg vroeg in de ochtend in de haven om alles klaar te krijgen en dan koffie met gebak.
Een voorproefje van onze bakker van wat er later die dag te winnen is en dat geeft hoop, moet
en nog een paar van dat soort woorden waar ik nu niet op kan komen maar die zeker hebben
geholpen naar de overwinning. Na de motiverende toespraak van Ron, krijgen we te horen dat
we mogen starten in de eerste startgroep i.p.v. de 2e. Gelukkig hadden we ook geoefend met
navigeren en dat was nodig ook.
Na het ronden van de KG35 lagen we op de 3e plaats. Vlak daarna lagen we 1e en met volle
kracht richting de TZ-Z en dan… We lagen vooraan, dat was nog nooit gebeurd, navigeren Sil!
riep ik. Nr 1 in de race, wauw wat een kick. Hoelang kunnen we dit volhouden? En waar is de
2e startgroep? Vlak voor dat we voor de 3e keer de KG35 hadden gepasseerd, worden we ingehaald door de Narwal en kort daarna door de Twister. En als we als derde over start finish gaan
zijn we super blij met wat we hebben behaald die dag maar zekerheid van het winnen van een
taart dat hadden we nog niet.
Tijdens de prijs/taartuitreiking bleek dat we toch eerste waren , echt geweldig om dit een keer
te mogen winnen. We hebben het uitgebreid gevierd met een BBQ en de taart natuurlijk. Ik
kan het iedereen aanraden om met deze wedstrijd een keer in de top 3 te eindigen om ook zon
lekkere taart te winnen.
Bedankt voor de mooie wedstrijd en tot volgend jaar.
Bart Swart van de Veritas Navis

1
Bart Swart
1e prijs

2

3

Hans Limburg
2e prijs
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Tonny Houweling
3e prijs

Rank

Schip

Schipper

1
Veritas Navis
Bartholomeus Swart
2
Twister
Hans Limburg
3
Fanaat
Aad Houweling
prijs voor Peter van
Laar
4 Eerste Narwal
Frank
Fit
5
Privateer
Andre Kruisdijk
6
Lemmer 45
Wietse van Lingen
7
Surprise
Peter van Laar
8
Ithaka
Wim Schagen
9
Dias
Team Bais
10
Place 44
Ron Laan
11
Echte Tunes
John Caspari
12
Sjonshine
John Koomen
13
Sloe Gin
Bert Biesenbeek
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Gezeilde
tijd

Gecorrigeerde
tijd

8872
7872
9358
7846
8668
8951
9819
8917
9264
8755
11045
11919
12031

8531
8651
8665
8816
8845
8951
9092
9099
9453
9621
10227
10275
10283

Henk Duister
1935 - 2021
Zwevend over het water
mijn vleugels gespreid
laat ik me meevaren
naar waar de wind me leidt
Mensen die ik liefhad en die me voor zijn gegaan
Ik ben straks bij hen
De wind roept, ik volg gedwee
Ik maak mijn laatste reis
Geliefden die ik achterlaat
draag ik in mijn hart voor altijd mee

Met het overlijden van
Henk Duister heeft de
WSV een stille kracht verloren die veel voor de vereniging heeft betekend.
Namens alle leden en
het bestuur van
WSV De Broekerhaven
wensen wij zijn familie en
naasten heel veel sterkte
toe met dit grote verlies.

IN MEMORIAM
Op 11 november j.l. is HENK DUISTER overleden, hij was een van de eerste die zich in
februari 1971 tijdens de oprichtingsvergadering aanmeldde bij onze Watersportvereniging
De Broekerhaven.
Vanaf het begin van zijn lidmaatschap tot heden stond HENK altijd klaar voor de vereniging
o.a. tijdens de schakel-, spanker zeilwedstrijden, bouw van het clubhuis en/of de hijs dagen
van de boten als deze in en uit het water gehaald/gezet moesten worden voor de winter
periode.
De vereniging verliest door zijn overlijden een gerespecteerd, behulpzame en vriendelijke man.
Wij condoleren de familie en wensen hen sterkte met dit grote verlies.
P.J. Kooiker
Ere lid en oud voorzitter
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Prijsuitreiking Competitie 2021
De dinsdagavondwedstrijden gingen dit jaar ondanks Corona gelukkig door. Met ongeveer 20 schepen hebben we elke dinsdagavond mooie rakken gevaren. Niet iedereen elke avond, maar wij
waren trouwe zeilers. Dit jaar deed een nieuw schip mee De Lemmer 45, die zorgde voor ontzag bij de start. Daarna zag je haar
meestal niet meer tot de finish. Wij de Fanaat hadden de 1e start en de Tresoor, de Surprise,
Sjonshine en Uisce waren schepen om in de gaten te houden. Die moesten we zien voor te
blijven en dat lukte ook af en toe. De 2e start een kwartier later, waren de snellere schepen
met spinnakers. De Kriebels, de Narwal, de Place 44 en Dias kwamen achter ons aan. Je hoorde ze aankomen en dan gingen ze meestal ook voorbij. Wij moesten het van de taktiek hebben
om redelijk vooraan te eindigen. Wij hadden dit jaar een nieuwe genua en die zorgde voor
mooie uitslagen. Het bleef spannend wie dit jaar de minste punten had behaald.
Dinsdag 9 november 2021 was de prijsuitreiking in het clubhuis. Annette en Ron hadden het
clubhuis goed ingedeeld en na controle van de QR code was het koffie met koek en gezellig napraten. Na een rondje en lekkere hapjes door Annette rondgedeeld was de spanning aardig
toegenomen. Ron deed zijn bekende rammel met de bierflesjes en we waren toe aan de bekendmaking. Alle schepen werden genoemd en na nummer 3 de Dias, nummer 2 de Kriebels,
bleek dat wij nummer 1 waren geworden met onze Fanaat. Heel verrassend en heel leuk, we
waren best trots.
Ron en Annette hebben geweldig goed deze wedstrijden verzorgd! De rakken, de uitslag en ‘s
avonds het gezellig samenzijn. Zij gaan een grote zeilreis maken van onbepaalde tijd dus volgend jaar zitten zij ergens op zee. Gelukkig hebben André en John beloofd dit volgend jaar te
gaan doen en nemen zij het stokje over. Ron en Annette bedankt en veel succes voor André en
John.
Tonny en Aad van de Fanaat

1

2

3

Aad van de Fanaat neemt de
1e prijs in ontvangst van Ron

Kees Ettema - 2e
prijs met de Kriebels

Rob Smit - 3e prijs
met de Dias
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De Fanaat in actie tijdens de dinsdagavond wedstrijden

Bootnaam

Schipper

Type schip

Fanaat

Aad Houweling

Dehler Optima 92

Kriebels

Kees Ettema

Forna 32

Dias

Team Bais

Jupiter 30

Surprise

Peter van Laar

Feeling 920

Narwal

Frank Fit

Dufour 32 Classic

Tresoor

Hottem Veenstra

Dehler 28

Uisce

Ischka IJzer

Halcyon 27

Privateer

Andre Kruisdijk

Dehler Duetta

Place 44

Ron Laan

Jeanneau Sunrise 34

Veritas Navis

Bart Swart

Dufour 34

Twister

Hans Limburg

Hanse 350

Lemmer 45

Wietse van Lingen

Lemster Aak

Sjonshine

John Koomen

Dehler Sprinta

Ithaka

Wim Schagen

Dufour 30 Classic

Red Eye

Jurrien van der Loo

First 27

Bubble

John Buysman

Dehler 29

Twinkel

Jan-Piet Kager

Dufour 32 Classic

Echte Tunes

John Caspari

Bavaria 32

Scheurijzer

Feiko IJzer

Dehler 31

Eméra

Gerard Hopman

Contest 29

Eind stand

3
2
9
1
9
9
4
9
9
7
9
6
5
9
9
9
9
9
9
9
33

9
2
8
3
5
1
10
14
7
12
4
11
14
14
4
14
1
14
6
14

7
6
3
1
5
4
10
15
8
11
15
15
9
15
15
2
15
15
15
13

2
1
5
14
4
14
8
6
7
12
14
9
11
3
14
14
14
14
14
14

3
1
6
2
13
13
7
10
11
4
13
9
8
13
5
13
13
13
13
13

1
17
7
4
5
3
8
6
13
14
2
10
11
12
17
17
17
9
17
15

6
4
3
17
1
7
11
2
9
5
10
8
13
12
17
17
17
15
17
14

31
33
41
42
42
51
58
62
64
65
67
68
71
78
81
86
86
89
91
92

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Wedstrijden & Evenementen 2022

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

5 april

20.00 uur

Dinsdagavond compee I

12, 19, 26 april

1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur

3, 10, 17, 24, 31 mei 1e start 19.15 uur, 2e start 19.30 uur
7, 14, 21, 28 juni

“

5, 12 juli

“

30 augustus

1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur

6 september

“

Köster Sails Around the Island

22 mei

Palaver 10.00 uur - Start 11.00 uur

12 uurs Broekerhaven

3 september

Palaver 08.30 uur - Start 09.00 uur

Taartenrace

18 september

Palaver 11.00 uur (met koﬃe & gebak)
StarMjd wordt 5jdens de koﬃe bekend gemaakt

Prijsuitreiking compee

15 november

20.00 uur, Clubgebouw

Nieuwjaarsrecepe

2 januari

16.00 - 18.00 uur

Midwintermaaljd

27 februari

16.00 uur

Algemene Ledenvergadering

24 maart

20.00 uur

Seizoens opening

25 april

15.00 uur

Dinsdagavond compee II

EVENEMENTEN

Jubileumfeest 50 jarig bestaan 11 juni

Informa5e volgt

Afzeilen jeugd

4 september

10.00 uur

Seizoens afsluing

23 oktober

15.00 - 20.00 uur
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Fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig

2022

36

(Kort) bericht van de havenmeesters
De afgelopen maanden is er weinig vermeldenswaardig gebeurd. De jaarvergadering is gehouden en er is veel onderhoud op het haventerrein
gepleegd door de havencommissie. Ze zijn wel
zeer actief geweest met snoeien en graven voor
betere wifi en beveiliging.
De hijsploegen hebben door goed samenspel,
het werk weer geklaard en veel boten staan
weer op de kant of liggen winterklaar nog in de
binnen-buitenhaven.
De havenmeesters zijn vanaf 1 november weer
op één maand rantsoen gezet en het schema staat in de BZP. De dienstdoende havenmeester is telefonisch bereikbaar en de coördinerend havenmeester gaat over het stroom gebruik.
Al met al niet veel om over te schrijven.
We gaan in winterslaap; maar houden wel een
vinger aan de pols.
De coördinerend havenmeester
WSV
De Broekerhaven

Broekerhaven on ice (aangeleverd in februari 2021 door Ischka IJzer)
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Rooster Havenmeesters 2021 - 2022

Winterrooster 2021 / 2022

November

JDV

December

KM

Januari

JRO

Februari

GS

Maart

PB

Jan Redeker: gaat over de betalende winterstallingen; de uitgifte van stroommeters, het gebruik
daarvan en hij coördineert.

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:
Fred Henzen-Vos
Westerstraat 7
1601 AB ENKHUIZEN
Gerard Valkenburg
Bakkerstraat 65
1611 CT BOVENKARSPEL
Ysabel Meppelink
De Bouw 102
1611 JS BOVENKARSPEL

Jan Punt
Amalialaan 21
3743 KE BAARN
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.

38

39

Foto pagina

Hijsdag bij WSV De Broekerhaven. De Orka hangt eerst hoog en droog in de kraan
maar later moet er meteen aan gewerkt worden.
(Ingezonden door J. Redeker)

De intocht van Sinterklaas op 14 november in Bovenkarspel. In plaats van de traditionele
intocht in De Kolk voer hij dit jaar met zijn Pieten in schuiten door de wateren van
Stede Broec. De burgemeester mocht uiteraard ook met de Sint mee in de schuit.
40
Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 25 februari
2022 bij redactie@broekerhaven.com

