
  B
R
O
E
K
E
R
Z
E
E
P
O
S
T
 

BC 

Maart 2022 

Algemene Leden Vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

24 maart 2022 



2 



3 

COLOFON 

Voorzi�er Sjoerd Bakker 

  0228-525640  

  voorzi�er@broekerhaven.com 

Secretaris Lenka Fit 

  Dorsvlegel 19, 1611 LD  BOVENKARSPEL 

  06-51552793 

  secretaris@broekerhaven.com 

Penning- Hans Limburg 

meester  penningmeester@broekerhaven.com 

Havenzaken Frank Fit 

  06-54730252 

Ledenadmin. Anne�e Laan 

  ledenadministra5e@broekerhaven.com 

Bankrela�e ING: NL41 INGB 0003935445 

Havencommissie :Kees E�ema (voorzi�er) 

  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 

Redac�e Lenka Fit & Toos Sijs 

  redac5e@broekerhaven.com 

Website  Ischka IJzer 

  website@broekerhaven.com 

Drukwerk Eurodruk, Zwaag 

De “Broekerzeepost” 

Verenigingsblad van Watersportvereniging 

“De Broekerhaven” 

48e jaargang — nummer 1 — maart 2022 

 

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 

 

INHOUD 

Van de bestuurstafel      04 

Van de redactie       06 

Agenda Algemene Ledenvergadering   08 

Werkdagen       09 

Wedstrijdzeilen       10 

Place44 op avontuur      11 

Seizoensopening      12 

Jubileum feest       14 

Jeugdzeilen       15 

Wie is wie        16 

Doorvaart Amsterdam     18 

Kalender        20 

Bericht van de havenmeesters    25 

Rooster havenmeesters & nieuwe leden  26 

Fotopagina       28 

www.wsvdebroekerhaven.nl 



4 

Van de bestuurstafel... 
 

Allereerst wil ik jullie van harte feliciteren met het 50 jarig bestaan van 
onze club. Op 3 februari 1972 zijn we van start gegaan en nog steeds 
zijn we springlevend! 

Peter van Laar is met de evenementencommissie druk in de weer om dit 
in juni met elkaar feestelijk te vieren. Peter informeert jullie verderop in 
de BZP hierover. 

Zittend achter mijn beeldscherm om kwart over negen op    maandag-
ochtend is het buiten donker, regent het pijpenstelen en waait het dat 
het rookt. De vierde storm op rij.  

We hebben weer eens een record: nog nooit zijn 4 stormen achter elkaar binnen een week be-
schreven.  

Afgelopen dagen was het op zee vast onbeschrijflijk indrukwekkend. Niets van gezien in levende 
lijve gelukkig. In de haven, bij ons dus, was het volgens mij zowat net zo indrukwekkend. Water 
in de kolk even hoog als de wal, in de buitenhaven hetzelfde. Golftoppen waaiden weg (10 BF) en 
land en zee leken één geheel. Huilende wind, lachende mensen. Zelfs diegenen die bang waren 
voor schade aan hun boot lachten. Er was toch geen  houden aan, dus dan maar genieten van 
wat de natuur te bieden heeft. Voor zover mij ter ore is gekomen zijn er bij ons geen grote 
‘rampen’ ontstaan. De meeste schades aan de boten zullen, tenminste dat hoop ik voor de eige-
naren, verzekerd zijn. Als er overigens hulp nodig is, vooral in technische zin, geef het door aan 
Havenmeesters of Bestuursleden. Zij kennen vast wel een hulpvaardige ‘handige Harrie’ of 
‘Marie’. 

In maart bijna zeker weer een normale ALV, wederom in De Stek. De laatste keer dat ik de voor-
zittershamer bedien. Tot nog toe is Albin Glazer mijn bedoelde opvolger. Formeel is er overigens 
nog de mogelijkheid voor de leden om daar invloed op uit te oefenen.  

Persoonlijk was ik onder de indruk van Albin zijn presentatie in de vorige BZP, waarin hij op een 
open en persoonlijke manier een inkijkje presenteerde in wie hij is. Ook liet hij ons ervaren dat 
hij ‘de gave van het woord’ zoals dat deftig heet, beheerst en op een innemende manier weet in te 
zetten. 

Niet alleen stop ik met mijn bestuursfunctie, maar bijna zeker ook met de watersport (op ons 
polderbootje na). Brombeer kiest het ruime sop in handen van een nieuwe eigenaar, als we haar 
weten te verkopen. Vierentwintig jaar heeft ze een groot deel van onze vrije tijd weten te vullen en 
ons uit en te na weten te vermaken. Het verhaal achter deze keuze is lang en wie meer wil weten: 
vraag het.  

In de bijna 8 jaar van mijn bestuursfunctie heb ik in een bestuur gezeten waarin ik het niet be-
ter had kunnen treffen. Als een zorgzaam, altijd inzetbaar, creatief en vooral positief groepje 
mensen met een groot hart voor onze Watersportvereniging heb ik ‘de  anderen’ ervaren. Jullie 
als leden zijn, voor zover ik daar over mag oordelen, in goede handen met zo’n bestuur, inclusief 
de nieuwe voorzitter. Overigens zijn jullie als leden onze club en de bestuursleden ook leden en 
niet meer of minder. Met alle leden, voor  zover ik dat kan beoordelen, heb ik op een positieve en 
prettige manier samengewerkt. Bedankt! 

Met gemengde gevoelens, enerzijds weemoedig om jullie en mijn hobby achter me te    laten, an-
derzijds nieuwsgierig en positief om een best uitdagende nieuwe toekomst in te gaan. Hoe korter 
de toekomst, over 20 jaar als ik nog leef, ben ik al de 90 gepasseerd, hoe intenser de beleving, 
tenminste dat is de bedoeling. 

Ik zie jullie vast nog bijna allemaal op de ALV en voor diegenen die ik niet meer ontmoet:  

bedankt en het gaat jullie goed. 

 

Sjoerd 
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Van de Redactie 
De Storm! Op de voorpagina een foto van Ischka IJzer van de storm 

Eunice die onlangs over ons land raasde. De natuur laat niet met zich 

sollen. Dat blijkt wel weer. Veel takken maar ook omgewaaide bomen 

liggen her en der in het Hollandse landschap.  

Met de huidige versoepelingen kunnen we weer ook weer plannen ma-

ken waar we allemaal naar toe willen. Mét of zonder boot. En meestal 

geeft de voorpret al plezier en energie. Nog even en de boten gaan 

weer te water. Wij wensen u alvast een fijn vaarseizoen! 

Veel leesplezier en hopelijk snel tot ziens op de haven! 

 

Lenka Fit & Toos Sijs 

redactie@broekerhaven.com 

HIJSDAGEN 

 

Van der Meulen 

26 maart 2022 

Vereniging 

2 april 2022 
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Agenda Algemene Ledenvergadering  

Donderdag 24 maart 2022 

Locatie: Dorpshuis De Stek, Op den Hoef 36, Grootebroek 

Tijd: 20.00 uur 

 

 

01. Opening 

 

02. Vaststellen van de agenda 

 

03. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

04. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2021 

 

05. Verslag penningmeester en Jaarrekening 2021 / Jaarrekening en Balans van 2020 

 

06. Verslag kascontrolecommissie 

 

07. Begroting 2022 

 

08. Tarieven 2022 

 

09. Verslag havencommissie (Kees Ettema) 

 

10. Verslag evenementen commissie (Peter van Laar) 

 

11. Voordragen nieuwe voorzitter 

 

12. En bedankt… 

 

13. Goedkeuring van het door het bestuur in het jaar 2021 gevoerde beleid 

 

14. Rondvraag 

 

15. Sluiting  
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Werkdagen 
Hier een klein verslag 

van de afgelopen 3 

werkdagen op het ter-

rein van de vereniging. 

25 Jaar lang heeft  

Jan de Vries dit werk 

met zijn commissie 

geregeld maar door 

familieomstandighe-

den besloot hij dit op 

te geven. Toen ik dit 

hoorde zei ik gelijk; 

schrijf mijn naam maar op, niet wetende dat er 

zoveel werk aan vast zit. 

Door corona was er weinig onderhoud ge-

pleegd. De groei van de beplanting trok zich   

er niets van aan maar groeide alleen nog maar 

sneller. De werkdagen bestonden dus groten-

deels uit snoeien en opruimen. Na 2 werkda-

gen lag er voor 2 vrachtwagens aan snoeiafval, 

in totaal zo’n 4000 kg! Dit werd door Huisman 

opgehaald en naar Hoogkarspel gebracht. 

Daarnaast zijn er ook 4 grote aanhangwagens 

aan afval naar de stort gebracht. Je kon wel 

zien dat er 2 dagen hard was gewerkt. 

Ook op de 3e dag lag er nog een mooie klus.  

Er was besloten dat er betere wifi op de haven 

moest komen en 2 camera’s voor de beveili-

ging. Daarvoor moest een buis worden ingegra-

ven van zo’n 140 meter lang waardoor de ka-

bels konden worden getrokken. Het ingraven 

en weer herstellen van het tegelwerk lukte pre-

cies op 1 werkdag. De maandag erop hebben 

we de kabels getrokken tot het jeugdhonk. 

Oh ja, de fietsenberging moest er ook aan gelo-

ven. De coniferen eruit en een schot erin. Nu 

nog stroom en verlichting maar dat wordt gere-

geld. 

Namens de havencommissie hartelijk bedankt 

voor de gezellige ochtenden! 

Kees Ettema 
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Beste wedstrijdzeilers, 

 

De zon schijnt met regelmaat al lekker dus het begint al aardig te kriebelen bij dees en 

gene. 

En gelukkig kunnen we al een klein beetje beginnen met aftellen want april kont al snel 

naderbij. 

Om te beginnen is er 5 april de skippersmeeting om 20:00 uur in  

”Schippers Welvaren”. 

Deze avond worden de nieuwe handicaps bekend gemaakt en hopen we het nieuwe 

wedstrijdseizoen met schippers en bemanning gezellig in te luiden. 

Voor André Kruisdijk en ondergetekende een eerste seizoen waar we het zonder Ron en 

Annette in goede banen zullen proberen te leiden (waarbij we ongetwijfeld nog diverse 

malen terug zullen vallen op hun kennis, veel dank daarvoor). 

Hopelijk tot 5 april! 

 

Groeten Sjon Koomen 

Wedstrijdzeilen 
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Half juni van dit jaar gaat de Place44 bij IJmuiden bakboord uit om voorlopig niet meer 

terug te komen in Broekerhaven.  

Hiermee gaat een grote wens van ons in vervulling. 

Maar… we hebben jarenlang het wedstrijdzeilen verzorgd. 

Ron het technische deel van de wedstrijden en ik het deel ná de wedstrijd in de kantine. 

Het technische deel nemen André Kruisdijk en Sjon Koomen over. 

 

Voor de kantine zoeken we nog een gezellig iemand die de kantine wil beheren op: 

 de dinsdagavondwedstrijden (ca. 17 avonden) van ongeveer 20.00 tot 24.00 uur.  

 drie wedstrijdzondagen vanaf het palaver tot de prijsuitreiking. 

 de 12-uurs op zaterdag, vanaf ca. 20.00 uur. 

 

In de zomervakantie zijn er geen wedstrijden. 

 

Dit houdt ook in: 

Het op voorraad houden van alle benodigde dranken, chips, koffie e.d., behalve bier.  

Dit wordt door de havenmeesters verzorgd. 

Voor de zondagen dat de koffie klaar staat bij het palaver en de drankjes daarna met 

een hapje, stukje kaas, worst o.i.d. 

Naast dat je hiermee iets bijdraagt aan 
de vereniging, is het vooral heel gezellig 
en maak je contact met medewater-

sporters. 

 

Er is nog ruim tijd om iemand in te   
werken, dus als je zin hebt in een gezellig 
vrijwilligersbaantje neem dan zo snel  

mogelijk contact met mij op.  

annette.laan@gmail.com of  

06 – 207 200 35 

 

Groetjes, 

Ron en Annette 

Place44 

Place44 

Place44 op avontuur  
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Als alles naar verwachting is gegaan liggen de boten binnenkort weer sprankelend in 

het zilte nat. 

De lijntjes weer aan de palen en vast aan de wal. 

Wordt er hier en daar nog het een en ander geïnstalleerd en gecontroleerd, en dan... 

Ja, dat hebben we lang gemist, 
dan is het de hoogste tijd voor 
een praatje en een borreltje 

met een hapje en een drankje. 

Daarom nodigt de evenemen-
tencommissie je uit om op zon-
dag 24 april vanaf 15.00 uur 
te komen buurten in het club-

huis. 

 

Veel succes met het hijsen! 

  

De Evenementen Commissie 

Seizoenopening 

Zondag 24 april 2022 

Touw 
 

Op zondag 24 april houden we van 14.00 uur tot 15.00 uur nog een kleine uit-
verkoop. 

We hebben nog wat lijnen in de aanbieding voor een mooie prijs. 

De opbrengst hiervan gaat naar de K.N.R.M.  

Heb je geen lijnen nodig maar draag je de K.N.R.M. een warm hart toe, dan is een 
vrijwillige bijdrage natuurlijk ook welkom. 

  

Peter van Laar 
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Na ruim twee jaar lijkt het er op dat we weer naar het oude normaal terug gaan, wat 

een heerlijke gedachte. Niet alleen voor ons persoonlijk maar ook voor ons allemaal als 

vereniging. En laat dat nou ook nog mooi passen bij het feit dat onze vereniging 50 jaar 

bestaat (03-02-1972 - 03-02-2022) en we dat gezamenlijk willen vieren. Ja, dat lees je 

goed, we gaan een feestje bouwen, en met z’n allen. 

Wanneer gaan we dat doen: nou zet hem in je agenda:  

Zaterdag 25 juni 2022 vanaf  15.00 uur.  

Wat gaan we doen hoe ziet het programma er uit: 

We hebben ons stinkende best gedaan om een mooi programma in elkaar te draaien en 

dat ziet er als volgt uit:  Wij gaan er vanuit dat iedereen mee doet, en dat iedereen zijn 

boot, groot of klein, optimaal versiert zodat we een jarige haven krijgen met een vrolijk 

aanzien. 

Natuurlijk gaan we beginnen met een klein officieel 

gedeelte want dat hoort er nou eenmaal bij. Daarna 

gaan we allemaal Admiraal varen want we zijn im-

mers een nautische vereniging. Ook de jeugd doet 

hier aan mee. Als we terug komen is het de hoogste 

tijd voor een gezamenlijke borrel met aansluitend 

een warm & koud buffet. Inmiddels heeft de muziek 

(een driepersoons band) zich ook genesteld en ma-

ken we er een onvergetelijke avond van die we om 

23.00 uur afsluiten met het laatste rondje. 

 

Dus bij deze is ieder lid uitgenodigd.   

Omdat we de kosten in de hand willen   

houden en we rekenen op een grote          

opkomst is de enige verplichting dat je je     

opgeeft.  

Dit kan alleen per mail naar 

pjj.van.laar@quicknet.nl  

We sluiten de opgave op 11 juni 2022. 

De evenementencommissie 

 

PS. Als er leden zijn die op deze dag iets willen 

zeggen of anderzijds laat het dan even weten. 

50 jarig bestaan  

WSV De Broekerhaven 

Jubileumfeest op 25 juni 2022 
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Jeugdzeilen 2022 
 

Nooit zichtbaar maar achter de schermen wordt er al weer gewerkt aan 

het nieuwe seizoen. De leiding en de instructeurs vergaderen over aan-

pak en indeling. Wie neemt welke taak op zich, en wie gaat welke groep 

doen. Is iedereen nog beschikbaar of zijn er mutaties. Kortom, de voor-

bereiding voor het nieuwe seizoen is in volle gang. 

Het is dus ook weer de tijd om de kinderen op te geven, hoe eerder dit 

gebeurt, hoe gemakkelijker het voor ons wordt om de indeling weer vorm 

te geven. Ook al hebben ze vorig jaar mee gedaan, toch weer opnieuw 

opgeven. 

Het aanmeld- en machtigingsformulier is zoals gebruikelijk te vinden op 

www.wsvdebroekerhaven.nl  onder de button jeugdzeilen.  

Vul de formulieren volledig ingevuld en ondertekend naar  

jeugdzeilen@broekerhaven.com.  

Het mag ook in de brievenbus bij: 

Peter van Laar 

Multatulihof 8 

1613 MN  Grootebroek. 



16 

Dit keer had de redactie een mazzeltje. Op bezoek bij Jan en Carla Redeker werden we 
aangenaam verrast door een ware “gast-redacteur”. Wat volgde was een gezellig en ont-
spannen gesprek aan de eettafel. Leest u bijgaand het verslag hiervan. 

NAAM: Jan & Carla RedekerJan & Carla RedekerJan & Carla RedekerJan & Carla Redeker    
GEBOREN: Jan is geboren in Venhuizen op 17 januari 1938.  

 Carla is in Eindhoven geboren op 29 oktober 1944 . 

GEZIN:  Jan heeft tot zijn 15e in Venhuizen gewoond en is na de Ulo in Hoorn intern naar 

de Bisschoppelijke Kweekschool in Beverwijk gegaan waar hij in 1958 slaagde voor 

volledig bevoegd onderwijzer. Twee jaren in militaire dienst en afgezwaaid als 1e lui-

tenant, begon hij, na een drie maanden onderbreking als voluntair in het King Ge-

orge the Fifth Hospital te Goldalming bij Londen,  als onderwijzer op de RK Oplei-

dingsschool te Haarlem. Na drie jaren verruilde hij die voor een baan als adjunct 

directeur aan de RK LOM school in dezelfde stad. Na wat aktes in Engels, Econo-

mie, Handenarbeid en Ortho Pedagogiek/Didaktiek gehaald te hebben stapte hij na 

twee jaren over naar de voortgezette afdeling van die school. Tot 1975 want toen 

verhuisde het gezin van Overveen naar Hoogeveen waar Jan directeur werd van de 

J.M. Dikkenbergschool voor VSOLOM. In 1999 ging hij met pensioen. Sinds 2008 

wonen zij in het voor Jan vertrouwde West Friesland te Enkhuizen. 

 Carla groeide tot haar 16e op in Eindhoven en het gezin verhuisde in 1961 naar 

Heemstede waar ze Jan op een verjaardag bij de buren ontmoette. De zoon des hui-

zes, was een vriend uit zijn Kweekschool tijd. De ouders van een collega van Jan 

hadden de dansschool,  Schreuder in Haarlem en daar vermaakten Carla en Jan 

zich iedere zondagmiddag en zo kwam van het één het andere: Cupido’s pijlen de-

den zijn werk. 

 In 1966 trouwden zij in Heemstede en dankzij Jan’s school directrice, zuster Paula 

en Daaf Geluk, de wethouder van Haarlem, kwamen zij, ondanks de toen ook al 

heersende woningnood, in aanmerking voor een nog te bouwen koophuis in de wijk 

Schalkwijk. Daar werden de drie zonen Jeroen, Michel en Marco geboren. 

 HOBBY’S:  Jan heeft tot zijn 18e, bij de Valken in Venhuizen gespeeld en Carla is met tennis 

groot gebracht. De sportieve activiteiten, voor zover er tijd voor was, lagen dus nogal 

Jan & Carla Redeker 

Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?   
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uit elkaar. Ze vonden elkaar, later, bij badminton. In Haarlem speelde Carla dat al 

en Jan studeerde toen nog veel, ook een soort hobby! In Hoogeveen, in de jaren 

zeventig/tachtig speelden ze beiden dit spelletje bij Smash Hoogeveen. Carla in 

competitie verband en Jan recreatief; maar eigenlijk schaatste Jan liever. Elke 

zondagmorgen op de ijsbaan in Assen, achter Jan Bols aan, en ’s winters op de 

Giethoornse plassen; dat was echt genieten. Terwijl Carla dan, bestuurslid van 

Smash en jeugd- trainster op club- en district niveau, met de jongens overal in het 

land  competitie speelde. Om niet alleen thuis te blijven zitten werd Jan toen maar 

voorzitter van Smash Hoogeveen, bestuurslid van district Noord, uiteindelijk ook 

nog vice-voorzitter van de  Nederlandse Badminton Bond (NBB) en Member of the 

Development Committee van de European Badminton Union(EBU), belast met pro-

moting van deze snelle sport in Europa. 

VAKANTIE:  In voorjaar en zomer. De al in 1968 bij Piet Mijts, Alkmaar, aangeschafte Sprite 

caravan hing dan achter de auto met boot en surfplank op het dak. Altijd met 

Pinksteren naar Dalfsen en in de zomer: zes weken afwisselend naar Frankrijk, 

Oostenrijk,  Italië en Joegoslavië. Tussendoor stond de KIP, inmiddels ingeruild 

voor de Sprite, op camping Broekerhaven, genietend in de Laser en op de surf-

plank van hun “eigen” IJsselmeer. Bijna veertig jaren hebben ze daar genoten!                                                

‘s Winters, in de voorjaarsvakantie, op naar Ellmau, Oostenrijk. Skiën! Zo vaak 

dat het tot de koop van een appartement leidde.  

TYPE SCHIP: Jaren heeft Jan, samen met zijn zoons, de Hiswa bezocht, dromend van een ei-

gen schip, maar studerende kinderen, dus bleef het beperkt tot een surfplank; een 

"Dubdammetje", een roei-zeilbootje met de naam Kameleon, verkocht in Joegosla-

vië en een Laser die ze nog steeds in de familie hebben. Maar in 1995 werd er dan 

toch een 3e hands zeilboot gekocht: een in Kampen gebouwde Sturgeon, 22-fter 

met diesel en automaat. 

NAAM SCHIP: Was Laitsjende Trêdde. Toepasselijk want hij was die lachende derde! Vrouw en 

zonen hadden het nakijken. Nu was hij aan de beurt. Echter, éen van de zonen 

kreeg ook de smaak te pakken en toen neef Frank een 30-fter zeilschip kocht, 

hield Laitsjen op en kocht hij zijn Orka, de Contest 25 OC. 

CONTACT MET DE WATERSPORT: Als zoon van een tuinder met zijn land bij de dijk van Ven-

huizen, zag hij, al bollen rooiend in de hete zon, de zeilen van de zeilschepen voor-

bij gaan en dacht dan: “Ik lig hier duidelijk niet op mijn plek!” Dus ’s avonds na 

met de volle motorschuit naar huis te zijn getuft, nam hij nog gauw een duik in 

het IJsselmeer en hoopte op andere/betere tijden. De bezoeken aan de Hiswa hiel-

den de droom levendig, maar maakte de portemonnee niet voller. Plank: een Holi-

day (what’s in a name) voor de jongens; een zeil-roei bootje uit Knollendam en pas 

in 1995 in Kampen de eerste boot gekocht en in de zomer in de Broekerhaven bij 

de camping in de binnenhaven een plek.. Zeilen, nou ja, heeft hij  zelf aangeleerd 

en is nog steeds een enorm genoegen. Zoonlief en schoondochter zijn ook besmet 

geraakt. Nu genieten ze er allen van. Ja, zelfs zo veel, dat ze zo af en toe ook een 

boot huren en een weekje gaan zeilen in Turkije. 

 De boot is een uitlaatklep. Beschikbaar voor de hele familie. Het eigendom is over-

gegaan naar de zoon en schoondochter maar hij “mag” het onderhoud doen. Daar 

geniet Jan ook van want het brengt hem in contact met veel aardige mensen die 

ook iets met de watersport hebben, en ja, dan steek hij als dank, ook graag een 

handje uit voor het welzijn van de vereniging. 

Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?  Wie is wie…?  Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…?  Wie is wie… ?  Wie is wie… ?   
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FAVORIETE MUZIEK: Hangt van hun stemming af en waar ze zijn. In de auto; meest klassiek 

en verder luisterliedjes. Zelf kan Jan heel goed vals zingen waardoor hij het niet 

lang op het jongenskoor heeft uitgehouden en van blad af zingen op de Kweek-

school een crime was  

FAVORIETE DRANK: Dat heeft nogal gewisseld: Van een “Amerikaantje” toen Jan 15 jaar was, 

naar veel pilsjes in diensttijd en daarna tot Franse cognac en Schotse whisky en nu 

eindigend met een “Nul punt nulletje” of een glaasje rode wijn.  

FAVORIETE GERECHT: alles leren eten op kostschool. Veel buitenhuis gegeten hebbend en we-

kenlang 5 sterren cruise diners, genieten ze nu het meest van “moeders pot”. En 

dan het liefst stamppot met worst of hachee. 

WIE KOOKT ER AAN BOORD?: Niemand. De boot is daarvoor niet geschikt (gelukkig). Dus bui-

tenhuis. Hoog op wordt er koffie gezet, of een blik worstjes of soep warm gemaakt.  

FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Voor Jan: De Orka is mijn favoriete boot. De 

zoon en schoondochter hebben wel aspiraties maar door nog zoveel andere hobby’s, 

te weinig tijd om daar verantwoord in te investeren. 

DAT WIL IK NOG KWIJT: Sinds 1996 is Jan lid van de vereniging. De saamhorigheid en bereid-

heid van vele leden om te helpen voelt als een warme deken waaronder ik me thuis 

voel en graag ruimte geef aan degenen die ook warmte vragen. 

WAT BETREFT DE 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? 

ANTWOORD VAN JAN:  

 Leukste? 

 De opening en sluiting van het seizoen en de midwinter maaltijd.  

 Opmerkelijkste en grappigste? 

 Dertig minuten sta je te praten met een rijke bootbezitter uit Londen die dan nadat 

hij € 14,80 heeft moeten afrekenen, en ik, schijnbaar? blijkbaar? dat was vergeten: 

zegt: "Sir, YOU STILL OWE ME TWENTY CENTS"!  

 Spannendste? 

 Een 22-ft zeilboot die met windkracht acht voor de haven op de keien dreigt te ra-

ken en op tijd door de havenmeesters geholpen wordt. Blijken aan boord zich een 

echtpaar met een baby van nog geen jaar te bevinden. Wat een waaghalzen! 

VOLGEND SLACHTOFFER: Tony Mathieu van de Moby Dick 

VRAGEN VAN JAN AAN TONY: Welke mop over Nederlanders vind je de leukste? 

 Wat is het verschil tussen een Hollander en een Belg? 

 Welke narrow escape heb je gehad met je boot? 

 

De Gast Redacteur 
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Jan met zijn 3 zoons op de Orka in actie - onderweg naar Hindeloopen 
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Doorvaartvignet Amsterdam  

per 1 januari 2022 verplicht 

Wil je in 2022 door Amsterdam varen, dan is een doorvaartvignet verplicht. Dat maakte de ge-

meente Amsterdam 3 januari bekend. Het vignet kost 40 euro en is 3 kalenderjaren geldig. Bij 

het vignet krijg je 24 uur afmeren erbij, te activeren op een dag naar keuze. Wil je meer dagen 

afmeren, kost dat 30 euro per 24 uur. Het vignet is verplicht voor pleziervaartuigen met een 

benzine-, diesel-, elektrische of hybride motor. Voor kano’s, kajakken en opblaasbare boten zon-

der harde bodem is een vignet niet verplicht.  

Met het vignet wil de gemeente kunnen zien waar en wanneer het druk is op het water om zo 

maatregelen te kunnen nemen voor een vlotte doorvaart. Daarnaast is het makkelijker om een 

verdwenen of gestolen boot terug te kunnen vinden met een vignet. De invoering van het vignet 

werd vorig jaar twee keer uitgesteld vanwege problemen bij de uitvoerbaarheid, maar is nu een 

feit. 

De vignetverplichting geldt voor het Amsterdamse binnenwater in alle stadsdelen. Dus ook op de 

volgende doorgaande vaarroutes: 

 Kostverlorenvaart, onderdeel van de Staande Mastroute. 

 Nieuwe Herengracht van de Amstel naar het IJ. Het IJ zelf is uitgezonderd. 
Het vignet is te koop via amsterdam.nl/varen en via de gratis VaarWater app 

Standpunt Watersportverbond 

Het Watersportverbond heeft zich vanaf het begin ingespannen tegen de invoering van het door-
vaartvignet. We vinden dat het vaarwater in Amsterdam vrij toegankelijk moet zijn voor ieder-
een. 

Daarnaast is in 2013 is het doorvaartgeld juist afgeschaft omdat de kosten niet opwogen tegen 
de inkomsten. Tegen het eind van 2021 werden de kosten voor het vignet plotseling verhoogd 
van 20 naar 40 euro. Daartegen heeft het Watersportverbond samen met HISWA RECRON be-
zwaar ingediend. Dit bezwaar is afgewezen. Wij blijven ons inspannen tegen de hoge kosten van 
het doorvaartvignet. Een goede mogelijkheid hiertoe is de evaluatie van Nota Varen eind 2022. 

Staande Mastroute 

De huidige procedure van de aanschaf van het doorvaartvignet laat niet toe op het laatste mo-
ment te besluiten door Amsterdam te varen wat bijvoorbeeld voor de Staande Mastroute niet 
handig is. Wij gaan er alles aan doen om dit voor het begin van het vaarseizoen voor elkaar te 
krijgen. 

 

Bron: www.watersportverbond.nl/nieuws (d.d. 07/01/22) 
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Eerste prijs voor Peter van Laar  
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           Wedstrijden & Evenementen 2022       
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 5 april 20.00 uur 

Dinsdagavond compe��e 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 “ 

Dinsdagavond compe��e II 30 augustus 1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur 

 6 september “ 

Köster Sails Around the Island 22 mei Palaver 10.30 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) 

StarDjd wordt 5jdens de koffie bekend gemaakt 

 

EVENEMENTEN   

Nieuwjaarsrecep�e 2 januari Geen nieuwjaarsrecep5e 

Midwintermaal�jd 27 februari Geen midwintermaal5jd 

Algemene Ledenvergadering 24 maart  20.00 uur - Dorpshuis De Stek 

Seizoens opening 24 april 15.00 uur 

Jubileumfeest 50 jarig bestaan 25 juni 15.00 - 23.00 uur (clubgebouw & haven) 

Afzeilen jeugd 4 september 10.00 uur 

Seizoens afslui�ng 23 oktober 15.00 - 20.00 uur 

Prijsuitreiking compe��e 15 november 20.00 uur, Clubgebouw 

BC 
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Bedrijventerrein Schepenwijk - De Dolfijn 18 - 1601 MG Enkhuizen 
www.dehoutexpert.nl - Tel: 0228-314177 
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Bericht van de havenmeesters 
Uitgelicht Uitgelicht Uitgelicht Uitgelicht ----    Taken van de havenmeester van de Watersportvereniging Taken van de havenmeester van de Watersportvereniging Taken van de havenmeester van de Watersportvereniging Taken van de havenmeester van de Watersportvereniging ““““De BroekerhavenDe BroekerhavenDe BroekerhavenDe Broekerhaven” ” ” ” �jdens het vaarseizoen�jdens het vaarseizoen�jdens het vaarseizoen�jdens het vaarseizoen    

    

1. Clubgebouw1. Clubgebouw1. Clubgebouw1. Clubgebouw    

Toezicht op het algemeen gebruik, het schoonmaken en het onderhoud van het clubgebouw. 

Voorkomen van Legionellabesme'ng in de drinkwaterinstalla�e door het meten van de temperatuur van het drinkwater en 

door het spoelen van de leidingen gedurende het gehele seizoen. Gegevens hiervan bijhouden in een logboek. 

Het maandelijks opnemen van twee watermeters en vier elektrameters. 

Het clubgebouw wordt in de regel om 8.00 uur geopend. De toile,en en douches zijn met codeslot 24 uur per dag beschikbaar. 

Dagelijks vanaf 8.00 uur is havenmeester regelma�g aanwezig. Hij is al�jd telefonisch bereikbaar. 

In ontvangst nemen van goederen, na telefonische melding van leverancier. 

    

2. Haven2. Haven2. Haven2. Haven    

De havenmeester inspecteert dagelijks de haven en noteert eventuele onvolkomenheden en mankementen en rapporteert  

hierover aan havenzaken. 

Houdt de haven en het terrein schoon. 

Laat de vuilcontainer �jdig legen. (Maandag). 

Controleert de hoeveelheid gas en laat de gastank indien nodig vullen. 

Controle op het func�oneren van de havenlichten. 

Houdt toezicht op beplan�ng e.d. Bij droog weer de planten in de bakken water geven. 

Havenboot beschikbaar houden. 

Bij calamiteiten is havenmeester per telefoon al�jd bereikbaar op 06 21 404 698. 

Als de havenmeester niet op de haven aanwezig is, wordt het hek afgesloten. 

    

3. Passanten3. Passanten3. Passanten3. Passanten    

Registreert welke ligplaatsen van leden beschikbaar zijn voor passanten. 

Ontvangt passanten, wijst ligplaatsen aan en maakt afspraken met verenigingen welke als passanten van de haven gebruik willen 

maken. 

Houdt toezicht op het func�oneren en het gebruik van de aanwezige voorzieningen (stroom en drinkwater op de steigers, toi-

le,en en douches in clubgebouw). 

Rekent liggelden met de passanten af. 

Als de passanten de haven hebben verlaten de elektrakasten weer afsluiten. 

    

4. Administra�e4. Administra�e4. Administra�e4. Administra�e    

In overleg met de penningmeester: 

Bijhouden van de kas en het kasboek van de havenmeester. 

In overleg met havenzaken: 

Me�ngen m.b.t. Legionella gedurende het gehele seizoen bijhouden. 

Informa�e over keuring van propaangasinstalla�e. 

Contact met SITA over het contract voor het legen van vuilcontainers. 

Contact houden met Vroling Techniek voor het onderhoud aan drinkwaterinstalla�e, gasinstalla�e, verwarmingsketel en lucht-

verwarming. 

De tuin is in onderhoud van een havenmeester. 
Indien noodzakelijk het bestuur informeren over gang van zaken. 

In overleg met.. 

In ontvangst nemen van diverse formulieren van (nieuwe) leden en deze doorgeven aan de ledenadministra�e. Zoveel mogelijk 

via de website s�muleren. 

    

5. Winterstalling5. Winterstalling5. Winterstalling5. Winterstalling    

De havenmeesters wijzen, zo nodig in overleg met de havencommissie, ligvakken toe ten behoeve van  

de winterstalling. De Coördinerend havenmeester informeert de secretaris zodat hij een rekening kan  

sturen.  

De havenmeesters hebben geen bemoeienis met de wachtlijst, het jeugdzeilen,  

het wedstrijdzeilen en de winterstalling op de wal. 

 

De coördinerend havenmeester  
WSV 

De Broekerhaven 
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Winterrooster 2022 

Maart Peter Beers 

      

JRo 

Jaap Rood 

JRe 

Jan Redeker 

PB 

Peter Beers 

JdV 

Jan De Vries 

GS 

Gertjan Severs 

KM 

Kees Meijne 

HAVENMEESTERS 

Telefoon: 06-2140 4698 / 0228-518798  

(ook bereikbaar na afspraak op het havenkantoor) 

Ledenbestand 

Aangemeld als lid van onze vereniging: 

 
Sander Overweel 
Trappelend 39 
1602 GN  ENKHUIZEN 
 
Christian Buijsman 
Thea Beckmanweg 17 
1613 MR  GROOTEBROEK 
 
 
 
 
 

 
 

Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk Re-
glement wordt over de toelating van een nieuw 
lid door de algemene ledenvergadering beslist 
indien tenminste 5 leden binnen 3 weken na 
deze publicatie tegen de toelating bij het be-
stuur hebben geprotesteerd. 

Rooster Havenmeesters 2022 

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. 

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

01 JRo 

08 PB 

15 JRe 

22 GS 

29 KM 

JUNI 

06 JdV 

13 PB 

20 GS 

27 JRe 

  

JULI 

03 JRo 

10 KM 

17 PB 

24 GS 

31 KM 

AUG 

07 JdV 

14 JRo 

21 PB 

28 GS 

  

SEPT 

05 KM 

12 JRe 

19 JdV 

26 JRo 

  

OKT 

04 GS 

11 PB 

18 JRe 

25 JRe 

  

MEI 

30 JdV 

06 KM 

13 JRe 

20 JRo 

27 JdV 

MRT-APR 

Zomerrooster 2022 
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Foto pagina 

November 2021 - Een mistige vaartocht naar Andijk met de Kriebels. (Ingezonden door F. IJzer) 

Het hoge water in de Kolk tijdens  

de stormen van februari 

Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 27 mei 2022 bij redactie@broekerhaven.com 

Carl Burgman plaatst de wifi antenne 


