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Van de bestuurstafel... 
 

 

 

“ bedankt en het gaat jullie goed”  

 

Afgelopen ALV vond er een wisseling van de wacht plaats. Sjoerd 
heeft het stokje overgedragen aan mij. Tsja, als kersverse voorzit-
ter zit ik nu achter mij pc-tje het eerste bestuurs-stukje te schrij-
ven. Wat ga je de leden vertellen, wat willen ze weten, wat gaat er 
veranderen? 

Nou om met het laatste te beginnen, weinig denk ik. Het bestuur 
draait goed, de commissies zijn weer op stoom met de start van 
het seizoen,  leuke evenementen op stapel, Een heugelijk feit is het 
jubileum jaar. De vereniging bestaat dit jaar 50 jaar. Kortom, ik kom in een gespreid bedje. 

Uiteraard kan ik nog niet de schaduw van Sjoerd vertegenwoordigen maar ik ga mijn best doen 
en zal langzaam in mijn rol groeien… 

Ik was gestart met de zin “bedankt en het gaat jullie goed”. 

Dit was de laatste zin van Sjoerd in de Broekerzeepost. Als ik Sjoerd niet beter zou kennen zou 
het mij een beeld geven dat het eindige nabij is. 

Enige jaren terug kwam ik bij Sjoerd in zijn praktijk. Na een paar forse klappen op mijn hoofd 
te hebben gekregen. Hier heb ik Sjoerd leren kennen als een fijne, integere man met passie voor 
zijn meissie, werk, motor en natuurlijk de watersport. Met name watersport maar ook motorrij-
den leverden fijne gesprekken op. Foto’s van de Brombeer werden vol trots getoond en mooie 
vaartochten besproken.  

Nadat de behandelingen ten einde liepen zei Sjoerd “Albin, het gaat je goed”. Ok, ik vond het 
een bijzondere zin maar het paste bij Sjoerd. Hij wil ook dat het met iedereen goed gaat en dat 
iedereen het naar zijn zin heeft. Enige tijd later werd ik geschept door een auto en lag ik weer 
veilig bij Sjoerd op zijn behandeltafel. Ook na deze behandelsessie weer die zin… 

Uiteraard heb je fases in je leven en is een nieuwe toekomst ook weer een uitdaging maar het 
stemt mij ook een beetje verdrieting. Mede omdat het ook 24 jaar zijn passie was en nu beslo-
ten heeft de boot te gaan verkopen. Sjoerd, heel erg bedankt voor jouw inzet voor de vereniging 
en… 

Sjoerd en Loes “Het gaat jullie goed”. 

Inmiddels de 1e bestuursvergadering mogen beleven. En op 24 april was mijn 1e seizoens     
opening. Voor mij was dit ook een mooi moment om leden te leren kennen. Jammer dat er na-
genoeg geen “motorboot” leden aanwezig waren. Zal de N307 dan toch ook een fysieke grens 
zijn? Ik ga ervan uit dat tijdens het jubileum feest op 25 juni er een mooi evenwicht aan leden 
aanwezig zal zijn.  

Planning van de seizoens opening kon niet beter. Het was al dagen mooi weer waardoor het als 
watersporter begint te kriebelen om de haven uit te varen 

Heerlijk om al die reuring van de schippers te aanschouwen  drukdoende de boten vaarklaar te 
maken voor het nieuwe seizoen. Zelf ook druk met Geertruida bezig. Ik voel wel enige druk. De 
boot moet voor de 20e mei klaar zijn om uit te varen. Met Hemelvaart zijn er eindelijk weer nati-
onale sleepboot dagen in Zwartsluis alwaar de “gehele” sleepbootvloot van WSV “De Broekerha-
ven” acte de préséance zal geven. Rest mij ieder een mooi vaarseizoen te wensen en tot de 25e 
juni op het jubileumfeest.   

 

Albin 
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Van de Redactie 
De foto op de voorpagina is ingezonden door Feiko IJzer en gemaakt 

tijdens het wedstrijdzeilen op dinsdagavond 26 april 2022. De Dias is 

de zeilboot van Tim en Coen Bais en Rob Smit. 

We vinden het erg leuk om de ingezonden foto’s te ontvangen en te 

plaatsen dus blijf ze vooral naar ons sturen. 

In dit nummer ook weer een update van Hein! Hein is namelijk weer 

terug op zijn boot in Griekenland. 

Daarnaast informatie over het jubileumfeest, een verslag van de ALV 

en vele andere wetenswaardigheden en foto’s van de haven. 

Veel leesplezier! 

 

Lenka Fit & Toos Sijs 

redactie@broekerhaven.com 

HET IS VERBODEN  

OM OLIE IN DE  

CONTAINER TE     

DEPONEREN!  
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NHD maandag 28 maart 2022 
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Verslag Algemene Ledenvergadering  

Donderdag 24 maart 2022 

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

Tijd: 20.00 uur 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte welkom. 

Dit is de laatste ALV voor Sjoerd als voorzitter en hij zal vandaag de ‘hamer’ overdragen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

De volgende leden hebben zich bij het bestuur afgemeld voor de vergadering: 

Jan van der Pal, Jaap Peerdeman, Carl Burgman, Wim Hoff, Casper Mooijman, Simon Visser.    

 

4. Verslag van de Algemene Vergadering van 7 oktober 2021 

De notulen zijn hierbij vastgesteld. 

Zijn er nog actiepunten die iemand wil benadrukken of belichten? 

Erik van de Logt: was niet bij de vorige ALV aanwezig maar las in de notulen dat er over camera’s is ge-
sproken en dat er geen camera’s in de binnenhaven komen. Zou het bestuur dat kunnen heroverwegen? 

Frank Fit: nee, het is openbare ruimte. Wij als WSV gaan daar geen camera’s plaatsen. De-
ze hangen alleen op eigen terrein. 

Sjoerd Bakker: Vraag is terecht maar zorg in ieder geval dat je schip goed verzekerd is. 

 

5. Verslag penningmeester en Jaarrekening en de Balans van 2021 

De penningmeester geeft een toelichting op de Jaarrekening van 2021. 

Ischka IJzer: is geen rente?  

Hans Limburg: Nee, deze staat op de overige algemene kosten. We betalen rente en het is niet mo-
gelijk om een extra rekening te openen. 

De penningmeester geeft een toelichting op de Balans van 2021. 

Kees Ettema: Staan de camera’s wel op de balans? Hans Limburg: Ja, kijk bij clubhuis. In 2021 is €5.000 

afgeschreven op het clubhuis, maar de investering van €2036 voor de camera’s is toegevoegd. (€44.554 - 

€5.000 + €2.036 = €41,590)  

Andre Kruisdijk: hoe zit het met de investering van de kade?  

Hans Limburg: Dit staat op de investeringen, komt later op de agenda aan de orde. 

Ischka IJzer: hoe komen we aan een schuld op de balans? 

Hans Limburg: er bestaat onduidelijkheid met de kruisposten in e-Captain, ons administratie en 
boekhoudsysteem. Dit wordt uitgezocht. Dat is hetzelfde als met de hijskosten. De WSV betaalt de 
rekening en berekent dit door aan de leden maar het afboeken in e-Captain kan niet in hetzelfde 
grootboek.  

Het investeringsplan: er zijn forse reserveringen voor de haven voor 100.000 euro in 2022.  

Na de storm zijn sommige paden behoorlijk verzakt, die moeten mogelijk goed aangepakt worden. 
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Ron Laan: Wellicht kunnen we er een deskundig bedrijf naar laten kijken. 

Bram Kleton: is er geen bedrag voor jeugdzeilen gereserveerd? 

Hans Limburg: staat niet meer apart genoemd. Reservering voor de begeleidingsboot staat genoemd 
en deze is reeds aangeschaft. Er is geen aparte post voor jeugdzeilen. Het zijn activiteiten voor de 
vereniging. We blijven hier wel geld voor reserveren. 

Andre Kruisdijk: de rubberboten zijn de grootste kostenpost.  

Frank Fit: hangt ook af van de vraag naar jeugdzeilen. En een aantal boten is onlangs vervangen. 

 

Tarieven: recente ontwikkelingen hebben de zaken verstoord. 

De energiekosten: stroomkosten voor passanten zouden moeten worden verhoogd van €1,00 euro naar 

€1,50 euro voor 2022. 

Ook willen we het liggeld voor passanten van €1,20 naar €1,30 euro te verhogen om kosten voor te blijven. 

 

Ron Laan: kunnen we liggeld niet verhogen en dan inclusief stroom? Dan betalen grotere boten in ver-
houding meer voor hun stroom. 

Ischka IJzer: er zijn ook havens waar je met een groter schip ook meer stroom moet betalen. 

Peter Beers: wil het leuk houden.  

 

Er wordt gestemd: de meerderheid vindt dat we het passanten tarief met ingang van 1 april 2022 moeten 

verhogen naar €1,50 euro per meter, dit is inclusief stroom. Dit voorstel wordt aangenomen.  

 

Theo de Veer: De begroting voor 2022 hebben we in de ALV van 7 oktober 2021 aangenomen en die moe-
ten we nu niet veranderen omdat de kosten ineens sterk veranderen. Het plan moet het plan blijven. Later 
kan men verklaren waarom het anders is. 

Hans Limburg: Heeft aanpassingen gemaakt op de begroting voor 2022 omdat o.a. de stroomkosten 
fors zijn gestegen. Hans zet de begroting voor 2022 terug naar het oorspronkelijke plan.  

Op de begroting voor 2023 zijn de hogere stroomkosten wel meegenomen (zie Winst en Verlies re-
kening). De tarieven worden ook vastgesteld. Iedereen is akkoord. 

 

Jeugdcommissie: wil de kosten voor het varen in optimisten gelijk trekken met tweemansboten. De kosten 
worden vooral gemaakt voor de brandstof.  

 

Wietse van Lingen: het jeugdzeilen moet niet duurder worden, zo raak je leden kwijt.  

Sjoerd Bakker vraagt of Wietse een voorstel wil maken van zijn visie op het jeugdzeilen of hoe het 
anders zou moeten.  

Dat gaat Wietse doen samen met André Kruisdijk en Menke Kleton (namens jeugdzeilen). 

 

Peter van Laar: wil afscheid van het jeugdzeilen nemen. Maurice Keuch neemt dat over. 

 

Het verslag van de penningmeester is vastgesteld. Hans wordt bedankt en krijgt applaus. 

 

6. Verslag kascontrolecommissie. 

Gertjan Segers en Pierre Schooneman hebben op 9 maart 2022 de kas gecontroleerd bij de penningmees-
ter. Alles was in orde en akkoord bevonden. 

De penningmeester wordt bedankt en krijgt applaus.  

De commissie wordt bedankt. 

Pierre Schooneman en Ruud Bakker zijn beschikbaar voor kascontrole over 2022 met als reservelid    
Ischka IJzer. 
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7. Begroting 2022 

Zie punt 5. 

 

8. Tarieven 2022 voorstel 
Zie punt 5. 
 

9. Verslag havencommissie (Kees Ettema) 

Kees Ettema doet verslag van de werkdagen. 

Er zijn zo’n 60 vrijwilligers aan het werk geweest. 

Op 9 en 12 maart misten er een aantal zonder afbericht te geven. Deze personen krijgen de kans om hun 

werkdag in te halen en anders krijgen ze alsnog een rekening van €240,00.  

Kees wil iedereen bedanken voor zijn/haar inzet. 

 

Clubgebouw: wens om een vaste trap naar beneden te maken.  

Ramen zijn ook lek. Kees heeft ideeën om het gebouw op te knappen en wat meer uitstraling te geven 
maar dat kost geld en de levertijd van goederen is lang.  

Beschoeiing: we moeten advies vragen omdat de kade niet is afgedekt met een deklijst.  

Kees wordt bedankt voor zijn verslag en krijgt applaus. 

 

Jan Redeker: De oliebol is weg maar er staan weer jerrycans achter het clubgebouw. Kees geeft aan dat 
deze daar op zijn verzoek tijdelijk zijn neergezet. Het is aan de gemeente wat er met de oliebol gebeurt. 
Frank Fit zal dit aan Cor Groot vragen.  

Het is verboden om olie in de container te deponeren! 

De bestrating bij het nieuwe kozijn is niet rolstoelvriendelijk, geeft Jan aan. Kees zal dat nog aanpassen. 

 

10. Verslag evenementencommissie/ feestcommissie (Peter van Laar) 

Peter doet verslag van de komende evenementen die op de agenda staan. 

Op 24 april a.s. is de seizoensopening met voorafgaand een markt.  

Er is dit jaar geen Broekerhavenweekend maar in plaats daarvan wordt het 50 jarig jubileumfeest op 25 
juni 2022 gevierd. Peter roept iedereen op om zijn boot voor het feest te versieren en mee te doen met 
“Admiraal varen”. Uitgebreide informatie volgt nog.  

Oproep aan iedereen om zich alvast op te geven voor het feest bij Peter. 

 

Peter zoekt nog vrijwilligers die willen helpen met de voorbereidingen. 

Peter wil wel aandacht geven aan kranten/nieuwsberichten dat de vereniging 50 jaar bestaat. 

Peter wordt bedankt en krijgt applaus. 

 

11. Voordragen nieuwe voorzitter 

Albin Glaser wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter en Sjoerd draagt de hamer over. 

Sjoerd bedankt iedereen voor het vertrouwen. 

Sjoerd wordt ook bedankt met bloemen en een presentje. 

 

12. En bedankt… 

Voor alle commissies, vrijwilligers etc... een groot dank je wel! 

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

Beleid is goedgekeurd. 

Instemmend applaus voor het bestuur. 

 

14. Rondvraag 

Annette Laan: er is nog geen gehoor gegeven aan de oproep voor de kantine op dinsdagavond. Peter heeft 
mogelijk een kandidaat. 

Robert Walter: energieprijs omhoog. Hoe zit het met warmtepompen en zonnepanelen? 

 Bestuur: Punt om over na te denken. 

Peter van Laar: de buitenboordmotoren die boven staan worden toegankelijker voor diefstal wanneer er 
een vaste trap komt. 

 Bestuur: Letselschade voorkomen heeft hogere prioriteit. 

 

15. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 uur. 
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De start van het seizoen zit er weer op. 
De eerste wedstrijden zijn weer gevaren. 
En automatisch hebben we daarmee ook de eerste foutjes weer gemaakt... 
 
Naar nu blijkt werkt de camera beter wanneer je de stekker niet alleen in het stopcon-
tact doet maar aan de andere zijde ook het stekkertje in de camera stopt! 
Ook het uitrekenen van de uitslagen ging in eerste instantie nog niet geheel vlekkeloos 
en zo kon het gebeuren dat na bekend maken van de uitslag een schip vergeten bleek te 
zijn. 
 
Maar los van alle onvolkomenheden (die er soms binnen een vereniging ook wel een 
beetje bij horen ) zitten de eerste wedstrijden er weer op en durf ik wel te zeggen dat we 
iedere week toch weer een leuk deelnemersveld op het water aan de start hebben! 
 
Afgelopen zondag, 22 mei, hebben we naast de reguliere dinsdag avond wedstrijden ook 
nog de Köster Sails Around the Island gevaren die, helaas door weersomstandigheden, 
niet geheel om de Marker Wadden is geweest. Wel heerlijk gezeild en stralend weer ge-
had en daarmee dus ook achteraf nog gezamenlijk lekker op het terras kunnen zitten. 
 
Kortom, we zijn op gang ! 
En dat gezegd hebbende, hopen we dat we het verdere seizoen ook geweldig veel plezier 
met elkaar gaan hebben op het water en natuurlijk ook op de kade of in ons clubhuis: 
Schippers Welvaren. 
 
Wij zien jullie allemaal graag weer op dinsdag! 
En voor de niet wedstrijdzeilers onder de lezers, soms worden er nog opstappers gezocht 
dus laat je horen! 
 
Met sportieve groet,  
De Wedstrijd Commissie 

De eerste Skippersmeeting van Sjon en André 

Wedstrijdzeilen 
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Eerste prijs voor Peter van Laar  
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Wedstrijdzeilen 

Köster Sails Around the Island 

22 mei de dag van de ”eiland tocht”. 

We waren al dagen van tevoren bezig met de 
planning. Weer in de gaten houden en de wind 
natuurlijk. Leuke tocht en niet te moeilijk. 
Thorin haakte af en Anja stelde voor een keer-
tje op te stappen. 
De dag naderde en het leek er steeds meer op 
dat het een redelijk rustige dag ging worden 
met zon. De wind was hierin natuurlijk een be-
langrijke factor. Dit is altijd het geval met zei-
len. Om dit nog even te onderstrepen we liggen 
tijdens dit schrijven in Enkhuizen. Hier zijn we 
gekomen via De Blocq van Kuffeler, Enkhuizen, 
Den Oever en weer Enkhuizen. Onze tocht (als 
opstapper) was gepland naar Boulonge-sur-
Mer, echter de wind gaf aanleiding voor andere 
koers. 
Dit was dus ook het geval op deze wedstrijd 
dag van Koster Sails.  
Helaas moest ik ondanks het rustige weer toch 
alleen de tocht doen (Anja bleef uitslapen) en 
tijdens het palaver kregen we instructies. Door 
de wind geen rondje eiland helaas maar wel 
een rondje met hetzelfde idee als de eiland 
wedstrijd. Dus links om of rechtsom maakte 
niet uit en als tip kregen we mee; hou de wind 
goed in de gaten komende uren! 
Hop naar de boot en alles klaarmaken en nog 

even op zoek naar Windfinder. Inderdaad 
draaide de wind een beetje en leek het erop dat 
later, met name bij de EZZ, de wind ging lig-
gen. Door de voorbereidingen liep mijn gang 
naar de haven wat uit, wat overigens weleens 
vaker gebeurt, echter, nu waren er meerdere 
die wat aan de late kant waren. Voordeel is 
dan wel dat je meteen alles kan doen en met-
een kunt starten. 
Na een redelijke start koers naar de EZZ. Het 
leek erop da André dezelfde koers nam en alle 
andere boten richting de KG37 koersten. 
Ik maak na lang doorvaren aanstalten om 
overstag te gaan naar de EZZ en dit bleek per-
fect uit te komen. Bij de boei kwam André aan-
zetten en ging, nadat hij voorlangs ging, met-
een overstag en we koersten samen naar de 
EZZ. Het was zo gezellig om samen op te varen 
dat het gewoon een soort enteren leek. Geluk-
kig was er een opstapper bij André die even 
zijn kracht liet zien. Na een ferme duw rondde 
ik als eerste de boei met André vlak achter me. 
Snel de genaker erop en koers houden. Dat 
was wel een dingetje, de wind draaide niet zo-
als verwacht naar het zuidwesten/zuid.  Dus 
soms tot wel bijna aan de wind naar de KG37. 
André zag ik op dezelfde hoogte op iets achter 
mij dus dat ging goed. Onderweg de andere bo-
ten tegen gekomen. Na het ronden van de boei 
kwam eigenlijk het moeilijkste gedeelte. Weinig 
wind en proberen André voor te blijven. Dat 
ging eigenlijk erg goed en de wind gaf net op de 
goede momenten de juiste kracht. Op naar de 
groen/rode boei en begin van onze vaargeul. 
Deze mooi gerond en voor de wind naar de fi-
nish. De wind liet het op het laatste stuk be-
hoorlijk afweten en op het laatst was het echt 
nog een beetje kijken hoe ik binnen moest ko-
men. Gelukkig ging de wind weer wat waaien 



15 

en kon ik weer de genaker schoot van bak-
boord naar stuurboord brengen. Na enige mi-
nuten kon dit ook weer andersom en zoals jul-
lie begrijpen was de wind lekker aan het draai-
en en kwam André nog dichtbij. 
Over de finish met een goed gevoel. De haven 
binnenvarend ook nog horen van een ervaren 
zeiler dat je snel terug bent geeft toch een ge-
voel van leeeekkkkkkkkeeerrrrrrr. 
Alles opgeruimd en nog even de mast in gehe-
sen. De marifoonantenne aangedraaid met 
hulp natuurlijk waarvoor mijn dank. 
Lekker in het zonnetje zittend kwam de uitslag. 
Super natuurlijk! 
Het was een super dag en natuurlijk dank voor 
de organisatie en de prachtige prijs. 

Hoop dat er volgend jaar echt rond het eiland 
gevaren kan worden met veel deelnemers.  
Nogmaals dank voor de organisatie.  
Dank aan Köster Sails (André)! 
 

Wim Schagen 

1e prijs 

Wim Schagen 

2e prijs 

Sjon Koomen & Harriëtte 

3e prijs 

Peter van Laar 
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We mogen weer! En dus was er weer een gezellige seizoens opening op de haven op  
zondag 24 april. Het was droog en zonnig weer en we konden, gezien de wind en de tem-

peratuur, net buiten zitten. In de zon en uit de wind, dat moest dan eigenlijk wel. 

Het welkomstwoordje van Albin was zijn eerste officiële als voorzitter van de WSV en hij 

deed dat met verve. 

Het was een mooie middag om het vaarseizoen te openen. De Evenementen Commissie 
deed zoals altijd haar best om een ieder te voorzien van een drankje en een hapje voor 

bij de borrel. Dank daarvoor! 

De Evenementen Commissie kan trouwens nog steeds wel een paar extra handjes ge-

bruiken. Dus mocht u interesse hebben dan kunt u altijd een berichtje sturen. 

 

De Redactie 

Seizoenopening 

Zondag 24 april 2022 

Prettig vaarseizoen! 
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Dit jaar vol goede moed gestart en via de 
scholen toch nog aanmeldingen gehad. 

We hebben nu bijna 20 jeugdleden die hun 
eerste tweede of derde jaars brevet gaan ha-
len.  

Zelfs bij het tweemans zeilen hebben we af en 
toe twee boten bezet. 

Er is over het jeugdzeilen met het bestuur 
gesproken en gekeken naar de mogelijkheden 
naar de toekomst toe. 

Gesproken over de website en dat we hier de 
lesstof aanbieden. 

Er is een facebook pagina die Menke up-to-
date houdt en er leuke stukjes op zet. 

Het in en uit het water halen van de bootjes is 
besproken en de ideeën verder uitgewisseld. 

De lesstof is overigens nog steeds gebaseerd op 
het “oude boekje” van vroeger. 

We hebben enthousiaste instructeurs en ho-
pen de komende jaren zonder Covid de jeugd 
weer iets te kunnen bieden en wellicht leden 
voor de toekomst in een eigen bootje in De 
Kolk of buitenhaven. 

Deze keer hebben Tom en Anne iets verteld 
over hun lesgroep 1 en volgende keren zullen 
andere groepen en instructeurs hun verhaal 
doen. 

Ook dit jaar zijn we weer met het jeugdzeilen 
begonnen. Om een beetje afwisseling te hou-
den ben ik gepromoveerd van de derde jaars 
naar de nieuwe lichting “de eerste jaars“. We 
hebben een redelijke groep van 7 dames en 2 
heren en om hierbij te ondersteunen hebben 
we de hulp van Anne ingeroepen. Samen gaan 
wij proberen deze 9 kids angstvrij te maken 
om ze met vertrouwen naar het tweede jaar te 
kunnen sturen. 

We hebben vorige week alvast een voorproefje 
kunnen geven. 2 Man per boot, in de haven. 
Varen was geen must maar in de volledig op-
getuigde optimist moesten ze wel in de boot 
zitten.  

Zoals gebruikelijk een traan, een lach en heel 
veel nerveuze kinderen en het waaide ook nog 
vrij fors.  Het was dan ook echt wel spannend. 
Een voordeel is wel dat het dan de volgende 
keer alleen maar kan meevallen. 

Nog een kleine opsteker, we gaan kijken of  
Michael zo nu en dan kan worden betrokken 
bij het zeilen. Wellicht vindt hij het leuk om op 
z'n 17e ook les te gaan geven. 

We gaan er weer vol 
voor en hopelijk zit 
het weer mee dit 
jaar zodat we vol-
gend jaar een hele 
groep tweetjes er-
aan overhouden. 

 

Anne en Tom  
Instructeurs lesgroep 1 

Bericht van het Jeugdzeilen 
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Bedrijventerrein Schepenwijk - De Dolfijn 18 - 1601 MG Enkhuizen 
www.dehoutexpert.nl - Tel: 0228-314177 

Een aantal jeugdleden deed mee met 

de wedstrijd Combi NoordWest 
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Na een zonnige Moederdag bezoekt de redactie Tony en Gaby Mathieu aan het begin 
van de avond aan boord van hun zeilboot in Broekerhaven. Aangezien deze ligplaats-
houders als onze zuiderburen beschouwd kunnen worden scheelt het ons een ritje 
van in totaal 8 uur rijden heen en terug . Ze liggen klaar voor vertrek voor een 
weekje vakantie met prachtig zeilweer in het vooruitzicht! 

We worden zeer gastvrij welkom geheten want ze willen uiteraard niet onder doen 
voor die Hollanders. Geen koffie en geen thee, nee, we worden gelijk getrakteerd op 
een borrel en borrelhapjes!  

NAAM: Tony & Gaby MathieuTony & Gaby MathieuTony & Gaby MathieuTony & Gaby Mathieu    
GEBOREN: Tony is geboren in Baardegem (België) op 14 januari 1965.  

 Gaby (Gabrielle) is in Ensen (Duitsland) geboren op 26 april 1964. 

GEZIN:  Tony werd geboren op een boerderij in de buurt van Aalst maar ze verhuisden al snel 

naar Aken. Ze waren met 4 broers maar eentje overleed al op jonge leeftijd door ziek-

te. Tony’s vader diende in het leger en ze groeiden op in Keulen-Porz (D). Alles werd 

door het leger goed geregeld. Zijn vader was bij de BSD (Belgische Strijdkrachten in 

Duitsland). Woningen, school en ook het treinvervoer. Het leger was voor hun als het 

leven in een soort commune. 

 Na de lagere school in Keulen ging Tony doordeweeks naar de middelbare school (een 

internaat) in Tienen waar hij de richting metaal volgde. Hij reisde met de DVD, een 

militaire treinverbinding tussen België en Duitsland. Alleen in de weekenden kwam 

hij dan thuis.  

 Gaby groeide op in Duitsland, Keulen-Porz, waar ze ook naar school ging. Ze was enig 

kind en haar ouders zijn inmiddels overleden. Ze ontmoette Tony in 1983 in een dis-

cotheek in Keulen. 

 Ze zijn in 1986 getrouwd en kregen twee zoons: Tim is geboren in 1990, hij is ge-

trouwd en ze hebben een zoon Theo van 2 jaar oud. Hun jongste zoon Niko werd in 

1992 geboren. Sinds 2003 wonen ze in Wywertz. Het huis heeft Tony zelf gebouwd. 

Hij maakte een plan, bracht het naar de architect en kon het zo gaan bouwen. Ze 

hebben ook een hond, Sammy. Een “verwende” langharige teckel van 10 jaar oud die 

’s morgens altijd ontbijt met een broodje leverworst. Hij gaat altijd mee op de boot. 

Gaby, Tony & Sammy Mathieu 

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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BEROEP: Tony zat in het leger en bekleedde veel verschillende functies. Van Leopard- tank- 

en buschauffeur tot barman of bij de strijdmachtonderdelen Genie en Infanterie. 

Hij heeft op vele plekken gewerkt. Tony is 5 keer uitgezonden. De eerste keer naar 

Sarajevo, toen 2 keer naar Joegoslavië (Belbat), een keer naar Macedonië en de 

laatste keer naar Kabul in Afghanistan. Hij heeft heel veel nare dingen gezien maar 

praat er maar weinig over. Het heeft een plek gekregen.  

 Gaby heeft altijd als verkoopster in winkels gewerkt. Tegenwoordig werkt ze in va-

kantiepark / sportcentrum Worriken in Bütgenbach am See. Ze werkt altijd 6 da-

gen per week waardoor ze meer vakantiedagen kan sparen. Tony mocht vorig jaar 

met pensioen waardoor hij nu meer tijd heeft om naar de boot te gaan (en om na-

tuurlijk het huishouden thuis te runnen…). 

HOBBY’S:  Zeilen is een hobby van beide en ook het oppassen op hun kleinzoon Theo. Daar-

naast houdt Tony ook van bergbeklimmen. Toen hij ooit eens op een jeugdkamp 

ging bergbeklimmen heeft het hem nooit 

meer los gelaten. Hij heeft 2 x een poging 

gedaan om te Mont Blanc te beklimmen 

maar beide pogingen moesten worden 

afgebroken vanwege de te slechte weers-

omstandigheden.  

 Ze rijden ook allebei graag met de buggy,  

zie foto hiernaast... 

 Tony sportte ook graag en heeft in 1993 

ook de Marathon van Keulen in minder 

dan 3,5 uur gelopen!  

VAKANTIE:  Tony kampeerde vroeger al met zijn ouders in voormalig Joegoslavië. Gaby ging 

naar het Zwarte Woud (Schwarzwald) met haar ouders. 

 Met de kinderen gingen ze ook graag kamperen, naar Friesland maar ook naar 

Joegoslavië. Ook wel eens een vliegreisje met z’n tweetjes in het voorjaar of najaar. 

Tegenwoordig zeilen ze het liefst. Rondom het IJsselmeer en Markermeer, Fries-

land of, als ze meer tijd hebben, naar de Waddeneilanden. Tony is met vrienden 

ook wel eens met zijn boot naar Engeland geweest.  

TYPE SCHIP: Een Westerly Renown 31. In 2009 in Enkhuizen gekocht. Tony knapte zelf van 

alles op aan de boot en is nu bezig met nieuwe plafonds en de zijkanten in het in-

terieur. En wie denk je dat er gordijntjes kan naaien? Ook Tony! Het is echt een 

handige Harry, die Tony! Ze hebben met de Westerly in Lemmer gelegen, in We-

meldinge (Zeeland) maar vonden daar het vaargebied minder leuk dan hier dus 

weer terug naar Friesland. Toen ze eens in Broekerhaven kwamen hadden ze hun 

zinnen op deze haven gezet. Ze zijn nog steeds blij met hun plekje in deze haven.  

NAAM SCHIP: Moby Dick. Zo heette hun vorige boot ook en ze vinden het gewoon een mooie 

naam voor een boot. 

CONTACT MET DE WATERSPORT: Samen met een Duitse vriend (Rolf) leerde Tony rond zijn 

25e surfen. Daarna eens een zeilbootje gehuurd. Gaby werd in het begin altijd wat 

zeeziek maar dat ging later beter. Ze kochten in 2000 hun eerste open zeilboot, 

een 420 die ook mee ging op vakantie naar Joegoslavië en waarmee ze konden zei-

len op de Bütgenbacher See vlakbij huis. Hun eerst kajuitzeilboot kochten ze in 

Lemmer, een Bries 800 van Van de Stadt.  

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… ?   

De Buggy 



22 

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… ?   

FAVORIETE MUZIEK: Ze luisteren graag Radio 10 Gold, 

een geweldige zender vinden ze dat en is 

voor hun ‘vakantie’ muziek. Thuis luisteren 

ze naar de Oost-Belgische radio waar uiter-

aard hele andere muziek gespeeld wordt. 

FAVORIETE DRANK: Gaby drinkt graag Sekt, een    

zoetige Duitse wijn.  

 Tony het liefst een biertje. 

FAVORIETE GERECHT: Tony was soldaat dus eet alles 

graag! Maar aan boord eten ze het liefst 

spaghetti maar wel met zelfgemaakte bolognesesaus.  

WIE KOOKT ER AAN BOORD?: Hoewel Tony heeft leren koken in een restaurant kookt toch 

Gaby aan boord.  

FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Een Nauticat 35, een motorsailer. 

DAT WIL IK NOG KWIJT: Ze zijn altijd graag in Broekerhaven. Ze moeten er 360 km voor rijden 

en doen daar ongeveer 4 uur over maar ze doen het graag! 

WAT BETREFT DE 3 VRAGEN VAN JAN EN DE ANTWOORDEN VAN TONY & GABY:  

1. Welke mop over Nederlanders vind je de leukste? 

 Wanneer gaat een Hollander slapen? Als hij het WK Voetbal op zijn Playstation ge-

wonnen heeft want de WK winnen ze toch nooit. 

2. Wat is het verschil tussen een Hollander en een Belg? 

 Hollanders zijn makkelijker, opener en vriendelijker dan Belgen maar de Belgen zijn 

beter in voetbal. 

3. Welke narrow escape heb je gehad op je boot?  

 Iemand wilde eens een andere boot 

afhouden met zijn voet maar brak 

daarbij zijn been! Het was op Mal-

lorca en uiteindelijk wel goed geko-

men met het slachtoffer maar een 

wijze les!  

VOLGEND SLACHTOFFER: Leone Pameijer 

VRAAG VAN TONY: We zien altijd alleen maar 

vrouwen op die boot uit Amster-

dam. Aan boord hebben we soms 

best zware of technische klussen 

die op de meeste boten altijd door 

mannen uitgevoerd worden. Kun-

nen jullie dat allemaal zelf, hoe 

doen jullie dat? 

 
De Redactie 

De Bries 800 

Moby Dick in actie! 
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Te Koop aangeboden deze zeer goed onderhouden Mulder Kruiser Kajuitzeiljacht waarvan 
lengte 7.20m, breedte 2.40, diepgang 1.40m, mastlengte 9m, inclusief 3 zeilen, 8pk Yamaha 
buitenboordmotor, op maat gemaakte trailer, 2-delig winterzeil en alle overige toebehoren. 
Vraagprijs € 7.500. 
Bel voor informatie bezichtiging en/of proefvaart tel: 06-10719728 of 0228-516046.  

 
Carl en Viola Burgman 

Te Koop aangeboden 
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50 Jaar Watersport Vereniging  

“De Broekerhaven” 

In de Broekerzeepost van december 2016 heb 
ik U verteld van het ontstaan en begin van on-
ze vereniging. 

We zijn nu een WSV vereniging die 50 jaar be-
staat voorwaar een hele prestatie. 

Als oprichtingsvoorzitter van de begin jaren 
van onze vereniging wil ik proberen stil te 
staan bij alles wat er in de begin van deze 50 
jaren gebeurd is. Na de oprichting en het ver-
plichte toetreden van het Watersportverbond 
hebben wij de volgende wedstrijden georgani-
seerd: 

 Spankerklasse 1974,1975, 1976, 1978  
 Catamaran Hobi-cats 1974, 1976, 1977 
 Schakelklasse 1974, 1975,1976 
 Botterwedstrijden 1973 en 1978 
 Assistentie bij Enkhuizer klipper race 

1976,1977  
 9 juli 1973 spectaculaire kanodemonstra-

ties in samenwerking met kanovereniging 
Flevo uit Hoorn 

 juli 1976 organisatie en begeleiding zwem 
evenement Amsterdam (Oranje sluizen). 
Broekerhaven e.e.a. in samenwerking met 
duikteam Platax-Grootebroek en duik-
team Nemo uit Amstelveen. 

 1e SAIL AMSTERDAM 700 in 1975 in sa-
menwerking met vereniging Botterbe-
houd. 

 

Bij ons 1e lustrum in 1977 hebben wij als WSV 
onze plannen voor een jachthaven met 500 lig-
plaatsen oostelijk van de haveningang inge-
diend en gepresenteerd bij de gemeente Boven-
karspel, maar we hadden ook een alternatief 
plan voor een jachthaven van ± 200 ligplaatsen 
en door het bestuur en onze leden zijn er uit-
eindelijk ligplaatsen gekomen in de kolk en de 
buitenhaven en uiteraard niet vergeten de ont-
wikkeling van ons clubhuis waar we nu zijn. 

Zoals uit bijgaande foto’s blijkt hebben wij toen 
onze wsv jeugd niet vergeten we hadden ook 
speciale oranje-shirts laten drukken met de 
boei de “BR1” en daarboven onze naam “wsv de 
Broekerhaven”. 

In 1973 zijn we ook begonnen met ons club-
blad “de Broekerzeepost”. Dit blad was in die 
tijd niet zo mooi en perfect uitgevoerd als ons 
huidige clubblad. Wij moesten op een typema-
chine een speciaal blad intypen en dat blad op 
een stencil machine bevestigen, inkten en 
daarna 150 keer het aantal pagina’s dat we 
wilden hebben afdrukken, vouwen en nieten. 

In de periode september 1971 t/m 3 februari 
1972 heb ik alle voorgaande gesprekken betref-
fende de oprichting van onze vereniging samen 
gevoerd met de Heer P. Davidson, die achter 
zijn huis aan de Broekerhavenweg een motor-
boot aan het bouwen was. De naam van deze 
boot vonden wij in die tijd erg hilarisch het was 
n.l de “KOMPATOE”. P werkte ‘s-avonds vol-
gens zijn echtgenote te lang door aan de boot 
en dan riep zij KOM PA TOE nu naar binnen. 

Er is altijd veel plezier tijdens de evenementen 
geweest, maar we hebben helaas ook iets zeer 
triest mee moeten maken n.l het verdrinken 
van ons lid de Heer Willem Duin nadat hij 
overboord geslagen was van zijn boot “DE 
KNAAK”.  

Ik herinner mij nu zoveel dingen welke er ge-
beurd zijn in die jaren, maar dat is te veel om 
hier op te schrijven, dus ik heb wat foto’s uit 
die tijd opgezocht en hierbij afgedrukt. Ik wens 
de leden van onze WSV DE BROEKERHAVEN 
nog vele jaren, met onze prachtige jachthaven 
en clubgebouw. 

 

P.J.Kooiker  
ex voorzitter 1972 t/m 1978 
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Zoals reeds eerder is medegedeeld vieren wij op 25 juni 2022 het 50 jarig bestaan van onze 

vereniging. 

Om dit alles in goede banen te leiden vragen wij aan onze leden (voor zover nog niet gedaan) 

zich nu op te geven (pjj.van.laar@quicknet.nl) en er zorg voor te dragen dat de boot er op deze 

feestdag ook feestelijk bij ligt. Versier hem met vlaggetjes, hijs de verenigingsvlag in het wand 

en steek de nationale driekleur op. Zo wordt het een echt begin van een groots feest. 

We hebben een prachtig programma in elkaar gedraaid en hopen op volle medewerking waar-

voor nu al dank. 

PROGRAMMA  

15.00 uur Welkom door de evenementencommissie (EC)                                                                  

15.10 uur De EC geeft het woord aan de voorzitter Albin Glaser 

15.20 uur Officiële opening door erelid Pieter Kooiker en een jeugdlid 

15.30 uur Uitleg Admiraal varen (deelname mogelijk door alle motor- en zeilboten) 

                  Ook de jeugd doet mee, die spelen hun eigen spelletje achter de ballenlijn bij 't strandje 

15.45 uur Iedereen begeeft zich naar de boten, en volgt de instructies zoals gegeven bij de uitleg op 

17.00 uur Als iedereen terug is gaan we naar Schippers Welvaren voor een welverdiende borrel 

18.00 uur Warm/koud buffet met op de achtergrond de inmiddels aangetreden muziek (Trio Joyride) 

19.00 uur Start van de feestavond 

22.30 uur Laatste rondje met slotwoord 

23.00 uur Einde feest 

 

Als het weer het niet toelaat gaat het Admiraal varen niet door,  

in dat geval beginnen de feestelijkheden om 16.30 uur! 

 

De Evenementen Commissie 

P.s.: Indien er een lid is dat iets speciaals wil doen, laat het horen! 

OPROEP aan alle leden van  

WSV “De Broekerhaven” 

Admiraal varen 
Aan alle deelnemers van het Admiraal varen 

Een aantal leden heeft zich al opgegeven voor het vieren van het 50 jarig bestaan van onze    

vereniging op 25 juni aanstaande. 

Wat wij niet expliciet hebben gedaan is vragen om aan te geven of je ook mee doet met het 

Admiraal varen! 

Wij nemen aan dat de leden die zich al hebben opgegeven hier aan mee doen, mocht het zo zijn 

dat je daar vanaf ziet, laat het ons weten. 

Wij willen dit graag weten omreden van veiligheid, met z’n allen tegelijk de haven in- en uitvaren 

gaat niet. Daar komt een plan voor en derhalve zijn we graag op de hoogte van de aantallen. 

De Evenementen Commissie -  
Email: pjj.van.laar@quicknet.nl  
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           Wedstrijden & Evenementen 2022       
 

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 10.00 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) 

StarGjd 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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Waar is Hein? 
Weet u het nog?  

Dat Hein Dudink vertrok uit Broekerhaven met zijn zeilschip “Gedogen”?  

Na 34 maanden is Hein weer terug op zijn schip in Griekenland. Het schip lag er nog 

goed bij. Samen met zus Vera is hij weer van start gegaan om zijn reis te voltooien. Ze 

zeilen van eiland naar eiland in de Egeïsche Zee. Syros, Tinos, en op de foto liggen ze 

bij het eiland Naxos voor anker. Dicht bij de “Portera”, de grote poort naar nergens! 

Tussen de pilaren van de boog zie je (al is het heel klein) het zeilschip Gedogen liggen. 

Inmiddels zijn ze aangekomen op het eiland Santorini. Het schip ligt voor anker bij het 

dorpje Kamari. Het is een typisch Grieks gezellig resort aan zee en het heeft een lang 

zwart/grijs kiezelstrand. Een mooie plek om te zijn! 

Bron van Facebook - Vera Dudink - Wij houden van varen! Goede wind! 
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Bericht van de havenmeesters 

Er valt momenteel niet veel te bleven op en rond de haven. Achterblijvende bezoekjes 

van passanten door teveel wind en te lage temperaturen. Zelfs met Hemelvaart maar 

drie bootjes. Wel staat het jaarlijkse bezoek van de Cornish Crabbers eind augustus nog 

op de agenda. 

Een van onze booteigenaren heeft wel op die bewuste Hemelvaartsdag een avontuur be-

leefd. Uitgevaren om zijn zeilen en buitenboordmotor te testen met windje 4/5, vergat hij 

zijn buitenboord motor op te halen! Gevolg: die scheurde er half af door de druk die er 

tijdens het zeilen op kwam en de verrotte plank die het een en ander op zijn plek moest 

houden.. Gevolg daarna: bij het strijken van de zeilen had hij geen motorvermogen en 

dreef naar de keien op de oostkant voor de haven. Jurriën was met het jeugdmotorbootje 

bezig bij het jeugdzeilen en probeerde het schip de haven binnen te slepen. Tevergeefs... 

Te weinig vermogen. Paniek bij de zeiler. De havenmeester gebeld maar ook hij kon geen 

hulp kon bieden. Dankzij een net binnengekomen passant ben ik, nadat we de zeiler 

dringend de raad gaven het anker uit te gooien, bij deze mensen aan boord gestapt en 

zijn we de boot gaan redden die we, nadat de zeiler noodgedwongen het anker moest 

kappen, veilig de haven hebben binnen gebracht. De zeiler 

was daarna in alle staten. Gelukkig is er vandaag een koper 

voor zijn boot gekomen die er € 1500,= voor wil geven.    

Welbekend: n.l. de oceaanzeiler uit Hoorn die ’s winters zo af 

en toe bij ons afmeert en nu zijn boot gaat verkopen en voor 

zichzelf een bootje om mee te zeilen wenst. Probleem: wa-

ter in de boot van onbekende afkomst en een bb motor 

die er naast hangt.   

Ben benieuwd hoe dat nu is afgelopen. 

De coördinerend havenmeester 

WSV 
De Broekerhaven 
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JRo 

Jaap Rood 

JRe 

Jan Redeker 

PB 

Peter Beers 

JdV 

Jan De Vries 

GS 

Gertjan Severs 

KM 

Kees Meijne 

HAVENMEESTERS 

Telefoon: 06-2140 4698 / 0228-518798  
(ook bereikbaar na afspraak op het havenkantoor) 

Ledenbestand 

Aangemeld als lid van onze vereniging: 

 
Coen Bais 
Acacialaan 15 
1613 VC  GROOTEBROEK  
 

Thiemo Smit 
De Blauwe Lely 5 
1607 BG  HEM 
 
Cor de Ridder 
Anton Koolhaasstraat 5 
1613 MJ  GROOTEBROEK 

 
 

Joris Sparenberg 
Noordergracht 21 
1601 PE  ENKHUIZEN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk Reglement 
wordt over de toelating van een nieuw lid door de algeme-
ne ledenvergadering beslist indien tenminste 5 leden bin-
nen 3 weken na deze publicatie tegen de toelating bij het 
bestuur 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 

Zomerrooster 2022 
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32 Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 19 augustus 2022 bij redactie@broekerhaven.com 

Foto pagina 

Rijkswaterstaat op bezoek in Broekerhaven op  

29 maart 2022 Ingezonden door Mark Hoppenbrouwer 

Foto’s ingezonden door Anita Snel 


