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Van de bestuurstafel... 
 

Beste leden, 

Tijdens de laatste bestuursvergadering van de WSV is besloten dat elk 
bestuurslid een keer per jaar het stukje van de bestuurstafel schrijft 
en aan mij deze keer de eer vanuit Spanje. Zoals jullie weten zijn Ron 
en ik op 13 juni vertrokken voor een lange zeilreis. Na 15 jaar hebben 
we de organisatie van het wedstrijdzeilen overgedragen aan Sjon en 
André en ben ik gestopt met de kantinewerkzaamheden. De ledenad-
ministratie kan ik op afstand doen en vergaderen gaat via videobellen, 
dus dat kan gewoon doorgaan. Van het reilen en zeilen op de vereni-
ging word ik op de hoogte gehouden door mijn collega bestuursleden.  

Heel vervelend is dat diverse boten ongewenst bezoek hebben gehad.  

Ook veranderingen in onze club van havenmeesters houdt het bestuur 
bezig, zie verder in dit blad. 

Ook het clubgebouw wordt onder handen genomen. Er is een stevige veilige trap gemaakt voor 
de zolderverdieping. En ook de kozijnen zullen stap voor stap worden vervangen. 

We vragen ook aandacht voor de invulling van diverse vrijwilligerstaken. Er staan diverse vaca-
tures in deze BZP. Denk niet dat is niets voor mij maar geef je op, het is echt heel belangrijk 
voor het behoud van de vereniging.  

We komen op onze reis haast geen havens tegen met een watersportvereniging. Na België zijn 
de meeste havens commerciële havens waar de inschrijving voor een overnachting vaak 20 tot 
30 minuten in beslag neemt. Je meldt je aan bij het havenkantoor, vaak best veraf van de lig-
plaats en soms moet je zelf een formulier invullen en andere keren doet de havenmeester dat. 
Er worden vragen gesteld als het gewicht van de boot en merk en vermogen van de motor. Geen 
idee wat het belang ervan is. Als alles op papier is ingevuld wordt het op de computer ingevuld 
en dat gaat vaak met twee vingers. Dan worden er nog kopieën gemaakt van de paspoorten, de 
zeebrief en het verzekeringsbewijs. Meestal krijg je dan een factuur met het bedrag wat je moet 
betalen. Heel soms gaat het wat sneller, maar van de ruim 70 havens waar we zijn geweest was 
alleen in Aveiro de inschrijving in twee minuten klaar. We 
waren helemaal verbaasd. 

Terwijl de meeste boten van de vereniging op de kant staan 
en winterklaar zijn gemaakt, hebben wij nog geen behoefte 
aan anti-vries en dergelijke. De temperatuur is nog prima, 
hoewel het nu wel iets kouder wordt, maar als de zon schijnt 
is 19° ook nog een fijne temperatuur. Begin december komen 
we voor een paar weken naar huis om de kerst door te bren-
gen met de kinderen en diverse afspraken af te handelen. De 
boot laten we achter in Puerto deportivo Puerto Gelves,  
Spanje. Op dit moment is het nog niet bekend of dat op de 
kant gebeurt of in het water. We willen de boot af laten spui-
ten en kijken of een nieuwe laag anti-fouling nodig is, maar 
dat kan ook als we terug zijn eind december/begin januari.  

Welke richting we dan op gaan zien we tegen die tijd wel. Het 
reizen bevalt ons zo goed, dat we op z’n minst nog een jaar 
weg zullen blijven. 

Hartelijke groeten en wellicht tot ziens in december. 

Annette Laan - Ledenadministratie 

Je kunt de reis van Ron & Annette met de Place44 volgen op www.place44.nl 
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Van de Redactie 
De LE45 op de voorpagina, een pannenkoekenschip. Waarom? Dat 

kunt u allemaal lezen in het gezellige interview met de Van Lingens.  

Verder natuurlijk wedstrijdzeilen, jeugdzeilen, berichten en een op-

roep vanuit de evenementen commissie, veel interessante informatie 

en een nieuwe kalender voor 2023. Als u niets wilt missen, zet dan de 

data alvast in de agenda! 

Ook zoeken we een nieuwe bezorger, zie het bericht onderaan deze 

pagina. 

Veel leesplezier! 

Lenka Fit  

redactie@broekerhaven.com 

Oproep bezorger 
 
 
Voor “oud” Grootebroek, Oosterweed 

en Lutjebroek 
We zoeken een nieuwe bezorger voor boven-
staande wijken. Het gaat om het bezorgen 

van ca. 20 clubbladen.  
De Broekerzeepost komt 4 x per jaar uit 

(begin maart, juni, september en december). 
Interesse? Stuur een berichtje naar: 

redactie@broekerhaven.com 
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Dat had iedereen kunnen overkomen... 

Het overkwam ons zomaar 

afgelopen zomer. We gingen 

oppassen op onze kleinkin-

deren in Workum. Het was 

mooi weer dus met de boot. 

Wat was het warm, 34 gra-

den! Dus voor we in Workum waren maar even 

lekker zwemmen. Net boven Hindeloopen gooi-

en we het anker uit, net buiten de vaarroute 

naar de haven. De watertemperatuur was 22 

graden, heerlijk zwemwater. Nadat we een 

broodje hebben gegeten willen we weer vertrek-

ken maar er komt een grote rubberboot langs-

zij. We hadden al gezien dat ze foto’s van onze 

boot maakten. Ze zeiden; jullie zijn in overtre-

ding! We waren namelijk een natuurgebied bin-

nengedrongen! Ik kijk om me heen en zie inder-

daad een betonning van gele paaltjes met rood-

wit-rood aan de bovenkant. Of ik wel wist wat 

die paaltjes betekenen? Ik antwoord dat ik na 

65 jaar varen wel wist dat ik hier niet voorbij 

mag komen. Volgens de heren ambtenaren wa-

ren we wel 15 meter voorbij de lijn. Ik zei tegen 

de heren dat ik mijn hele leven al timmerman 

was en met mijn timmermansoog kon zien dat 

het lang geen 15 meter was. Maar al waren we 

maar 1 meter over de lijn, we waren in overtre-

ding! Ik voelde al aan dat ik deze strijd moest 

verliezen en een proces verbaal werd uitge-

schreven. 

Bij zoon Frits in Workum vertelden we ons ver-

haal en hij zoekt op wat het ons gaat kosten:    

€ 370,=! Het was al warm weer maar mijn bloed 

begon nu echt te koken.  

De boete kwam binnen en bedroeg € 200,= plus 

€ 9,= administratiekosten. Een hoop geld. We 

maken nog bezwaar maar deze wordt af-

gewezen. We konden nog wel naar de rechter 

maar daar hebben we maar van af gezien.  

We willen dit graag met jullie delen om iedereen 

te waarschuwen en goed op te letten waar je 

gaat ankeren. Let goed op de betonning! Een 

waarschuwing kregen we niet maar wel gelijk 

een proces verbaal. 

 

Kees &  Martha Ettema van de Kriebels 
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Boten die slecht worden onderhouden 

Fijne feestdagen!Fijne feestdagen!Fijne feestdagen!Fijne feestdagen!    

Met de juiste koers naar het nieuwe jaar 2023Met de juiste koers naar het nieuwe jaar 2023Met de juiste koers naar het nieuwe jaar 2023Met de juiste koers naar het nieuwe jaar 2023    

Namens WSV De Broekerhaven wensen wij iedereen 

De afgelopen tijd werd er regelmatig op schepen geslapen door on-

gewenste gasten. Dit gebeurt niet alleen in onze haven maar ook in 

de havens van b.v. Hoorn en Enkhuizen. De logé maakt gebruik 

van alle voorzieningen op de boten zoals bed, toilet en voorraad. In 

oktober heeft er zelfs een ongenode gast een introducé meegenomen 

aan boord. Zij kwam ten val en moest met een beenbreuk naar het 

ziekhuis worden vervoerd. Met behulp van de brandweer moest zij 

uit de boot worden gehaald. De man ging mee naar het bureau 

maar werd weer vrijgelaten. Hij had beterschap beloofd en zei dat 

hij het niet meer zou doen... 

Het zijn altijd de schepen geweest die in de Kolk liggen. Zorg er in ieder geval voor dat de boot 

goed is afgesloten. Het bestuur heeft hierover contact met de politie en de gemeente en we ho-

pen dat hier een oplossing voor komt. 

In de haven liggen ook boten die (zeer) slecht 

onderhouden worden. Dit is voor de WSV een 

doorn in het oog. Volgens de reglementen dient 

een ieder zijn/haar boot deugdelijk en in goede 

staat te onderhouden. Wanneer dit niet het ge-

val is kan het zijn dat de betreffende ligplaats-

houder wordt verzocht zijn boot elders te stallen 

en het lidmaatschap wordt dan beëindigd. Wij 

verzoeken daarom ook elke ligplaatshouder de 

boot goed te onderhouden . 

Zwervers in de Kolk 
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Jeugdzeilen - Afzeilen 

Het is donderdag 1 september, 19.30 uur met 
20 graden celsius en 12 knopen wind. Ons 
jeugdlid in de groep 3de jaars & hoger, Sophie 
Vilain, zeilt als eerste succesvol af in de twee-
mansboot Topper Topaz. Maar het afzeilen voor 
de jeugd is toch op zondag 4 september hoor ik 
u denken. Dat klopt alleen dan is ook de grand 
prix van Zandvoort… u begrijp het.  
Op naar zondag 4 september. Een zeer zonnige 
dag, 23 graden met een windje zuid 3 beaufort. 
Ideale omstandigheden voor onze jeugdleden 
om hun zeilkunsten te tonen. 
Om half negen in de ochtend is er palaver met 
de aanwezige jeugd zeilinstructeurs Wim Scha-
gen, Tom Laan, Menke Kleton, Jurrien van der 
Loo, Tomas Smit en Maurice Keuch bij het 
clubgebouw. Anne Vilain is in Zandvoort om 
Max aan te moedigen. 

Met elkaar hebben we alles voorbereid en om 
10 uur starten we met groep 2 & 3. Daarna 
groep 1. Wat geweldig om te zien hoe onze 
jeugdzeilers trots hun vaardigheden tonen op 
het water aan alle aanwezigen, die met aan-
dacht op de pier onder het genot van een bak-
kie en een lekkere koek alles volgen. Ook kij-
ken Peter van Laar en Ans met plezier naar alle 
kinderen. 
Sommige jeugdleden vinden het spannend en 
dat mag. Iedereen heeft zijn eigen tempo. Wat 
mooi om te zien hoe Wim dan in de Optimist 
duikt en een kind weer vertrouwen geeft. 
In de tussentijd worden in het geheim onder de 
tent bij het clubgebouw voorbereidingen getrof-

fen om muziekvereniging Crescendo te ontvan-
gen. Waarom een muziekvereniging bij het af-
zeilen? 
Daar leest u later meer over…  
Alle kinderen met aanwezigen wandelen van de 
pier richting het clubgebouw voor de diploma-
uitreiking. Allen verbaasd, dat ze muzikaal 
worden ontvangen. 

Wim en Maurice heten iedereen welkom en ge-
ven het woord aan Tom die de diploma's uit-
reikt aan de eerstejaars: Roos Botman, Em-
ma Fuhr, Femke de Jong, Lilly van Lingen, 
Isa Schotman, Isolde Sturkenboom, Lieke Mol 
en Stephen Keuch. Voor iedereen had Tom een 
persoonlijke speech. Jawel een groep van 7 
meiden en 1 jongen. Geweldig hoe hij samen 
met Anne deze groep de eerste kneepjes en 
knoopjes van het zeilen heeft aangeleerd. 
En wist u dat Tom al meer dan 10 jaar zeil in-
structeur bij ons is? En helaas heeft besloten 
er mee te stoppen, gezien hij meer tijd aan zijn 
andere passie duiken wil besteden. Dit konden 
we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan… 
Dus hebben we hem namens WSV De Broeker-
haven onder muzikale begeleiding een mooie 
bos bloemen en cadeaubon gegeven voor zijn 
inzet bij het jeugdzeilen. Tom bedankt! 
Onder de bezielende leiding van Menke en Wim 
hebben de tweedejaars zeilers, groep van 5: 
Christiaan Boumans, Siebe Galama, Mai-
ko Lassing, Loïs van der Marel en 
Abigail van der Marel zich spelenderwijs verder 
ontwikkeld. Wat zijn zij beide trots op deze 
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Wedstrijdzeilen 

Combi Noordwest 

kanjers. Ook zij kregen een persoonlijke 
speech en een mooi diploma. 
Groep 3 & hoger met de jeugdzeilers: 
Sam Botman, George van der Aarde, Rein-
Huig Ouwehand, Quinten Petrick, Sophie    
Vilain en Michael Keuch werd door Jurrien, 
Thomas en Maurice begeleidt. Een groep van  
6 met 5 jongens en 1 meid. 

Waarbij George en Quinten als eerstejaars 
deelnamen, gezien hun leeftijd en lengte.     
Het op tijd bukken voor de giek was in het be-
gin de grootste uitdaging. Daarna net als de 
andere ook als fokke maat kennis gemaakt 
met de tweemansboot Topper Topaz. 
Nu denkt u nog steeds waarom een muziekver-
eniging uitgenodigd voor het afzeilen? 
Ook de kartrekker van het jeugdzeilen van de 
afgelopen jaren, Peter van Laar neemt officieel 
tijdens de ALV in maart afscheid. Alleen weten 

we uit betrouwbare bron dat Peter niet zo zeer 
in het zonnetje hoeft te staan. 
Nou daar dachten wij anders over. Wij vonden 
dat een afscheid het beste kon plaatsvinden na 
de diploma-uitreiking met alle kinderen en live 
muziek erbij. Zo bedacht, zo geregeld. 
Peter en zijn vrouw 
Ans werden onver-
wachts naar voren 
gehaald, toegezongen 
en in zonnetje gezet. 
Namens ons allen 
willen we Peter be-
danken voor zijn 
enorme toewijding 
en passie voor het 
jeugdzeilen, waarbij altijd plezier voor het kind 
centraal heeft gestaan en zal blijven staan . 
Met alle instructeurs zetten we dit voort. 
Daarnaast hebben we veel positieve reacties 
gehad van de kinderen die door willen gaan 
met zeilen. De eerste inschrijvingen zijn al bin-
nen. Wel zijn we nog opzoek naar nieuwe zeil-
instructeurs. Heb je interesse? Meld je aan 
via jeugdzeilen@broekerhaven.com. 
Tenslotte willen we muziekvereniging Crescen-
do bedanken voor de extra sfeer die jullie heb-
ben gecreëerd en onze fotograaf Bert voor de 
mooie beelden. 
 

De jeugd zeilinstructeurs 

Sam en Rein Huig hebben mee gedaan aan de  Combi 

Noordwest in Alkmaar op 21 augustus.  

Sam is in de prijzen gevallen en werd tweede! Hij is hier 

heel erg trots op. Wat hebben de jongens het afgelopen 

seizoen een lol en plezier gehad op het water, en niet al-

leen de jongens natuurlijk! 

Ruda Botman 
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12 UURS VAN BROEKERHAVEN 

Verslag LE 45 Foarut 

Op zaterdag 3 september was het eindelijk 

weer zover, de 12 uurs race staat op het pro-

gramma. Voor ons en onze boot een heerlijke 

race omdat we dan langere rakken kunnen va-

ren dan de dinsdagavond wedstrijden, waar we 

vaak wat meer tijd verliezen met manoeuvres 

in vergelijk met de andere jachten. 

De voorbereiding is altijd het halve werk, met 

de nieuwe rakkenkaart, afstandentabel en 

weersvoorspellingen gaan we aan de slag om te 

zien wat de snelste koersen kunnen zijn voor 

ons en hoe we zoveel mogelijk mijlen kunnen 

maken. De voorspellingen zijn wisselend, 

meestal wind uit ONO kracht 4 en afnemend 

naar NO. Dit maakt het spelletje wel moelijker 

maar ook leuker. Ook bestaat de voorbereiding 

uit het ronselen van bemanningsleden. Behalve 

wijzelf kan deze keer de vaste bemanning he-

laas niet mee vanwege de vrijmarkt op dezelfde 

dag. Maar goed, Michiel kan wel mee (van de-

vaste ploeg van het Klipper wedstrijdzeilen) en 

deze keer wil ook Leone heel graag mee. Met 

deze weersvoorspellingen zijn we met 4 perso-

nen net met genoeg man aan boord en kunnen 

we starten. Verder moet natuurlijk de provian-

dering plaatsvinden. Goed eten is goed zeilen 

en zeker met zelfgemaakte pruimen taart! 

Op zaterdagochtend voor het palaver snel de 

boot verder klaar maken en de extra zeilen 

klaarleggen. Hopelijk kunnen we dit jaar de 

halfwinder weer gebruiken, dat geeft toch weer 

een extra zetje van 128m2 vooruit. Het palaver 

is zoals altijd gezellig met koffie en taart en de 

laatste instructies worden gegeven. We worden  

met name bang gemaakt over het fonteinkruid 

wat vreselijk moet zijn bij de boei Sport H en 

Sport G. Tja, lang leve de platbodem met zij-

zwaarden! De opkomst is teleurstellend want er 

doen maar 5 schepen mee: De Uisce, Scampi, 

Ithaka, Fanaat en de LE 45 dus. 

De start is kenmerkend voor ons seizoen, we 

starten iets te laat en gaan gelijk beginnen met 

de inhaalrace. De wind is daadwerkelijk ONO 

en soms kracht 5. Na kortstondig overleg wordt 

Wedstrijdzeilen 

LE 45 

Rakkenkaart van de LE 45 



13 

de koers eerst naar de KG37 gezet, dit omdat 

de koers richting Lelystad voor ons erg scherp 

aan de wind wordt. De Fanaat kiest natuurlijk 

en gelukkig hun eigen weg en gaan richting  

Lelystad, de rest dus naar KG37. We besluiten 

ook gelijk om de kluiver erbij te hijsen, hiermee 

gaat de “Foarut” goed lopen, we varen tussen 7 

en 8 knopen snelheid richting de eerste boei. 

De koers is goed en snelheid ook en we zetten 

dit door naar de Sport H. De Uisce besluit om 

eerst een lager rak te varen en die verliezen we 

uit zicht. De wind neemt in vlagen nog iets toe 

en we gaan met 8.5 knopen en goed schuin 

richting de Sport H, met deze snelheid weten 

we zeker dat we voorsprong nemen op de rest 

van de deelnemers. Bij Sport H volgt de over-

stag en gaan we halve wind weer terug richting 

de KG37. Op dit rak komen we de Scampi te-

gen de kennelijk het zelfde idee heeft. De wind 

neemt al iets af en vanaf de KG37 zetten we 

koers richting EA1 en Sport J. Dit rak is ook 

bijna halve wind en hier kunnen we makkelijk 

snelheid maken. Op het water wordt het druk-

ker en bij de Sport boei in de gijp zeilen we tus-

sen andere jachten die ook een andere wed-

strijd zeilen en kunnen we zowaar nog voor-

langs vrij varen weer richting de EA1. De wind 

lijkt in de loop van de middag toch meer te 

gaan afnemen en ook te draaien maar de voor-

spellingen van alle verschillende wind apps 

spreken elkaar tegen. Gelukkig heeft Leone de 

juiste app met de juiste voorspelling (denken 

en hopen we) en we besluiten om vanaf EA1 

richting de TZZ te zeilen om daarna naar Lely-

stad te gaan. De TZZ is net niet bezeild en moe-

ten we iets overzeilen om daarna overstag te 

gaan en richting de Kite LS5 te zeilen. De voor-

spelling blijkt redelijk te kloppen en deze koers 

is goed bezeild en we komen nog steeds goed 

vooruit. Lager op het Markermeer blijkt achter-

af dat de andere schepen een tijd heel weinig of 

geen wind hebben gehad, en dat maakt ook 

verschil. Vlakbij Lelystad is het voor ons altijd 

een wirwar van gele boeien en nummers en na-

men en we gaan overstag bij de Kite LS5 boei. 

De koers weer richting TZZ Broekerhaven. He-

laas zijn we een boei te vroeg overstag gegaan 

zodat we weer terug moeten zeilen, een boei 

verder moeten ronden en daarna eindelijk te-

rug kunnen zeilen. Er is weinig wind, rond 

kracht 2 NO en rustig zeilend gaan we in de 

richting de TZZ. Uit de keuken komt er een 

heerlijke Kip Kerrie, met speciaaltje zodat de 

kip aan stuurboord blijft en de Kerrie aan bak-

boord, dit voor de vegetariër aan boord. 

Het grote rekenen gaat nu beginnen. We heb-

ben keurig de laatste rakken tussen de boeien 

TZZ-KG37 en BR1 vrij gehouden zodat we hier 

nog extra mijlen kunnen maken of, als de wind 

zo blijft, direct richting de finish kunnen varen. 

Na het avondeten en de koffie neemt de wind 

ietsje toe en blijven we zeilen. Bij de TZZ heb-

ben we qua tijd nog ruimte voor extra mijlen en 

gaan nu richting KG37. We komen nu de Fa-

naat tegen en later ook de andere deelnemers 

die richting de TZZ zeilen. Eenmaal bij de KG37 

besluiten we met al onze wijsheid aan boord 

(lees gokken) dat we terug zeilen naar de TZZ 

en dan pas naar de BR1. De wind is wispeltu-

Uisce 

Scampi 
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rig en de aankomsttijd schommelt rond de 

21:10 uur, wat te laat is en straf mijlen bete-

kent. Net voor de TZZ komt een zucht meer 

wind en kunnen we overstag richting de finish, 

de wind zet nu weer door, de kluiver gaat er 

ook op en we zeilen met goede snelheid naar 

huis. Onderweg lopen we op met Ischka en 

kunnen er nog wat foto's gemaakt worden. We 

finishen net iets voor 21:00 uur en dus precies 

op tijd. Voor ons schip hebben we de maximale 

mijlen gemaakt en we gaan nu snel naar bin-

nen en afwachten wat de anderen gedaan heb-

ben. Het blijft iedere keer verbazend dat je na 

12 uur zeilen, en ieder zijn eigen route, de 

meerderheid toch ook rond 21:00 uur weet te 

finishen. 

De boot ligt weer klaar en is afgetuigd en we 

gaan opgewekt naar de prijsuitreiking. In te-

genstelling tot vorig jaar hebben we nu wel het 

gevoel dat we goed gezeild hebben, zeker in de 

eerste uren met hoge snelheid veel mijlen ge-

maakt. Maar zeker weet je het nooit, ook om-

dat er nog een handicapberekening plaats zal 

vinden. Kortom, gezellig en in spanning af-

wachten maar dan toch de verlossende woor-

den van Sjon: de LE 45 Foarut heeft dit jaar 

de meeste mijlen gezeild in de 12 uurs race!  

Met grote dank aan de super bemanning, de 

eeuwige wijsheid van de wind apps en het lek-

kere eten aan boord. 

Ook grote dank aan iedereen voor de mooie 

foto's die gemaakt zijn onder zeil. Dit blijkt een 

leuke bezigheid, ook tijdens de dinsdag avon-

den, zodat je wel eens een mooie foto krijgt van 

je zeilende schip! 

Wietse en Eveline van Lingen 

Eerste prijs 

Wietse van Lingen  

Plaats Schip Gevaren mijlen Gecorrigeerd 

1 LE 45 64,5 65,145 

2 Scampi 55,9 59,813 

3 Uisce 49,1 56,956 

4 Ithaka 57,8 56,066 

5 Fanaat 48,5 52,380 

Tweede prijs 

Sjon Koomen & zijn  

opstapper 

Derde prijs 

Ischka IJzer 
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Na enkele jaren van afwezigheid kroop begin 
2019 het bloed waar het niet gaan kon. Er 
moest weer een zeilboot komen. Na enkele  
halftonners bekeken te hebben kwam de Dias 
op de radar en werd zij gezamenlijk aange-
kocht. Direct hierna wendden wij ons tot Ron 
om ingeschaald te worden volgens de fameuze 
JBF rating.  

Hoewel het nu aan het schip niet meer kon lig-
gen moest de bemanning weer even in haar rol 
komen. Voordeel was dat we de rakken nog 
niet uit ons hoofd hoefden te kennen; er was 
altijd wel iemand om achteraan te zeilen. Al 
snel werd de zeilgarderobe uitgebreid met een 
spinnaker en was er weer voldoende te leren. 
Terwijl andere bemanningen deze aan het dek 
terug in de tas deden waren wij in het begin 
allang blij als hij droog in de kajuit lag met nog 
een 80 scheepslengtes tot de boei te gaan.  

Oefening baart kunst en al snel kwamen we op 
het punt dat Navionics midden in de wedstrijd 
werd aangeschaft om de EZZ te kunnen lokali-
seren; er was even niemand meer om te volgen. 
Dit jaar kwamen we tot de conclusie dat tac-
tiek en goed uitkomen vaak belangrijker is dan 

hard zeilen en 
dat heeft ons 
best een aantal 
keer winst opge-
leverd.  

Geluk was er dit 
jaar ook, zo was 
Kees als concur-
rent binnen het 
bootjes-van-
vliegerhout seg-
ment in deze zo-
mer met het winteronderhoud bezig, was de 
reisafstand Ron toch te veel van het goede en 
hebben wij met de Dias wonderbaarlijk weinig 
last van fonteinkruid gehad waar dit voor an-
deren de lol soms behoorlijk verpeste.  

Vorig jaar gaf Ron aan het stokje over te dra-
gen aan Sjon en André en jullie hadden hier-
mee grote schoenen te vullen. Aan het begin 
van het seizoen werden jullie nog even bij de 
hand genomen, maar als snel stonden jullie er 
samen alleen voor. De fijne kneepjes heb je 
toch niet direct in de hand. Zo blijkt het aan-
kondigen van de uitslag door het tikken met de 

Wedstrijdzeilen 

PRIJSUITREIKING COMPETITIE 
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Schip & Schipper Nr. Schip & Schipper Nr. 

Dias - Team Bais 1 Echte Tunus - John Caspari 13 

Scampi - Sjon Koomen 2 Fien - Jan Botman 14 

Uisce - Ischka IJzer 3 Kriebels - Kees Ettema 15 

Twister - Hans Limburg 4 Bubble - John Buijsman 16 

Narwal - Frank Fit 5 Scheurijzer - Feiko IJzer 17 

Tresoor - Hottem Veenstra 6 Sjonshine - Sjon Koomen 18 

Surprise - Peter van Laar 7 Place44 - Ron Laan 19 

Ithaka - Wim Schagen 8 Bodil - Leone Pameijer 20 

LE 45 - Wietse van Lingen 9 Emera - Gerard Hopman 21 

Veritas Navis - Bartholomeus Swart 10 Twinkle - Jan Piet Kager 22 

Barre Skik - Andre Kruisdijk 11 Sloe Gin - Bert Biesenbeek 23 

Fanaat - Aad Houweling 12   

bierflesjes er eenvoudiger uit te zien als het 
werkelijk is. De techniek liet jullie een paar 
keer in de steek maar de opkomst bleef hoog 
met vaak 12… of waren het toch 13 boten aan 
de start? 

De beste stuurlui staan aan wal en nu het sei-
zoen er voor de meeste van ons op zit, kijken 
we terug op een heel aantal mooie dinsdag 
avonden waarin jullie een gezellige competitie 
hebben weten te organiseren.  

Volgend seizoen hopen wij met een ander schip 
aan de startlijn te verschijnen, de Dias is vlak 
voor de sluiting van het seizoen verkocht. We 
zijn opzoek naar een ruimer schip maar wel 
voornemens fanatiek mee te blijven zeilen op 
de dinsdagavond.  

Bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar en 
ga zeker zo door.  

Team Bais  

1e prijs voor 

Team Bais 

2e prijs voor 

Sjon Koomen 

3e prijs voor 

Ischka IJzer 

De “prikkelprijs is 

voor Jan Botman 
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Bedrijventerrein Schepenwijk - De Dolfijn 18 - 1601 MG Enkhuizen 
www.dehoutexpert.nl - Tel: 0228-314177 

Fien op de voorgrond en de 
Dias op de achtergrond. 

Na afloop mocht Kees de afwas 
nog even doen… 

Bedankt, Kees! 
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De dagen worden korter, buiten is het herfst maar bij de familie Van Lingen brandt lekker 
de houtkachel. We worden zeer gastvrij ontvangen in hun gezellige huis vlakblij de Kolk in 
Broekerhaven. Een foto aan de muur toont een gevel voorzien van een Sunlight Zeep bord, 
het huisje staat er dus al een poosje en was in vroeger tijden een kruidenierszaak. We krij-
gen thee van Wietse en maken kennis met de dochters en ook Eveline schuift aan tafel. 
De jongste vraagt: wat komen jullie hier eigenlijk doen? We moeten lachen om deze direc-
te vraag en ik zeg; ‘We gaan van je ouders bekende “Bovenkarspelers” maken’! Ze komen 
op de voorpagina van het clubblad en we gaan ze van alles vragen. Wow!  

NAAM: Wietse en Eveline van Lingen Wietse en Eveline van Lingen Wietse en Eveline van Lingen Wietse en Eveline van Lingen ----    MaderaMaderaMaderaMadera    
GEBOREN: Wietse is geboren in Winkel op 20 januari 1972.  

 Eveline is in Bern (Zwitserland) geboren op 29 januari 1977. 

GEZIN:  Wietse, geboren en getogen in Winkel met 1 broer en 1 zus. Hij doorliep in Winkel 

de lagere school en ging vervolgens naar het VWO in Heerhugowaard. Zijn vader 

importeerde en verhuurde Cornish Crabbers en had een manege in Friesland. De 

liefde voor zeilen en paarden zijn in de genen in ieder geval goed doorgegeven aan 

het gezin van Wietse en Eveline.  

 Wietse ging naar de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam en verbleef op het inter-

naat aan de Prins Hendrikkade. Uniformen werden nog gedragen in de eetzaal en 

bij gelegenheden maar niet meer op school. Hij deed de eerste twee jaar in vier jaar. 

Het was er ook erg gezellig, vooral het roeien met sloepen, de HT race, roeien in 

Londen, in Guernsey. Vooral veel leuke dingen. Het 3 e jaar werd serieus, 350 da-

gen stage varen en daarna de opleiding afronden als Maritiem Officier. Klaar voor 

het echte werk.  

 Eveline groeide de eerste jaren van haar jeugd op in Zwitserland. Na de scheiding 

van haar ouders vond haar moeder de liefde bij een Amerikaanse man. Eveline was 

10 toen ze naar Amerika verhuisde, New Orleans. Haar moeder was al voor haar uit 

gegaan om te kijken of het wat was terwijl Eveline bij haar oma bleef. Het was geen 

makkelijke tijd, zeker niet in het eerste jaar. Ze was echt een buitenstaander en 

kwam er moeizaam tussen. Ze was anders, blank, sprak de taal nog niet en heeft 

daar echt gezien wat racisme is. Ze kon er met niemand goed over praten. Toen ze 

na een jaar even teruggingen naar Zwitserland werd ze heel ziek. Ziek van de 

stress. Ze keerden na haar herstel terug naar Amerika maar ze ging naar een ande-

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… ?   

Eveline & Wietse 
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re school. Ze kreeg nog een broertje en een zusje en het ging beter met haar. Het 

werd zelfs een leuke tijd. Haar moeder kreeg heimwee dus op haar 13 e toch weer 

terug naar Zwitserland om daar de Middelbare school (Mittelschüle) in Davos te 

doen. Ze ging studeren in Chur en werd verloskundige.  

BEROEP: Wietse’s carrière start bij de containerschepen van Nedlloyd tijdens de stage. Hij 

vaart de hele wereld rond. Na de opleiding verder bij Nedlloyd betekent 4 maanden 

“op” en 2 maanden “af” en dat vond hij uiteindelijk toch niet ideaal. Nog even op 

een baggerschip gevaren naar Liverpool maar daar werd hij zó zeeziek, dat was 

niks. Hij had zijn pijlen gericht op Neddrill. Booreilanden in Nederland, Denemar-

ken en Noorwegen. Later ging hij ook werken op booreilanden in Saoedi-Arabië. 

Daar zat je dan 5 weken aan boord. Soms stond hij met zijn tasje klaar voor de af-

lossing maar kwam er niemand. Dan bleef je nog maar 5 weken om de dienst over 

te nemen en daarna kon je nog 5 weken je eigen dienst draaien. Zo gaan die din-

gen daar. Het eten was er wel super. Goede koks en veel verse vis. Maar op gege-

ven moment wil je toch weer wat anders. Varen op een charterschip?  

 Een docent van Eveline’s middelbare school ging altijd mee als begeleiding met 

schoolklassen op Klippers in Nederland. Hij had Eveline, die gek op watersporten 

was, al een aantal keer gevraagd om mee te gaan, dat zou ze echt leuk vinden! Ze 

had haar twijfels en hield eerst letterlijk de boot af maar ging uiteindelijk toch 

overstag. Ze vond het fantastisch en wilde wel ‘maat’ worden tijdens het vaarsei-

zoen op een vast schip. Ze stopte tijdelijk met haar werk als verloskundige om in 

de zomer aan boord te stappen van de Panta Rhei. In de winter pakte ze haar werk 

in Zwitserland weer op. Op een gegeven moment verliep de samenwerking niet 

meer zo lekker en is ze stel op sprong overgestapt op een andere boot. De Succes, 

een oud zeilend vrachtschip dat omgebouwd was tot charter schip. De eigenaar 

vertelde dat Wietse van Lingen binnenkort bij hem op zou stappen. Wietse was be-

zig met de aankoop van het schip om daarmee te charteren. Hij wilde het schip 

goed leren kennen en Eveline werd zijn maat. Ze vonden elkaar leuk maar het zou 

niks worden want Eveline wilde A: niet naar Nederland, B: ze vond Wietse’s haar 

niet mooi en C: ze ging gewoon werken in Zwitserland in de winter dus het was 

echt heel onhandig.  

 Maar Wietse liet het er niet bij zitten. Op een dag huurde hij een busje en heeft hij 

haar gewoon opgehaald in Zwitserland. Ze hadden een fantastische tijd, samen 

zeilen op de Succes en ze vormden een perfect team. En toen werd dochter Emma 

geboren in Alkmaar, aan boord van hun schip. Het is 2006 en ze merkten in het 

eerste jaar dat het niet ideaal is om te wonen en te werken op een schip en ook 

nog wat privacy voor je gezinsleven te hebben. Dat moest anders. Ze gaan op zoek 

naar een huis met een tuin en vinden dat in Broekerhaven. Dichtbij de haven van 

Enkhuizen waar de Succes wekelijks aankwam. Eerst nog wat twijfels of ze daar 

echt wel zouden kunnen aarden. Maar het huis voelde goed. Er moest nog veel aan 

gedaan worden maar daar hebben ze een paar jaar over gedaan. Wietse werkte in-

middels weer in de offshore en ze hadden een andere schipper op de Succes gezet 

die voor hun de charters deed. Eveline deed de was van het schip en haalde weke-

lijks 24 setjes beddengoed door de mangel. Zo hield ze het contact met de schipper 

over het reilen en zeilen van de Succes. Ze kregen nog 3 kinderen; zoon Noah 

(2007) en toen nog 2 dochters Lilly (2010) en Julia (2012). Tegenwoordig werkt 

Wietse voor Seafox en is nu manager ‘aan de wal’ voor de werkeilanden offshore. 

Eveline werkt in de thuiszorg en voor het hospice in Hoorn.  
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20 

HOBBY’S:  Naast het zeilen hebben ze ook nog tijd voor andere hobby’s en de dieren.  

 Wietse schaatst graag en rijdt in de winter wekelijks zijn rondjes op de schaats-

baan in Hoorn. Fietsen op de mountainbike, mooie tochten over het eiland Ter-

schelling of op zijn racefiets. En indoor spinning als goed alternatief voor slecht 

weer en donkere avonden.  

 Eveline loopt graag hard en dan het liefst trailruns. Dat is hardlopen over niet ge-

asfalteerde weggetjes, dus door bos, duin, veld en berglandschappen. Op haar 

bucketlist staat nog een marathon in de vorm van een trailrun. Begin november 

heeft ze nog de Berenloop op Terschelling gedaan onder zeer slechte weersomstan-

digheden. Wat een bikkel!  

 Daarnaast houdt ze ook nog van paarden. Ze hebben er zelf 3 lopen in een stal in 

Wijdenes. Ook Emma en Lilly zijn gek op de paarden en aan de muur hangen vele 

rozetten van gewonnen prijzen. In huis zijn dieren ook erg welkom. Naast hondje 

Jouke (een Griekse zwerfhond), lopen er nog 2 katten rond, een hamster in een 

kooitje en in de tuin hebben ze nog cavia’s, konijnen en een oude kip. Echte die-

renvrienden zijn het. Dochter Julia is niet zo van de paarden maar laat ons prach-

tige kunstwerkjes zien die ze met haar creatieve vaardigheden heeft gemaakt. Echt 

leuk!  

VAKANTIE:  Ze gaan jaarlijks naar Zwitserland voor familiebezoekjes, wandelen en skiën. Daar-

naast zeilen ze graag naar alle Waddeneilanden, Nederland en Duitsland en altijd 

via het Wad…  

 De familie van Wietse woont tegenwoordig in Spanje dus gaan ze ook wel eens 

richting Alicante om o.a. opa en oma te bezoeken. Rust en zwemmen want een ac-

tieve vakantie is op die plek in hun ogen niet mogelijk.  

TYPE SCHIP: De Succes is in 2019 verkocht. Daarna wisten ze meteen al dat ze een Lemster-

aak (of ook wel een vissermans aak) wilden kopen. Goede zeilcapaciteiten en ge-

noeg ruimte voor het hele gezin. En een hele lekkere ruime kuip.  

NAAM SCHIP: LE45 “Foarut”  

CONTACT MET DE WATERSPORT: Wietse opgegroeid met Cornish Crabbers en opgeleid op de 

Zeevaartschool, altijd met water en boten bezig geweest.  

 Eveline deed aan windsurfen en zeilde op catamarans en lasers op het meer van 
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Wat een ruime kuip! En iedereen kan mee! Dat is chill! 
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Davos. Nadat ze op het Wad had gezeild wilde ze eigenlijk nooit meer anders.  

 Om te mogen charteren hebben ze allebei hun papieren voor Chartervaart gehaald 

bij de Zeevaartschool in Enkhuizen.  

FAVORIETE MUZIEK: Tijdens het zeilen geen muziek maar in de haven lekker de radio aan. 

Eveline houdt ook van Nederlandse muziek zoals Guus Meeuwis maar kan ook erg 

genieten van Armin van Buuren.  

 Wietse houdt van de muziek van Danny Vera en van “remixen”, liefst tijdens het 

cruisen in een Chevrolet of Dodge. Die Amerikaanse auto’s reed hij voorheen graag 

maar heeft ze toch omgeruild voor wat degelijker comfort.  

FAVORIETE DRANK: Wijn! Rood, wit of rosé, afhankelijk van de temperatuur buiten. Ze heb-

ben zelfs een WIJNKELDER aan boord!  

FAVORIETE GERECHT: Ze eten van alles aan boord, pasta’s, rösti of koken met de Cobb waar 

ze ook graag pizza’s op maken.  

 Als ze droogvallen eten ze meestal pannenkoeken, een soort traditie. Er is namelijk 

een uitdrukking dat als je (onbewust) vastloopt met je platbodem op een zandbank 

je een “pannenkoekenschip” bent. Het is Wietse ook wel eens overkomen toen hij 

dacht een relaxed tochtje te varen over het Wad van Borkum naar Terschelling en 

een boei miste… De KNRM moest er aan te pas komen om ze van de zandbank af 

te slepen anders lagen ze er nu nog. Het kan de beste overkomen. Maar dan eet je 

dus pannenkoeken en je hebt ze altijd aan boord.  

WIE KOOKT ER AAN BOORD?: Eveline maar zoon Noah maakt graag de borrelplankjes klaar!  

FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Eveline zegt meteen: de “Europa” (een driemaster 

Bark – Tallship). Wietse begrijpt het maar voelt meer voor tochtje meevaren op zo’n 

schip ☺  

DAT WIL IK NOG KWIJT: Broekerhaven is een leuke haven en vooral het contact met het wed-

strijdzeilen vinden ze leuk.  

WAT BETREFT DE VRAAG VAN LEONE: Waarom 

was de Lemsteraak jullie droom en kan 

je er ook mee op volle zee, naar Frank-

rijk of Engeland?  

ANTWOORD VAN WIETSE: Leone is mee geweest 

met de 12 uurs aan boord van de LE45 

en toen wist ze eigenlijk meteen het ant-

woord op deze vraag. Die boot zeilt fan-

tastisch! Doordat de kuip zo groot en 

open is kun je er niet mee op open zee 

varen want dan hou je het niet droog. 

Maar het Wad gaat prima!  

VOLGEND SLACHTOFFER: Sjon Koomen 

VRAAG VAN WIETSE: Met de Sjonshine werd je al-

tijd laatste. Nu ben je wedstrijdleider en 

vaar je met je nieuwe boot altijd in de 

prijzen. Hoe kan dat?  

De Redactie 
Droogvallen op het Wad 
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Werkdagen 
Hier een kort verslag van de werkzaamheden uitgevoerd tijdens de werkdagen op 29 oktober, 5 

en 12 november.  

Het is anders gegaan dan andere jaren. De ligplaatshouders ontvingen een mail wanneer ze 

werden verwacht maar dit verliep de eerste werkochtend (het is inmiddels een ochtend in plaats 

van een dag). Er zouden er 11 komen maar er kwamen er slechts 7 opdagen. Een paar hadden 

er een geldige reden maar er waren er ook bij die zonder 

afbericht schitterden in afwezigheid. Dat is niet leuk voor 

de havencommissie die deze ochtend regelt. Er is besloten 

om de leden vooraf op te bellen en de afwezigen nogmaals 

op te roepen voor een andere werkdag. Een enkeling gaf 

geen gehoor aan de 2e oproep en daarvoor zal het ver-

schuldigde bedrag á € 240,= in rekening worden gebracht. 

Drie gezellige ochtenden waarbij wordt gestart met koffie 

en gebak. En we hebben een goed zichtbaar resultaat be-

haald. Snoeiwerk, onderhoud perken, straatwerk, schilder-

werk, graskantjes afgestoken, etc... Daar doen we het voor! 

We hopen op 11 en 18 maart 2023 de andere ligplaatshou-

ders actief te krijgen. Zo houden we met z’n allen de WSV 

in stand. 

Namens de havencommissie, hartelijk dank! 

Kees Ettema 

Een veilige trap in aanbouw 

!! OPROEP !! 

Evenementen Commissie & Kantine! 
Het reilen en zeilen bij WSV De Broekerhaven wordt alleen mogelijk gemaakt door onze 

VRIJWILLIGERS! 

Voor de Evenementen Commissie zijn we dringend op zoek naar wat mensen die kun-

nen helpen bij het organiseren en uitvoeren van de evenementen en wedstrijden die 

op de agenda staan.  

Dit houdt in dat er voorbereidingen zijn m.b.t. inkoop, communicatie maar ook met het 

draaien van bardiensten en keuken.  

Onze vereniging telt vele leden maar schiet hier echt een paar handen tekort.  

Wie melden zich aan? 

Graag reactie naar: 

Peter van Laar (EC) pjj.van.laar@quicknet.nl 

of 

Lenka Fit (redactie) redactie@broekerhaven.com 
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Evenementen Commissie 

KNRM avond 2023 

Michelle van de Ruit, dochter van Sjaak van de Ruit, is Schipper op de reddingsboot 

van KNRM station Wijdenes. 

Zij heeft de afgelopen jaren veel kennis opgedaan en wil deze graag met ons delen. 

Zo kwam bij mij de vraag binnen of het mogelijk is om een avond te organiseren waar 
een ieder zijn vragen kan stellen m.b.t. de veiligheid op het water, of wat doe je in geval 
van nood, welke zinvolle EHBO spullen heb je aan boord, wat moet je beslist niet doen, 

etc... 

Kortom, vragen waar Michelle graag antwoord op geeft En denk erom; stomme vragen 

bestaan niet! Ieder lid van de vereniging is welkom. 

De bedoeling is, om dit bij voldoende belangstelling, ergens in de maart 2023 te organi-

seren in het clubgebouw.  

Om de belangstelling te inventariseren, graag een mail naar mij. 

 

Namens de Evenementen Commissie  

Peter van Laar 

pjj.van.laar@quicknet.nl 

Midwintermaaltijd 
We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het dan toch zover.  

De “Midwintermaaltijd” kan weer doorgaan.  

Altijd weer een leuke onderbreking tijdens de korte dagen. Deze keer is de verzorging in 

handen van Tony en Gaby Mathieu samen met Loes en Theo de Veer.  

Tony gaat ons op een verrassend Belgische wijze trakteren. Daar kan ik natuurlijk niets 

over verklappen maar het wordt zeker een feest. 

De “Midwintermaaltijd” zal plaats vinden op 

zondag 5 maart 2023, aanvang 16.00 uur. 

Opgave moet (deelname is beperkt) en kan uit-
sluitend per mail en kan direct na verschijning 

van deze BZP bij: Pjj.van.laar@quicknet.nl  

       

Namens de Evenementen Commissie  

Peter van Laar 
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Seizoens afsluiting 
Zondag 23 oktober 

En toen was  het zo-

ver, het eerste deel 

van de boten werd 

op de kant gezet dat 

was voor deze en la-

ter voor de 2e groep 

het einde van een 

bijzonder mooi sei-

zoen. Een periode 

waar vooral door het 

mooie weer, wat voor 

sommigen soms wel 

een tandje minder 

mocht, met veel ple-

zier op terug gekeken wordt.  

Maar zoals aan alles kwam ook hier weer 

een einde aan,  ja de tijd gaat snel, en is 

een deel van onze vloot uit het water om 

beschermd tegen de winter en vertroeteld te 

worden, in afwachting van het komende 

voorjaar. 

Na dit alles is het ook gebruikelijk om sa-

men te komen en onze bevindingen te delen 

en nieuwtjes uit te wisselen, al dan niet 

met sterke verhalen om zo ons seizoen af te 

sluiten.  

Omdat dit daags na de 1e hijs dag was heb-

ben we er een herinneringsmail laten doen 

uitgaan, verzorgd door Annette want zij 

heeft de NAW gegevens, waar goed op gere-

ageerd werd met als gevolg: Volle bak!    

Wat voor ons dan weer betekent: alle zeilen 

bijzetten! 

Ans bleef in de keuken, zette koffie, smeer-

de en belegde de 80 broodjes en werden de 

hapjes klaar gemaakt voor gebruik. Bert 

achter de bar, later afgelost door Bartholo-

meus welke ik om hulp had gevraagd en dit 

direct positief beantwoordde en invulde.  

Annelies moest helaas verstek laten gaan 

omdat ze niet gemist kon worden in het 

Dijklander. Het bakken van de bitterballen 

en croquetten mocht ondergetekende voor 

zijn rekening nemen. 

Na het einde hebben we nog met een klein 

ploegje nagezeten, waarna we moe maar 

zeer voldaan naar huis gingen en terug 

kunnen kijken op een naar ons idee ge-

slaagde dag. 

Peter van Laar 
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           Wedstrijden & Evenementen 2023       

WEDSTRIJDEN DATUM TIJD 

Skippers mee�ng 4 april 20.00 uur 

Dinsdagavond compe��e I 11, 18, 25 april 1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur 

 2, 9, 16, 23, 30 mei 1e start 19.15 uur, 2e start 19.30 uur  

 6, 13, 20, 27 juni “ 

 4, 11, 18 juli “ 

Dinsdagavond compe��e II 22, 29 augustus 1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur 

 5 september “ 

12 uurs Broekerhaven 2 september Palaver 08.30 uur - Start 09.00 uur 

Köster Sails Around the Island 16 september Palaver 10.30 uur - Start 11.00 uur 

Prijsuitreiking compe��e 14 november 20.00 uur, Clubgebouw 

 

EVENEMENTEN   

Nieuwjaarsrecep�e 8 januari 16.00 - 18.00 uur - Clubgebouw 

Midwintermaal�jd 5 maart 16.00 uur 

Algemene Ledenvergadering 23 maart  20.00 uur - Dorpshuis De Stek 

Seizoens opening 23 april 15.00 uur 

Afzeilen jeugd 3 september 10.00 uur 

Seizoens afslui�ng 22 oktober 15.00 - 20.00 uur 

   

BC 
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Hijsdag 
Hijsdag  22 oktober 2022 

Ingezonden door Sjaak van de Ruit 
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Bericht van de havenmeesters 
’t Is mooi weest… Havenmeester van 2009 - 2022 - Bedankt Jaap! 

In de jaarvergadering van 25 maart 2009 was 

Jaap Rood één van de eersten die zijn hand op-

stak, toen de voorzitter Hottem Veenstra vroeg wie 

met een toen nog anonieme coördinator, de functie van haven-

meester wilde invullen na het vertrek van Jaap Peerdeman. Na 

hem kwamen er nog vier handen omhoog en was aan de voorwaar-

de van de toekomstige coördinator voldaan.   

Van de zes van toen zijn er nu nog twee over, want Jaap heeft in 

het najaar gezegd: ’t is mooi weest, het belast me te veel. Daarmee 

Jan Blom (2011), Jan van de Pal (2014), Jochem Wiersma (2018) 

ver overtreffend! Gelukkig hebben we altijd vervangers kunnen 

vinden. Soms voor korte tijd: Paul Schutte (2011 – 2013) maar ook 

tot nu toe: Jan de Vries (2013); Gertjan Severs (2014); Kees Meijne 

(2018). Alleen Peter Beers en Jan Redeker zijn nog van het eerste uur. Tot zover de feiten.  

Maar Jaap heeft een nog veel langer verleden bij de WsV De Broekerhaven. Vóór 2009 vervulde  

hij al verschillende functies in het bestuur en er kan gerust gesteld worden dat hij al die jaren  

één van de mensen is geweest die de club heeft doen floreren. Altijd bereid om in het belang van 

de club,  verantwoordelijkheid te nemen; de mouwen op te stropen .                                            

Jaap,  in al die jaren bezitter van zoveel soorten zeilboten die hij met “zijn gouwe handjes”  tot 

pareltjes omtoverde, genoot er van. Altijd goed gemutst, iedereen in zijn waarde latend en bereid 

om oplossingen te zoeken.                                                                                                                     

Onderschat niet wat zo iemand betekent! 13 Jaren, om de vijf weken een week lang als haven-

meester de totale verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in de haven nemen, is geen sine-

cure. 24 Uren bereikbaar via de telefoon voor leden, passanten en geïnteresseerden, zorgt er 

voor dat WsV De Broekerhaven goed bekend staat. ’s Winters één maand  “winterdienst” en tele-

fonisch bereikbaar. Dus Jaap  heeft 13 x 5 = 65 weken en 13 maanden dienst gedaan. Ga er 

maar aanstaan!! Als lid sta je daar niet zo bij stil; maar het neemt het bestuur én de leden heel 

veel werk uit handen. 

Gelukkig wordt Jaaps lege plek weer opgevuld zodat er nog steeds zes havenmeesters de klus 

blijven klaren. Maar het vergrijst wel! Dus…                                                                                               

’t Is mooi weest, Jaap. Je laat een bloeiende vereniging achter waar we je nog vaak zullen zien 

want… het water trekt; de mensen die deels je vrienden zijn, trekken en… het houdt je jong en 

op de hoogte. Bovendien: We gaan ´Roods taartenrace” in het najaar toch nog niet missen??                                    

De koffie staat altijd klaar. 

De ex collega’s - Havenmeesters 

WSV 
De Broekerhaven 

Enkele havenmeesters van het eerste uur…. 

Jochem Wiersma, Peter Beers, Jan van der Pal, Jan Redeker, Jan Blom, Jaap Rood 
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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: 

 
Anton van der Elst 
Merlijnstraat 6 
2805 VK GOUDA 
 
Daan Caspari 
Middenweg 27 
1611 KP BOVENKARSPEL 
 
Sanne Schoo 
Brink 7 
1796 AH DE KOOG 

 
Janneke Sinoo 
Broekerhavenweg 188 
1611 CJ  BOVENKARSPEL 
 
Petra van Buren 
Kleine Kaai 12 
1611 CX  BOVENKARSPEL 
 
Sijmen van der Heden 
Handelsweg 16 
1693 AZ  WERVERSHOOF 
 
Cor Mos 
Ridderstraat 20 
1601 GS  ENKHUIZEN 

 
Volgens artikel 1.4 van het Huis-
houdelijk Reglement wordt over 
de toelating van een nieuw lid 
door de algemene ledenvergade-
ring beslist indien tenminste 5 
leden binnen 3 weken na deze 
publicatie tegen de toelating bij 
het bestuur hebben geprotes-
teerd. 

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. 

November Jan Redeker 

December Jan de Vries 

Januari Peter Beers 

Februari Gertjan Severs 

Maart Kees Meijne 

WINTERROOSTER 

Rooster Havenmeesters  

2022 / 2023 
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32 Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 24 februari 2023 bij redactie@broekerhaven.com 

Foto pagina 

Sleepboothaven 
Foto ingezonden door Albin Glaser 

Sinterklaas 
De Intocht van Sinterklaas in Wijdenes met landingsvaartuig,  

onder het gezag van Broekerhaven kapitein Bram Kleton.  

Foto’s ingezonden door Aad Houweling. 


