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Van de bestuurstafel... 
 

 
Wat hebben we een mooi feest gehad tijdens ons jubileumjaar. Tij-
dens zo’n evenement is het voor een prille voorzitter ook een mooie 
gelegenheid om leden te spreken. Tijdens de seizoen opening wa-
ren de motorboten ondervertegenwoordigd maar nu waren ze ge-
lukkig wel aanwezig. Het admiraal varen was een leuk onderdeel. 
De Geertruida was het admiraalschip en met twee andere be-
stuursleden, Frank en Lenka en mijn Inge zagen we de boten de 
haven uitvaren en vervolgens mochten wij ze begroeten langszij. 
Prachtig om de armada aan bootjes te zien. Het eten was goed ver-
zorgd, drank niets over te klagen en de band maakte er een mooi 
feestje van. Nogmaals dank voor iedereen die hier iets in heeft be-
tekend. Op naar de volgende 50 jaar.   
 
Voor mij is watersport niet alleen het contact met het water.   
Watersport is zeker ook een beleving. Voor mij zit er een groot verschil of je met de auto rijdt of 
dat je de rust van het varen ervaart. Met de auto ga je even snel iets doen. Parkeert het liefst in 
het centrum en doe je je ding. Met de boot beleef ik dat anders. 30 km het IJsselmeer over va-
ren kom je in een totaal andere wereld dan 30 km het Markermeer of naar Amsterdam. In Am-
sterdam word je in het Engels aangesproken, rijden bakfietsmoeders rond die meer aandacht 
hebben voor hun mobiel dan hun kids en zijn de meeste winkels veggie, biologisch of halal, en 
op terrasjes krijg je biologische Cola. 25 Km over het Markermeer naar Urk. Vissersboten ko-
men op zaterdag binnen. Schippers zijn 5 dagen van huis en hebben hard gewerkt. Op zondag 
naar de kerk. Misschien wel twee keer. Op zondag een overvloed van vaders op de fiets met hun 
kids. Papa tijd. Zonder mobiel gewoon met de kinderen. Zondagavond varen de kotters weer 
uit.   
 
Recent gesproken met een Urker jongen. Net 18 jaar en aan het studeren voor machinist op de 
grote vaart. Excuserend voor het ontbreken van zijn oorbel. Hij was nog druk aan het sparen 
maar wat een gedrevenheid om te werken in de nautische wereld.  
Idem in Volendam. Hier geen horeca die je de deur wijst i.v.m. personeelstekort maar volle ter-
rassen vol met Volendamse koppies in de bediening. Wij houden van Urk maar ook Volendam. 
Wellicht een zweem van nostalgie.  
 
Dat is dus het mooie aan onze hobby. Waar je ook bent, water en havens ademen een senti-
ment uit. Het is een andere beleving dan op de wal. Mensen zijn aardiger en behulpzamer. Nou 
ja niet altijd. Het is bij mij wel vaak “oud staal” tegen “Tupperware” Ik heb een werkboot en een 
kras meer of minder boeit mij niet. Dus of wij liggen meestal alleen en als de haven vol is is niet 
iedereen even blij als wij langszij komen liggen maar over het algemeen hebben wij leuke con-
tacten en mooie gesprekken onderweg.   
 
Inmiddels weer terug van een mooie reis door Zuid-Holland. Eindbestemming Rotterdam.  Wat 
is Nederland een mooi land. 3 Weken vliegen voorbij. Zou graag nog wat weken eraan willen 
plakken. Helaas vindt de baas dat niet zo’n fijne gedachte. De zomer is tot nu toe fantastisch 
qua weer. Dat ik dit schrijf is het 29 graden en gaan we morgen naar Stavoren om daar het 
weekend even wat verkoeling te zoeken en ook gewoon weer om van onze watersporthobby te 
mogen genieten.   
 
1e Weekend van september nog een evenement met sleepbootjes in Nijkerk, nog wat leuke 
tochtjes met vrienden en dan…  Ik ga nog niet aan het einde van het seizoen denken.  
 
Blijf varen en blijf genieten. 
 

Groet Albin  
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Van de Redactie 
De foto op de voorpagina is gemaakt tijdens het jubileumfeest op de 

haven. Het was een geweldige en feestelijke dag. U leest er verderop 

meer over en er zijn ook veel foto’s bij de tekst van Aad, en op de ach-

terzijde van dit blad, op de fotopagina geplaatst. 

Daarnaast veel reizen en laat u vooral inspireren door deze ingezon-

den stukken. Maar ook leuke inzendingen over onze jeugdzeilers, de 

wedstrijdzeilcommissie en de evenementen commissie. 

Veel leesplezier! 

 

Lenka Fit & Toos Sijs 

redactie@broekerhaven.com 

Mededelingen van de 
haven commissie 

 
Pampussteiger 

Eind van het jaar wordt de 
‘Pampussteiger’ vernieuwd. Boten die in 
het water blijven overwinteren moeten 
dan tijdelijk even op een andere plek   
liggen. U wordt hierover geïnformeerd 

wanneer het uw boot betreft. 
 
 

Werkdagen en hijsen 
De formulieren voor de werkdagen en 
hijsdagen ontvangt u t.z.t. via de email, 
dus hou de mailbox goed in de gaten! 
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50 Jaar Watersport Vereniging  

“De Broekerhaven” 
Vanwege Ironman zaterdag 25 juni 2022 gingen 

wij, Tonny en Aad, vroeg van huis om de Fanaat 

van de nodige vlaggen en wimpels te voorzien en 

een leuk Broekerhavenfeest te vieren.  Schip-

perswelvaren was spic en span en ook uitge-

breid met een nieuwe aanbouwtent die een 

storm kon weerstaan. Zo te zien was alles goed 

georganiseerd door Peter van Laar, Maurice en 

Jurrien. Jammer dat Peter enkele dagen eerder 

een smakker maakte, zodat ’t maar de vraag 

was of hij in staat was mee te feesten. In de 

middag druppelden de feestgangers naar de ha-

ven en werden de zetels ingenomen.  

Gelukkig kon Peter het jubileum met een toe-

spraak starten waarna de nagel nieuwe voorzit-

ter Albin Glaser een inleiding gaf. 

Het woord was nu aan oud voorzitter Piet Kooi-

ker die een stukje geschie-

denis opdiste. Het openen 

van ’t feest gebeurde met ’t 

doorknippen van een gou-

den lint dat door de jeugd-

zeilers gespannen was. 

We waren erg onder de in-

druk. Wat een fijne club 

hebben we toch met deze   

mooie haven en vereni-

gingsgebouw aan ’t Marker-

meer! Het Admiraalvaren 

werd door Maurice uitgelegd zodat er geen cha-

os zou ontstaan. Eerst de schepen uit De Kolk 

en dan schepen uit de buitenhaven van klein 

naar groot het Markermeer op. De jeugd zou in-

schepen op de Lemsteraak van Wietse van Lin-

gen. Het Admiraalschip, sleepboot van de voor-

zitter, zou als eerste vertrekken.  

Het werd een prachtige Parade onder lichte 

weersomstandigheden, zonnig weer, met groeten 

en toeteren, volgens een meegekregen schema.  

Na aankomst in de haven werd er feestelijk ge-

borreld. Een schitterend buffet met diverse war-

me en koude schotels die goed in de smaak vie-

len. De muziek, een gitarist en zangeres van 

Joyride, brachten de stemming er goed in. Er 

werd flink gedanst en gezongen, de sfeer was 

opperbest. Ondanks dat ’t zachtjes was gaan 

regenen werd dit jubileum een hoogtepunt in    

’t reilen en zeilen van De Broekerhaven na   

vijftig jaar. 

                                                                                       
(Volgens Fanaat en Tonny) 
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Jeugdzeilen 

Wedstrijdzeilen Combi Noordwest  

Na een leuke deelname aan de eerste combi 

wedstrijd in Hoorn hadden een paar jeugdle-

den de smaak te pakken. Wanneer was er weer 

een wedstrijd? Hopelijk staat er dan meer 

wind! Die prijs die gaan we gewoon pakken! 

Nadat op vrijdag 8 juli tien optimisten door de 

WSV Almere Enkhuizen werden opgehaald bij 

onze club kon de voorpret beginnen. 

De twee deelnemers aan de wedstrijd, Michael 

en Sam, wilden graag de avond voor de wed-

strijd op de Fien in Enkhuizen slapen. Want 

dan kunnen we lekker uitslapen! Het haven-

concert die avond vonden ze maar niks, ze wil-

den liever een ijsje. En dus was het al snel ge-

daan met de culturele opvoeding. 

Na een goede nacht en een lekker ontbijt sloot 

ook Maurice zich aan bij de club. De bootjes 

werden gereed gemaakt en daarna was het tijd 

voor het palaver. De uitleg was duidelijk en Mi-

chael en Sam hadden er duidelijk zin in dus 

hup het water op. 

De Fien voor anker en Maurice als coach in de 

rubberboot. Er stond een mooie windkracht 

3/4 en na de eerste wed-

strijd hadden Sam en Mi-

chael de smaak te pak-

ken. Technieken die ze 

tijdens de eerste wedstrijden in Hoorn hadden 

opgepikt werden toegepast en met succes! 

Na vijf wedstrijden was het tijd om naar de ha-

ven terug te keren,  het bleek een aardige klus 

om het Krabbersgat te doorkruisen want het 

was erg druk. Na het aftuigen was het tijd voor 

limonade en een broodje knakworst en kon het 

wachten op de uitslag beginnen. De spanning 

steeg maar eindelijk was het dan tijd voor de 

uitslag. Voor Sam was het nog spannend of hij 

in de prijzen zou vallen want hij was een keer 

vroeg over de finishlijn gegaan en een keer als 

derde. Er waren vier prijzen voor de optimist 

groen te verdelen. Helaas viel Sam net buiten 

de prijzen en eindige hij als vijfde. Michael be-

haalde een mooie zevende plaats! 

Voldaan gingen de jongens met de Fien naar de 

thuishaven Broekerhaven. Wat een mooi avon-

tuur voor deze jonge leden van onze club!  

Zeilkamp 

Sam is tijdens de zomervakantie een week op 

zeilkamp geweest bij zeilschool de Morra. Daar 

ging onze tienjarige zoon, voor het eerst een 

week alleen van huis. Hij vond het heel span-

nend ( en wij ook) maar had er ook heel veel 

zin in. Nadat wij Sam na een week weer had-

den opgehaald bleek dat hij niet zo heel veel 

had geleerd tijdens de week. Hij had wel lekker 

gezeild. De overige kinderen konden minder 

goed zeilen in de optimist dan Sam waardoor 

de aandacht merendeels naar de onervaren 

kinderen was gegaan.  Dit is later keurig opge-

lost door de Morra, Sam kreeg een hele dag 

privéles en hij heeft tijdens deze dag veel ge-
leerd!  

Gebleken is dat de zeillessen die bij onze ver-

eniging gegeven worden van goede kwaliteit 

zijn! Sam behaalde zijn CWO1, CWO2 en bijna 

zijn CWO3. Alle credits gaan naar de zeilin-

structeurs van onze vereniging die zich belan-

geloos inzetten om onze kinderen enthousiast 

te maken voor het het zeilen. Het kost veel 

energie en tijd maar zie het resultaat, het ni-

veau van de lessen is prima en onze kinderen 

zijn enthousiast! Jammer alleen dat er bij onze 
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vereniging geen CWO certificaten worden afge-

geven, misschien is dit nog iets wat onze ver-

eniging kan onderzoeken? 

Al met al heeft Sam een leuke week gehad en 

veel zeiluren gemaakt waardoor de drive om 

beter te worden en wedstrijden te zeilen alleen 

maar groter is geworden. Volgend jaar wil Sam 

weer op zeilkamp maar dan samen met zijn 

zusje Roos en in een andere boot. Wie weet 

zien wij Sam volgend jaar wel terug op een mi-

ni catamaran?  

Ruda 

Reddingstation Wijdenes 

Realistisch oefenen met           

omgeslagen optimisten 

Vrijdagavond 22 juli was de laatste oefenavond 

van een serie ‘’man over boord’’ oefeningen. Bij 

deze oefeningen staan het aanvaren naar dren-

kelingen en het redden middels de Jasons 

Cradle centraal. Afhankelijk van de functie aan 

boord was er voor iedereen een verschillend 

oefendoel. 

Voor deze afsluitende avond was een zeer rea-

listische oefening in scene gezet met vijf      

 

omgeslagen optimisten van jeugdzeilen     

Broekerhaven. Hierbij waren zes personen, 

waaronder vijf kinderen, te water geraakt wel-

ke gered moesten worden. Een unieke moge-

lijkheid om zeer realistisch te kunnen oefenen 

voor onze vrijwillige redders. Alle te water ge-

raakte personen zijn ‘’gered’’ en de optimisten 

zijn door onze vrijwillige redders overeind ge-

zet. 

Na de oefening hebben de kinderen als be-

dankje nog een rondje meegevaren waarbij een 

aantal kinderen nogmaals te water zijn gegaan 

om nog een keer ‘’gered’’ te worden. 

 

Reddingstation Wijdenes 
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Reisverslag - Place44 
Beste allemaal, 

Als je een weekend met de boot weg bent, voelt 

dat vaak als een week. Nu wij bijna 10 weken 

op pad zijn, hebben wij niet het besef dat we al 

ruim twee maanden onderweg zijn. 

We hebben nog steeds een vakantiegevoel, wat 

natuurlijk komt omdat we al die tijd mooi weer 

hebben. Een paar keer een buitje mag geen 

naam hebben. De lange broeken zitten al een 

tijd onder in de kast en de voorspellingen zijn 

ook weer heel goed. Af en toe wat warm, maar 

vooral als je dan voor anker ligt, heb je meestal 

een windje en kun je even overboord, hoewel 

het water af en toe wel heel erg verfrissend kan 

zijn. Slapen is ook geen punt. Het bed achter-

onder ligt in feite in het water, dus dat voelt 

ook niet echt warm. 

Een groot voordeel ook: geen muggen en ook 

geen spinnen. De eerste dagen hebben we nog 

wat magere spinnetjes overboord gezet, maar 

nu is er niet een meer te bekennen. 

Als je zoveel aan boord bent, kan het ook best 

stoffig worden, dus dan moet er toch even ge-

werkt worden.  

We lopen veel. De fietsen uit het vooronder ha-

len is vaak niet de moeite als de winkels op 2 á 

3 km afstand zijn. We nemen de tijd om te ge-

nieten van de natuur en de mooie straatjes die 

we tegenkomen, zoals in Treguire. En het klei-

ne eiland Île de Houat, waar we voor anker la-

gen gaf ons een echt eilandgevoel. We waren 

naar de kant geroeid met het rubberbootje om 

een brood te kunnen kopen en keken onze 

ogen uit. 

Veel Nederlanders komen we niet tegen. Het 

lijkt wel of alle boten uit de vertrekkersgroep 

een andere bestemming kiezen. Ook zijn wij 

van deze groep één van de kleinste boten en er 

zijn ook havens waar een 50 voeter niet in 

past, wij kiezen liefst de wat kleinere havens. 

In de vertrekkersappgroep zit iemand die een 

catamaran in Zuid Afrika heeft laten bouwen, 

een Kinetic 54. We hebben het even opgezocht; 

vanaf 2,3 miljoen. Wij kennen ze niet hoor. 

Waar wij ons ook over verbazen;  haast elke 

plaats hier aan de kust van Frankrijk heeft een 

haven met honderden ligplaatsen met zeilboten 

en motorbootjes met zware motoren. Als je zeilt 

merk je daar eigenlijk weinig van, je komt maar 

heel af en toe een boot tegen. Er wordt ook veel 

georganiseerd in de havenplaatsen. Zeker over-

al staat een draaimolen, maar vaak ook een 

hele kermis, muziek, braderie en vuurwerk toe. 

Het vuurwerk in Royan was wel het mooiste 

wat we hebben gezien, daar verbleekt het vuur-

werk wat normaal in Hoorn afgestoken wordt 

erg bij. Na het seizoen zal dat wel afnemen. 

Het leven aan boord gaat wat omslachtiger als 

thuis, neemt wat meer tijd, waardoor we ons 

nog steeds niet vervelen. Het bemachtigen van 

een volle gasfles was wel een gedoetje, wat je 

hebt kunnen lezen op de website. Koken, was-

sen, alles neemt wat meer tijd, maar die heb-

ben we genoeg. 

We genieten van de golven, de zon, de wind en 

het bijna niets moeten. We hebben dolfijnen 

gehad die meezwommen met de boot. We zijn 

ongewild half drooggevallen aan een mooring 
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toen de wind draaide, we hebben op een haar 

na een grote gele ijzeren boei gemist, die we 

echt niet hadden gezien. We zijn met 4 mijl 

stroom mee een rivier opgevaren. We zijn los-

geslagen van het anker en konden maar net op 

tijd de motor starten om een aanvaring te voor-

komen. We hebben lekkages gehad, die alle-

maal weer zijn opgelost. De schootklem van de 

halfwinder brak af, dus die vlag moesten we bij 

15 knopen wind, binnen halen. De fok wilde 

een paar keer niet inrollen, nu het euvel be-

kend is, heeft Ron dat ook weer opgelost.  

Donderdagochtend 18 augustus zijn we om 

half zes vertrokken richting Santander. Het 

eerste stuk op de motor met het grootzeil bij. 

Er stond eerst nog stroom tegen en een pittige 

swell. 

Na twee uur lag mijn ontbijt er al uit. Een 

nieuw pilletje genomen en toen ging het lang-

zamerhand beter. 

We kregen een dikke bui over ons heen en 

bakken zout water. Later werd het wat rusti-

ger. 

Vrijdag 19 augustus om 12 uur gingen we voor 

anker bij Santander. 30,5 uur en 172 mijl la-

ter. 

Achteraf was het een hele zit maar viel het toch 

wel mee. 

Groetjes Ron en Annette  - Place44  

Je kunt de reis van Ron & Annette met de Place44 volgen op www.place44.nl 
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Wedstrijdzeilen 

 

Nu nog volop in de vakantie stem-

ming, gisteren een groot deel van de 

vloot van Broekerhaven gespot in 

Stavoren en zojuist even gaan 

zwemmen in Langweer. 

Nog geen idee wat de rest van de vakantie ons gaat brengen en voor mij nog moeilijk voor te 

stellen, maar de vakanties lopen bijna weer op het einde (hopelijk geniet een ieder daar net zo 

van als wij!) en daarmee komt helaas het einde van het seizoen alweer in zicht. 

Gelukkig hebben we nog wel een paar leuke zeil evenementen in het verschiet zoals de resteren-

de dinsdagavonden van de competitie op 30 augustus en 6 september waar we natuurlijk weer 

hopen op een mooi startveld.  

Nog veel later hebben we de prijsuitreiking hiervan in het verschiet op dinsdag 15 november, 

het is nog ver weg maar ik zou zeggen noteer ook deze avond vast in de agenda ! 

 

 

 12 UURS VAN BROEKERHAVEN 

Op zaterdag 3 september zeilen we de 12 uurs van Broekerhaven! De baan zal iets afwijken 

van voorgaande jaren vanwege het verwijderen van boeien bij de Marker wadden door Rijkswa-

terstaat. Ook hier hopen we natuurlijk op een geweldige opkomst! André en ondergetekende 

hebben gepoogd een mooi vervolg te geven aan wat Ron en Annette de voorgaande edities ge-

presteerd hebben en Ischka IJzer is daarbij van onschatbare waarde geweest om ons te helpen 

en die zal ook na de finish mij met raad en daad bijstaan om zo te zorgen dat alles tot een goed 

einde gebracht wordt (helaas kan André er deze editie niet bij zijn). Graag vermeld ik bij deze 

ook dat sommige deelnemers speciaal voor de 12 uurs een aangepaste handicap zullen krijgen 

(afwijkend van de dinsdag avonden ) om het zo voor een ieder een geslaagde dag te maken.  

Graag vernemen wij wie er deel zal nemen met welk schip dit zal zijn en hoeveel personen. Uw 

deelname kunt u doorgeven via de mail aan wedstrijdzeilen@broekerhaven.com dan wel even 

een berichtje sturen per telefoon aan 06 466 36 893. Bijgevoegd zijn een overzicht van regels en 

rakken en natuurlijk ook de rakken kaart. (Let op de boeien posities zijn indicatief en derhalve 

niet bedoeld voor navigatie doeleinden) deze documenten zullen ook 3 september nog aanwezig 

zijn in Schippers Welvaren tijdens het palaver.  

We zien jullie allemaal graag om 8:30 bij een bakje koffie waarna we om 9 uur zullen starten! 

 

Handig, zegt Sjon, 

zo’n gourmet-

plaat!  

De ene dag een 

stukje vlees, de 

andere dag een 

pannenkoek! 
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Eerste prijs voor Peter van Laar  

 

 TAARTENRACE 

Daarnaast hebben we dit jaar natuurlijk ook de altijd populaire Taartenrace nog voor de boeg! 

dit zal zijn op zondag 18 september waarbij het palaver plaats vindt om 11:00. Ook hier geldt 

geef je op tijd op (wedstrijdzeilen@broekerhaven.com dan wel 06 466 36 893) zodat de organi-

satie ook daar weet op hoeveel mensen gerekend kan worden. 

Tot snel en behouden vaart! 

 

Groeten Sjon Koomen 
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Vakantietijd! Vlak voor ze losgooien tref ik Leone en haar partner Jolanda aan boord van 
de  Bodil in Broekerhaven. De vakantie is begonnen. Nog een paar laatste dingen voor ver-
trek, jerrycans met diesel halen, spullen op z’n plek en oh ja, ook nog even een interview 
want voorlopig komen de dames niet terug in de haven… Ze hebben ruim een maand va-
kantie en zijn van plan om naar de Duitse Wadden te zeilen komende weken. 

NAAM: Leone Pameijer &  Jolanda GermainLeone Pameijer &  Jolanda GermainLeone Pameijer &  Jolanda GermainLeone Pameijer &  Jolanda Germain    
GEBOREN: Leone is geboren in Amsterdam op 16 januari 1966.  

 Jolanda is in Utrecht geboren op 29 december 1963. 

GEZIN:  Leone is een rasechte Amsterdammer, geboren én getogen, dochter van een half 

Surinaamse moeder en een Nederlandse vader. Ze groeide op samen met haar 2 

broers in Nieuw West / Sloten / Slotermeer. Haar vader werkte bij de ABN bank,     

’s morgens op de postkamer en in de middag in de fietsenwerkplaats om de fietsen 

van de medewerkers te onderhouden. Hij maakte lange dagen maar haar moeder 

was lekker thuis en zorgde voor het gezin. 

 Jolanda groeide op in Groningen in een muzikantengezin. Ze heeft 1 broer. Haar 

ouders hadden een showband. Jolanda doorliep de lagere school in het hoge noor-

den maar ging op haar 13e al naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 

Daar woonde ze door de week en in het weekend ging ze terug naar Groningen. 

Haar ouders traden dan vaak op met de showband en waren dan vaak onderweg. 

Muziek en dansen is haar met de paplepel ingegoten. Ook haar broer deed wel eens 

mee met de optredens in de showband, hij is erg muzikaal en speelt op het slag-

werk.  

 Leone en Jolanda hebben elkaar in 1995 ontmoet in de musicalwereld tijdens een 

gezamenlijk carnavalsnummer. Ze zijn getrouwd, gescheiden en nu weer gelukkig 

samen. Ze wonen vlakbij de Nieuwe-Meer sluis in Amsterdam, allebei in hun eigen 

woonark. Er zit alleen een meter steiger tussen. Dus latten. Maar er zitten echt 

maar een paar steigerdelen tussen...  

 Ze kregen twee kinderen van dezelfde Braziliaanse vader. Leone een dochter: 

Numah, ze is inmiddels 21. Jolanda kreeg zoon Ravi, hij is nu 20 jaar en inmiddels 

wonen ze ook niet meer thuis. Hun vader woont in Spanje en daar hebben ze nog 

steeds contact mee.  

Jolanda & Leone 
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 Wie we ook niet moeten vergeten als onderdeel van het gezin is hondje Frummel. 

Zij is al 10 jaar onderdeel van hun gezin. Ze komt uit de dog rescue, het is een ras-
echte Griekse straathond. Ze mocht niet mee op vakantie met de boot (ook hondjes 

worden soms zeeziek) maar ze is in zeer goede handen bij een vriendin de komen-

de tijd. Ze gaan Frummel desondanks wel missen. 

BEROEP: Leone ging naar de havo en later naar de Middelbare Horecaschool. Ze maakte de 

opleiding niet af want ze had dringend geld nodig, ze ging namelijk op relatief jon-

ge leeftijd op zichzelf wonen. Ze werkte in de horeca, van sjieke hotels zoals het 

Apollo of Hilton hotel, tot in disco’s, restaurants en nachtcafés. Ze wilde eigenlijk 

graag een eigen onderneming en daarom besloot ze nog een vwo diploma te gaan 

halen en iets te gaan doen voor de administratie. Het werd een HBO-studie boek-

houden, SPD Bedrijfsadministratie. Ze had hier wel talent voor dus ging ze aan de 

slag als assistent bij een accountants kantoor. Uiteindelijk kwam in 1991 toch die 

eigen onderneming tot stand, maar niet in de horeca. Het werd een administratie-

kantoor en Leone was gespecialiseerd in belastingadministratie voor artiesten en 

muzikanten. Na 10 jaar gaf het haar toch veel stress en van belasting wordt eigen-

lijk niemand blij. Na wat tegenslag en het overlijden van haar broer besloot ze het 

over een andere boeg te gooien. Eerst aan de slag bij circus Elleboog en daarna 

nog een opleiding tot meubelmaker. Met haar 2 rechterhanden kon ze alles maken 

maar lichamelijk vroeg het toch wel veel en was het uiteindelijk niet haalbaar dit 

te blijven doen. 

 Leone heeft niet veel nodig. Ze verhuurt nu een deel van haar woonark en doet 

vrijwilligerswerk in de bejaardenzorg. Met al haar talenten kan ze veel voor de 

mensen betekenen en dit geeft haar veel voldoening. 

 Jolanda is een artiest en musicalster in hart en nieren. Ze heeft na haar opleiding  

opgetreden op cruiseschepen in Amerika, de Caraïben en Europa. Daarna ging ze 

bij Joop van den Ende aan de slag in verschillende musical producties. Na de mu-

sical Fame kreeg ze Ravi en toen werd dit bruisende leven met veel reizen te veel 

om te combineren met een gezin.  

 In 2000 heeft ze ook nog meegewerkt aan het optreden van Linda Wagenmakers 

bij het Eurovisie Songfestival in Stockholm. Jolanda was een van de danseressen 

die onder de jurk van de zangeres vandaan kwam! 

 Ze werkt nu bij een dansschool en geeft klassieke balletlessen aan dames van 55 

jaar en ouder maar ook andere body & mind danslessen. Ze is eigenlijk al een 

beetje aan het afbouwen.  

HOBBY’S:  Voor beide zeilen! Leone is wat fanatieker met wedstrijdzeilen maar Jolanda vindt 
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Frummel 

Dochter Numah 

Zo moeder zo dochter Leone met Ravi 
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het ook heel fijn op de zeilboot. Leone heeft in 2019 een zeilcursus gedaan op de 

Nieuwe Meer, ze vond leuk en heeft CWO-1 en CWO-2 gehaald. Nu is ze nog bezig 

met een cursus Offshore Yachtmaster RYA (theorie en praktijkles).  

 Daarnaast natuurlijk muziek, dat is wel een bindende factor en een rode draad in 

hun leven. Ze spelen beide accordeon en hebben samen les gehad. Jolanda be-

speelt meerdere instrumenten; piano, slagwerk en ze kan natuurlijk ook zingen! 

VAKANTIE:  Eerst hadden ze een camper. Het was hun vakantiehuis en ook hun ‘auto’. Als ze 

boodschappen deden gingen ze ook met de camper. De kinderen wisten niet beter. 

Toen Leone op een gegeven moment een ‘gewone’ auto kocht met een vouwwagen 

moesten ze opeens de hele tijd stil zitten in een gordeltje op de achterbank. Dat wa-

ren ze niet gewend en was een stuk minder leuk. Met de camper hebben ze veel 

landen van Europa gezien, Kroatië, Frankrijk, naar de vader van de kids in Spanje, 

Denemarken maar ook doorgereisd naar bestemmingen via Duitsland en Oosten-

rijk.  

 Ook hebben ze wel vliegreizen met de kinderen gedaan, naar Marokko, Thailand en 

Turkije. Nu gaan ze graag met de zeilboot op vakantie.  

TYPE SCHIP: Een Westerly Chieftain 26. In 2019 in Den Helder gekocht met Amsterdam op de 

achterspiegel. Dat kon mooi blijven staan.  

NAAM SCHIP: Bodil. Zo heette de boot al. En de Deense koningin heette ook zo. 

CONTACT MET DE WATERSPORT: Leone deed vroeger aan windsurfen, heeft altijd bootjes bij 

de ark gehad maar wilde op een gegeven moment ook zeilen. 

 Bij Jolanda werd vroeger ook gezeild op het Zuidlaardermeer in open zeilbootjes en 

haar ouders hadden daar ook een motorsailer. Jolanda ging er met haar broer naar 

toe in de weekenden en dan kwamen hun ouders op zondagochtend na de optre-

dens ook naar de boot. Dat vonden ze altijd leuk. 

FAVORIETE MUZIEK:  

 Jolanda: Earth Wind & Fire, Latin jazz maar ook klassiek, alles via Spotify. 

 Leone: Bob Marley, soul, easy jazz. Ze gaan ook graag naar concerten, onlangs naar 

de Dolly Dots in Groningen en naar Abba in Londen. Muziek maakt gelukkig! 

FAVORIETE DRANK: Koffie, thee, water en af en toe een lokaal kruidenbittertje. 

FAVORIETE GERECHT: Pasta’s en rijst met “prutjes”, iets met couscous, wel een beetje makke-

lijk te maken. 

WIE KOOKT ER AAN BOORD?: Beide maar niet tegelijk   

FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Een catamaran of een Southerly. 

DAT WIL IK NOG KWIJT: Broekerhaven is een superleuke haven met een goede ligging. Elke 

ochtend wordt er door een ploegje gezwommen om 9.00 uur, dat vinden ze leuk. 

Net zoals het “eiland” naast het dijkje waar je zo leuk met de hond kunt lopen 

 Ze vinden het wel jammer dat ze niet vaker in het clubhuis terecht kunnen voor 

een kopje koffie of een drankje. Er mag best wat meer reuring op de haven zijn.  

 Ook het wedstrijdzeilen op dinsdagavond vindt Leone erg leuk. Ze heeft altijd op-

stappers van de Vereniging Vrouwen Zeilen. De vereniging bestaat al 40 jaar en Le-

one is daar lid van. Het is heel leerzaam en leuk om andere vrouwen die daar lid 
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van zijn de mogelijkheid te geven om op te stappen tijdens de wedstrijden.  

WAT BETREFT DE VRAAG VAN TONY: We zien altijd alleen maar vrouwen op die boot uit Am-

sterdam. Aan boord hebben we soms best zware of technische klussen die op de 

meeste boten altijd door mannen uitgevoerd worden. Kunnen jullie dat allemaal 

zelf, hoe doen jullie dat? 

ANTWOORD VAN LEONE: Zoals je hebt kunnen lezen heeft Leone gewoon 2 rechterhanden dus 

ze kan alles zelf en anders zoekt ze wel uit hoe het moet.  

VOLGEND SLACHTOFFER: Wietse van Lingen 

VRAAG VAN LEONE: Waarom was de Lemsteraak jullie droom en kan je er ook mee op volle 

zee, naar Frankrijk of Engeland? 

 
De Redactie 

Bodil drooggevallen op het Wad 



20 

Evenementen Commissie 

Seizoens afsluiting 

Ja hoor, na een seizoen dat op het moment van dit schrijven nog lang niet is afgelopen 

denken we na het goed verlopen feest van het 50 jarig bestaan van onze vereniging, al-

weer na over de volgende activiteit. 

Natuurlijk, de afsluiting van een mooi seizoen, dat doen we zoals is vastgelegd in de 

kalender op zondag 23 oktober a.s. van 15.00 uur tot 20.00 uur 

Ik schrijf dit op 18 augustus met een lekkere temperatuur net na de hittegolf, en het 

lijkt er op dat er nog meer mooi weer aankomt. 

Ik hoop dat jullie er allemaal van kunnen genieten, zodat we op 23 oktober heel wat te 

klessebessen hebben. Inschrijven is niet nodig, komen zien we je graag. 

  

Midwintermaaltijd 

Mensen die houden van lekker eten en drinken in een ongedwongen sfeer opgelet! 

De midwintermaaltijd is als gevolg van covid al diverse keren opgeschoven naar latere 
datum. 

Het lijkt er op dat het komende winter nu eindelijk weer door kan gaan, echter, er is 
mede door de tijd, een kink in de kabel gekomen. 

Tony en Gaby zouden dit samen met Ron en Annette voor ons gaan verzorgen. Maar zo-
als jullie allemaal weten, zijn Ron en Annette aan hun al lange wensdroom begonnen en 
vertrokken met onbekende bestemming. Dat gunnen we ze natuurlijk van harte maar er 
is wel een gaatje gevallen, de vraag is nu; 

Wie willen dit gaatje opvullen, om samen met Tony en Gaby  

een team te vormen, om de Midwintermaaltijd van  

februari 2023 te verzorgen? 

 

      De Evenementen Commissie  
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Vorig jaar was de reis naar de sleepbootdagen Kat-

wijk erg goed bevallen. Dat we naar zuid Holland 

zouden gaan deze zomer was hier een logisch gevolg 

van.  

Zondag 10 juli vetrokken om 09.45 uur. Drie kwar-

tier later dan gepland maar ach het is vakantie wat 

maakt het uit.  Op de een of andere manier hebben 

wij een abonnement op wind uit de verkeerde hoek 

met dito golven op het IJssel- of Markermeer. 

1e stop museumhaven Amsterdam.  De Oosterdok-

draaibrug is weer in gebruik. Contact met Waternet. 

De bedienaar gaf aan over 1,5 uur de brug te kun-

nen openen. Hij was alleen voor dit gedeelte van de 

stad. Lekker dan. Afmeren, Dafje uit en dom zitten. 

Het is geen pracht plek om te wachten en wellicht is 

dat de reden dat wij een leuke blikvanger zijn voor 

de vele passerende rondvaartboten. Geertruida en 

wellicht de bemanning waren zeer fotowaardig. Na 

ruim 1,5 uur een opening en kunnen we eindelijk 

afmeren in de museumhaven. Vooraf al een plekje 

gereserveerd via de havenmeester. Altijd weer een 

mooie locatie om te liggen. Wel lid inmiddels maar 

nog niet langer dan 6 maanden, dus de overnach-

tingen nog betalen. Geen schokkende bedragen voor 

een locatie midden in de stad. Vanaf het achter dek 

zit je 1e rang naar de drukte op het water te kijken. 

Plots nog wat sleepboten. De Corsy en de Credo me-

ren ook in de museumhaven af. Mini Kamado bbq 

aan en het genieten kan beginnen.   

De volgende dag een rondje gelopen en bij toeval bij 

Artis terecht gekomen. Laatste keer waren mijn 

kids nog onder de 10. Loopt best lekker zo zonder 

kids en het was de moeite waard. Dinsdag ons favo-

riete vervoer geregeld. De elektrische leenscooter. 

Mooi rondje naar IJburg, Durgerdam, Holysloot en 

door Amsterdam Noord naar het NDSM-terrein. 

Vervolgens met de pont naar de houthaven door de 

Jordaan scheurend naar café Sonneveld om te lun-

chen. Woensdag de boel weer gestart voor de verde-

re reis. Draaibrug ging nu als een tierelier open. Ik 

hoop dat dit ook een indicatie is voor de Kostverlo-

renvaart. Bij de Willemsbrug via marifoon te horen 

dat wij even moesten wachten. Na half uur, de Daf 

stond nog te ronken, wederom maar even opgeroe-

pen en de boodschap was “het gaat nog wel even 

duren” GRRRRR het gedonder begint dus weer en 

de Kostverlorenvaart wordt een drama. Na ruim een 

uur hoor ik aan de andere kant sleepboot Rikkert 

om een opening vragen. Wellicht dat het nu wat 

sneller gaat. En ja, na wederom 10 minuten te heb-

ben gewacht zie ik de bedienaar met zijn scooter 

arriveren.  Rood/groen en gaan. De brugwachter 

heeft geen oog voor mijn vriendelijke groet. Zijn di-

gitale sociale leven is kennelijk belangrijker. Hij 

heeft alleen oog voor zijn mobiele telefoon. Door de 

brug komend zie ik de Rikkert opvaren en tevens zie 

ik de brug weer zakken. Door de marifoon te horen 

was de vrouwelijke schipper not amused en terecht.  

Van Amsterdam naar Aalsmeer is ruim 20 km.  Een 

tocht van niks maar door de boven vernoemde ser-

vice van Waternet werd het een enorme langdurige 

vaartocht. Ik was er klaar mee en meerde de boot af 

bij de Stormvogels in Aalsmeer.  

Na Aalsmeer eerst langs de evenementen man van 

de Vereniging de Motorsleepboot Piet en zijn lieftal-

lige vrouw Mop. Zij wonen prachtig aan het water in 

Woubrugge. Geertruida voor de deur en even socia-

lizen. Door naar de Rijnhaven in Alphen voor provi-

and (tip van Piet) en op een gratis plek aan de oude 

Rijn de nacht doorgebracht. 

Volgende dag van Alphen naar Gouda. Leuk om 

hier te varen. Mooie huizen. Veel te zien voor de 

schipper. Onderweg gebeld met de museumhaven 

in Gouda (ook tip van Piet). Er wordt een mooie plek 

voor ons vrijgehouden bij de molen. We liggen weer 

op een A1 locatie voor een mooie prijs. Top haven-

meester en mooie stad. Drie nachten vliegen ook 

hier weer voorbij en op naar Rotterdam. 

Vanaf Gouda wordt het varen op getijde water. Even 

zitten pluizen naar de hoogste stand om met 

stroompje mee naar Rotterdam te varen. Moest 

hierdoor wel een stukje omvaren i.v.m. hoogwater 

en de daardoor geringe onderdoorgang bij de Malle-

gatssluis.  

Maandag de 18e. 1e dag van het hitte plan, code 

oranje. De overheid vermoedt dat wij niet meer goed 

zelf kunnen denken en geven ons adviezen. Drink 

veel water en blijf in de schaduw enz enz. Claudia 

de Brei heeft hier een treffend stuk over in haar ou-

dejaarsconference van 2017. Kan je zo vinden op 

YouTube. Ik ben zelf ambtenaar maar krijg de krie-

Vakantie 2022 
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bels van al die bemoeizucht van de overheid. 

Aangekomen in de erfgoedhaven was er nog steeds 

stroom mee en dan is het best lastig om een getijde 

haven in te varen. Een boegschroef mmmm. Ben 

nog steeds trots dat ik de Geertruida bijna overal 

netjes kan afmeren of de sluis in manoeuvreer. Zie 

bootje met boegschroef/hekschroef nog steeds een 

dubbele Nelson draaien in menig sluis. Dus nog niet 

de overtuiging tot nut en noodzaak. Wel om bij de 

volgende werfbeurt een ander type roer te gaan 

plaatsen. Ik heb nu nog een oude “deur” die weinig 

roer geeft. De havenmeester zag mijn gestuntel en 

gaf met de havenboot even een drukje op de kont 

naar de kant. Kijk een havenmeester van klasse. 

Niet alleen voor de inning van gelden maar ook kij-

ken waar hij een handje kan helpen. Wat een mooie 

locatie midden in de stad en er liggen veel sleepbo-

ten. Ben verliefd geworden op een mooie sleepboot 

die hier ligt. De Dirkje. Wat een pracht boot. Enfin 

de Geertruida voldoet nog steeds naar alle tevreden-

heid en brengt ons overal naar toe. Wie weet ooit. 

Verliefdheid kan lang duren.  

De twee warmste dagen was hier in Rotterdam. Met 

de dompelpomp brengen we wat verkoeling aan door 

het dek in een vijver te veranderen en de boot ziet 

eruit als een lappendeken. Overal doeken en hand-

doeken om de zon tegen te houden. 37 graden bui-

ten. Binnen 30. Ik kwam op het lumineuze idee om 

de vloerluiken te openen en daar een ventilator in te 

hangen. Buitenwater was 20 graden. Hierdoor bleef 

de boot redelijk koeler dan buiten. Voor de hond een 

hondenzwembadje om ook af te koelen.  

Doelstelling in onze vakantie was Rotterdam en dat 

hebben we gehaald. Klinkt bijna als de beklimming 

van de Himalaya maar wij zijn van het type “is het 

leuk dan blijven we hangen” een route met vaste 

planning is niets voor ons. Twee zinderend hete da-

gen en twee koelere.  

Eten bij Loetje aan de Maas en onze favoriete andere 

Rotterdamse cafétjes. Mooie locatie en dat voor 10 

euro per dag. Vrijdag vertrek. Oosterbrug in storing. 

Uurtje later vertrokken op naar Alphen aan de Rijn. 

Wederom getijde mee. Met 14/15 in het uur op laag 

toerental en dito verbruik. Gouda kwam alweer snel 

in het vizier.  

Hefbrug Waddinxveen gaf aan dat er een opening 

zou komen echter moest er gewacht worden op een 

beroepsschip die 10 minuten achter ons zat. Even 

afgemeerd aan een beroepspaal. Sportsteiger lag al 

vol en het wemelde van de recreanten.  Bij het nade-

ren van het containerschip lag de koers redelijk op 

ramkoers met de Geertruida. Inge raakte lichtelijk 

in paniek. Ik probeerde dit te temperen met de argu-

menten van hij heeft radar en ook nog zicht. Inge 

gaf aan dat ze van boord ging springen. Ik kreeg nu 

ook het gevoel dat dit niet goed zou gaan. Na twee 

brullen op kanaaltje 10 gevraagd of hij ons wel zag 

liggen. Plots vol vermogen op schroef en kopschroef, 

met grof geweld kreeg de schipper het container-

schip weer op koers en kwam op net iets meer dan 

een meter langs de Geertruida.  

Excuus van de schipper. Zijn aandacht was afgeleid 

doordat de bediencentrale niet bereikbaar was met 

marifoon en hij het telefonisch aan het proberen 

was. Was zeker vreemd dat er niet geanticipeerd 

werd door de bediening om het containerschip net-

jes de doorgang te verlenen.  

Weer een nachtje op gratis locatie in Alphen. Zater-

dag verder naar de Brasem. Bij de Molenaarsbrug 

even gas erop want er komen vaartuigen vanaf Al-

phen. Even vergeten dat de mast nog omhoog stond. 

Inge kreeg nog net de mast los, maar sloeg toch met 

een klap op het dak. Geluiden als zijnde glas gerin-

kel. Achteraf geen schade aan dak of zonnepaneel 

wel aan de mast. We gaan opzoek naar een nieuwe.  

Ik had gezien dat er een leuk eilandje was in de Bra-

sem waar je met de boot kon aanleggen. De Hem-

men. Als we een aantal dagen ergens liggen is 

stroom wel fijn. De plekjes met stroompunten waren 

al bezet helaas. Vervolgens de Brasem op naar 

jachthaven de Brasem. Pracht locatie en heerlijk in 

de wind. Veel sleepboten die langsvaren en sleep-

boot de Evenaar kwam zaterdag even langs. 

Zondag bbq met vrienden waarbij Sleepboot de Per-

go ook even kwam buurten. Altijd gezellig. Hoop 
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reuring op het water. We zien een hoop, in sleepboot 

jargon “Tupperware”. Bij een aantal even googelen 

naar de prijs.  Binnen 10 minuten zaten we over 

een miljoen qua 2e hands waarde van de gepasseer-

de bootjes.  Wat een geld vaart er rond. 

 
Problemen met de hydraulische besturing. Zagen 

steeds wat olievlekken op het water. Zoeken waar 

het vandaan komt. Piep klein gaatje in de koppeling. 

Litertje olie bijgehaald en 

olie absorberende doeken 

geplaatst. Thuis maar bekij-

ken hoe we dit gaan oplos-

sen. Leuk detail. Je krijgt 

een pot met augurken bij de 

jachthaven. Blijkt opgericht 

te zijn door familieleden van 

de schipper van de Pergo. 

Een plaatselijke lekkernij. 

Leuk en ze smaken heerlijk.    

Dinsdag om 06.15 uur vertrokken om voor de spits-

sluiting de Leimuiderbrug te passeren. Doel is Vo-

lendam. Alles valt of staat met de bruggen en zeker 

op onze favoriete vertrager de Kostverlorenvaart.  

Het begon al meteen met de Leimuiderbrug. Aan-

komst 06.45 uur en....... storing. Uiteindelijk om 

08.30 uur een opening. Tweemaal beroeps tegen-

vaart en ik krijg groen. Tijdens het opvaren weer 

rood en de bruggen sluiten weer. Na driemaal op-

roep marifoon schrikt wellicht de bedienaar en 

drukt de noodstop in. Geertruida vol achteruit. Oh 

ik heb u niet gezien!!!!  U krijgt een andere opening 

was de mededeling. Na wederom lang gewacht te 

hebben maar even contact gezocht bleek 1 bedie-

naar voor 13 bruggen!!!! Geeft geen goed gevoel voor 

de andere bruggen. Dat viel redelijk mee voor wat 

betreft de Noord-Hollandse bruggen. 

Nieuwemeersluis ging prima en meteen gevraagd 

wanneer de eerstvolgende brug gedraaid zou wor-

den.  Coridoor vaart stond gepland om 11.30 uur. 

Om 11.05 voor de brug. Lang verhaal kort rond 

13.00 uur varen we de Houthaven in. Volendam lag 

inmiddels vol dus dan maar naar de museumhaven 

Amsterdam. Helaas blijkt dat de Oosterdokdraai-

brug langdurig is uitgevallen. Dan maar richting 

Durgerdam. Havenmeester Volendam belt op dat hij 

wel iets kan regelen. Een boot had afgezegd en dan 

kan ik langszij een andere “oud” staal boot. Op naar 

Volendam. Oud staal boot was niet echt blij. Was 

ook niet echt oud staal maar een hoogglans afgelak-

te (oud) dienstvaartuig.  Wij wel blij na deze lange 

tocht. Slechts een kleine 50 kilometer en een reis 

van 9,5 uur. 

Volgende dag oud staal weg en Sleepboot Volta voor 

ons en de sleepboot Atleet naast ons. Twee daagjes 

Volendam. Wij hebben het er altijd naar ons zin. 

Eten bij café de Dijk, wandelen door het dorp en 

verder dom kijken op het achterdek. Donderdag 

weer retour naar de thuishaven de Broekerhaven. 

Gelukkig hebben wij ons abonnement nog m.b.t. 

wind uit de verkeerde richting en dito golven op 

Markermeer/IJsselmeer.  

De vakantie zit er weer op. Dit jaar echt veel sleep-

boten gezien, gesproken of gepasseerd. Super zo-

mers weer gehad en de Daf heeft zich van zijn beste 

kant laten zien. Volgend jaar een week erbij en dan 

door naar Zeeland of wellicht toch een andere kant 

om te verkennen.  

 

158 Liter verbruikt 

Totaal 320 kilometer gevaren 

52 Bruggen en 8 x een sluis gepasseerd 

Groeten Mslb Geertruida 
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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) 

StarFjd 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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Mieren vernielen de zekeringen 
van de stroompalen  

Bericht van de havenmeesters 
10 Westerly’s hebben in het weekend van 18 en 19 juni gebruik gemaakt van 

onze haven en de daarbij behorende faciliteiten. Voor deze zeil-liefhebbers een 

fantastisch weekend mede door een goed verlopen barbecue op de punt en een 

gezellig samenzijn daarna in de kantine tot 22.00 uur. Zondagmorgen om negen 

uur nog gezamenlijk koffie gedronken en nog wat nagepraat na een natte en don-

derende nacht ten gevolge van de onweersbui die boven de haven bleef hangen. Om 11.uur zijn 

zeven van de tien weer huiswaarts gekeerd en drie bleven nog een nachtje. Als dank schonk de 

club ons een Westerly vaantje dat nu in de kantine bij de rest een plekje heeft gevonden.  

De coördinerend havenmeester 

Met ingang van vrijdag 5 augustus 
is het niet meer mogelijk met de au-
to over het terrein van EuroParcs 
Markermeer te rijden en te parke-
ren voor de jachthaven. 
De slagboom is vanaf 5 augustus 
gesloten en gaat alleen open voor 
houders van een pasje. Auto's die 
na 5 augustus nog bij de jachtha-
ven geparkeerd staan kunnen wel 
naar buiten. 

Geen auto’s meer over 
EuroParcs terrein 

De mieren hebben de zekeringen van de blauwe stoom-
palen als nest ingenomen. Na klachten over stopcontac-
ten die niet meer functioneerde heb ik de zekeringen 
vervangen en vervolgens gekeken waarom de zekerin-
gen niet meer functioneerden. Bij demontage bleek een 
mierennest in de zekering te zitten en de contacten met 
mierenzuur te hebben bespoten. De metalen delen zijn 
groen uitgeslagen 
door het zuur, repa-
reren heeft geen zin. 
Inmiddels zijn drie 
zekeringen vervan-
gen die allemaal het 
zelfde vertoonde en 
ik verwacht er de ko-
mende tijd meer te 
moeten vervangen.  
 
Kees Meijne 

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: 
 
Jan Blok 
De Buurt 60 
1606 AH  Venhuizen 
 
Pieter Heemsbergen 
Bakkerstraat 59 
1611 CT  Bovenkarspel 
 
Mieke Keuch - Meester 
Dorsvlegel 44 
1611 LG  Bovenkarspel 

 
A.C.E. Walter 
Kweekwal 100 
1602 EC  Enkhuizen 
 
Mike van Deudekom 
Zesstedenweg 242 
1613 KE  Grootebroek 
 
 
 

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. 

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 

Zomerrooster 2022 
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32 Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 25 november 2022 bij redactie@broekerhaven.com 

Foto pagina 
Een compilatie van het Admiraal varen tijdens het jubileumfeest 


