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BOTEN BEURZEN KALENDER IN NEDERLAND 2013 

Beurs Boot-Holland Leeuwarden, NL 
8 februari – 13 februari 2013 
Boot-Holland.nl  

Beurs Hiswa Boat Show Amsterdam, Nederland 
06- 10 maart 2013. 
Hiswa.nl  

HISWA Gebruikte Boten Beurs inclusief bootonderdelen markt 
april 2012 te Lelystad in de Bataviahaven, Holland. Ging niet door vanwege te weinig 
deelnemers 
www.botenbeurs.nl 

Botenbeurs Friesland te Sneek, Holland 
mei 2012 wordt waarschijnlijk verplaatst naar het najaar 
http://www.botenbeursfriesland.nl/ 

Gebruikte Botenbeurs, Hoorn 
nog geen datum bekend 
Gebruiktebotenbeurs.nl 

Beurs Hiswa te Water Boat Show Amsterdam NDSM-werf, Nederland 
3 – 8 september 2013 
Hiswatewater.nl 

Beurs Klassieke Schepen, Enkhuizen 
Bouwen, beheren, onderhouden en conserveren van klassieke en traditionele schepen 
2, 3 en 4 november 2012 
Klassieke Schepen.nl 

Beurs Europort Maritime Rotterdam, Nederland 
5 november – 8 november 2013 
Europortmaritime.nl 
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Brandstofvoorraad beveiligd 

 
In de vorige Meerpaal stelde Gerard Croon het aftanken voor de winter 
ter discussie. 
 
Omdat de brandstofprijzen maar blijven stijgen, wordt de verleiding voor 
het dievengilde steeds groter om met een hevelslang uit ‘andermans 
vaatje’ te tappen. 
De vraag is echter of het dan maar niet voltanken de juiste oplossing is. 
In een eerdere Meerpaal zijn genoeg waarschuwingen geweest om 
vocht in de huidige dieselbrandstof te voorkomen.  
Dit in verband met de toevoeging van biobrandstof, dat in combinatie 
met vocht kan leiden tot algenvorming, met alle nare gevolgen van dien. 
 
In de automobielindustrie had men daar al iets op gevonden, maar ook 
Vetus heeft een product waarmee ook de brandstofvoorraad aan boord 
kan worden beschermd. 
De ‘Fuel Safe’ is een synthetische beveiliging, geschikt voor brandstof 
vulslangen van 38 mm (1½“) en 51 mm (2”)  en is zowel benzine- als 
dieselbestendig. Het eenvoudige apparaatje kan worden aangebracht 
met behulp van het verpakkingsmateriaal als inbrenghuls. Verder hoeft 
er helemaal niets te worden gedemonteerd.  
 
De adviesverkoopprijs van de ‘Fuel Safe’ is € 15,95. 
 
Uiteraard zijn er meer oplossingen, bijvoorbeeld een brandstofoverloop 
of een sifon. 
 
Dick Broekhuizen 
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Voorjaarstocht 2013 van 9 t/m 12 mei 

 
De voorjaarstocht van 2013 gaat dit jaar naar Haarlem, Het is de evenementen 
commissie gelukt om goede afspraken te maken voor de openingstocht voor het 
aankomende nieuwe vaarseizoen. We zijn te gast bij de Havendienst Haarlem 
met ligplaatsen aan het Spaarne. Er zijn afspraken  met de Havendienst 
gemaakt en die kon ons 25 ligplaatsen garanderen.  
(Als er meer inschrijvingen zijn wordt er geloot wie er mee gaat) 
 
Op donderdag 9 mei vertrekken wij om 8.00 uur uit de jachthaven Katwijk. 
Boten die hoger zijn en niet via het Oegstgeesterkanaal kunnen gaan al op 
woensdag 8 mei via de Kagerplassen naar de Ringvaart richting Lisse naar 
Haarlem, waar we dan de stad met zijn vele mogelijkheden kunnen gaan 
verkennen.  
 
De inschrijving sluit zaterdag 15 april inschrijfformulier in leveren bij 
Klaas v.d. Plas W.de Zwijgerlaan 49 
Jan en Janny van Duijn Remisestraat 14 
 
 
Inschrijfformulier 4-daagse tocht 
 
Naam boot   ……………………………………….. 
 
Naam schipper   ………………………………………. 
 
Mobiel telfoonnummer  06-…………………………………… 
 
Lengte boot   ………………………………………. 
 
Emailadres   ………………………………………. 
 
 

 wapen van Haarlem



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2013-1 28 www.watersport-katwijk.nl 
 

 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2013-1 27 www.watersport-katwijk.nl 
 

 Deze zijn: 
 
1. Er wordt gedacht dat iemand die een ligplaats huurt, automatisch lid is 

van de AWK, dit is niet waar. 
2. Bij opzegging van de ligplaats wordt aangenomen dat het lidmaatschap 

van de AWK ook is opgezegd. Ook dit is niet waar. 
3. Bij het aangaan van het lidmaatschap van de AWK wordt er van 

uitgegaan dat u automatisch op de wachtlijst komt te staan voor een 
ligplaats. Ook dit is niet waar. 

 
Voor het verkrijgen van een ligplaats moet u altijd zelf contact opnemen met de 
EJK. 
 
Laat het volgende duidelijk zijn of worden voor alle AWK leden: 
1. Als een nieuw lid zich aanmeldt moet dit altijd gaan via de leden 

administratie van de AWK, een nieuw lid krijgt een lid- of 
inschrijfnummer. U kunt zich aanmelden via een 
aanmeldingsformulier, te downloaden via de website. 

2. Dit simpele gegeven houdt ook in dat je, waar je aangemeld bent, je 
ook afgemeld moet worden, dus opzeggen bij de AWK als je daar lid 
van bent en opzeggen van de EJK als je daar bent aangemeld. Als je lid 
bent van een damclub ga je je ook niet afmelden of opzeggen bij een 
kanarieclub. 

3. Het opzeggen van het lidmaatschap van de AWK moet gedaan worden 
bij de ledenadministratie van de AWK.  

 
Wat betreft de opzegging van de ligplaats is duidelijk dat dit de huurder zelf 
moet doen bij de EJK en niet via de AWK. Als de ligplaats wordt opgezegd bij 
de EJK wordt u er op gewezen dat, als u lid bent van de AWK, u zelf actie 
moet ondernemen om uw lidmaatschap van deAWK op te zeggen. 
 
De ledenadministratie van de AWK 
Kortenaerstraat 31, 2224 RK Katwijk 
 
Voor meer adressen zie voorin de Meerpaal. 
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Verband tussen de Algemene Watersportvereniging Katwijk (AWK) 

 en   Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk B.V. (EJK).  

 
Het is vele leden niet duidelijk hoe de hierboven genoemde organisaties in 
elkaar steken. Hier volgt de uitleg. 
Ten eerste: beide organisaties voeren een zelfstandige administratie. 
 
De AWK is een normale watersportvereniging en watersporters kunnen daar lid 
van zijn of worden. 
Onze watersportvereniging is geheel zelfstandig en bezit zelf geen haven en 
andere faciliteiten. De meeste van onze leden zijn in het bezit van een boot. 
Uiteraard heb je voor een boot een ligplaats nodig. Doordat de AWK zelf geen 
haven heeft, hebben de meeste leden een ligplaats gehuurd in de jachthaven via 
de EJK waarvan u in januari de jaarlijkse factuur van de huur ontvangt. 
 
De volgende problemen doen zich al jaren voor waardoor bij de genoemde 
organisaties, de AWK en de EJK, frustraties ontstaan door diverse 
misverstanden. 
 

 
 

Onderhoud, service en reparatie van uw 
pleziervaartuig op locatie. Ook winterklaar maken. 

Reeds 25 jaar ervaring. 
Bel vrijblijvend voor een offerte 06-512 293 60. 

Of ga naar http://www.bootservicebollenstreek.nl/ 
 

Boot Service Bollenstreek: 
 

Zelfs uw portemonnee vaart er wel bij. 
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Er zijn veel leden die beschikken over internet met het daarbij behorende e-
mail adres. Omdat het niet altijd mogelijk is een evenement te organiseren kort 
nadat de Meerpaal is uitgekomen is het gemakkelijk als wij over email adressen 
van de leden beschikken en kunnen dan als een herinnering aan een evenement  
de (aangemelde) leden een mailtje zenden. Hoe kunt u hieraan gehoor geven? 
Eenvoudig een mailtje sturen aan de Evenementencommissie waarvan 
hieronder de E-mail adressen staan. 
 
E-mailadressen leden evenementencommissie 
Klaas van der Plas dezwijger49@live.nl 
Janny van Duijn janny.duijn@gmail.com 
Aafke Schimmel-van Rijs vanrijs@casema.nl 
 
Contactgegevens Evenementencommissie 
Klaas v. d. Plas W. de Zwijgerlaan 49 2224 ES Katwijk Tel. 06-26274366 
Jan en Janny v. Duijn Remisestraat 14 2225 TJ Katwijk Tel. 071-4075553 
Aafke Schimmel Schutterswei 9 2223 TT Katwijk Tel. 071-4023932 
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Kijkerstip 

RTL Vaart  

In  januari 2013 is het  nieuwe seizoen van RTL Vaart, het enige Nederlandse 
watersportprogramma op televisie, gestart. Het programma wordt 13 weken 
lang ’s zondags van 17.00 tot 17,30 uur uitgezonden op RTL4 en op de 
zaterdagmorgen herhaald. Dit seizoen staat de watersportbeleving voorop, maar 
natuurlijk zullen ook exclusieve jachten niet ontbreken. 

 
 De presentatie van RTL Vaart is in handen van twee vertrouwde gezichten. 
Vivian Slingerland presenteert al sinds 2003 naast andere producties ook 
botenprogramma’s op RTL4. Vivian presenteert de rode draad van RTL Vaart, 
waarin zij op een RIB verschillende mooie en soms onbekende vaargebieden 
bezoekt en er kennis maakt met een bonte mix aan watersporters. Vivian 
bezoekt onder meer de gemeentes Enkhuizen, Middelharnis, IJsseldelta, 
Waterrijk, Vechtdal en Waterland. Daar praat ze met watersporters over 
vaarbelevenissen, vaargebieden en natuurlijk over dat waar we het liefst over 
spreken: de boot. 
 

De andere presentator is Epco Ongering. Hij heeft sinds 2002 onafgebroken 
botenprogramma’s op televisie gepresenteerd. In het programma neemt Epco 
twee onderdelen voor zijn rekening: de boottest, waarin hij de nieuwste 
modellen boten aan de tand voelt en de refit, waarin dit keer een kaal 
aluminium casco tot snelvarend jacht wordt omgetoverd. 

 

Vivian en Epco maken doen samen verslag vanaf de belangrijkste 
watersportbeurzen van het komende voorjaar: Boot Düsseldorf, Boot Holland 
en de HISWA in de RAI. 

 

 Het nieuwe seizoen van RTL Vaart biedt weer een dynamische serie 
programma’s met watersportplezier, tips en informatie over alle nieuwe 
watersport producten en -trends. 

 

RTL Vaart,13 weken lang op de zondag  om 17:00 uur. 
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Q S S  

Quality Service Supply 
Valkenburgseweg 64a  
2231 KE Katwijk 

  
 Telefoon: 06-39688519 
  

VOOR ALLE SCHEEPS 

DOEHETZELVERS 
http://www.dhzw.nl 
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Verhuisberichten en Mededeling 
Verzoek: Stuur uw verhuisbericht zo spoedig mogelijk, bij bekend zijn, naar 
ons toe en niet als u al enkele maanden verhuisd bent, wat helaas voorkomt. 
Ook meldingen van “thuis uit ziekenhuis” of jubileum kunt u sturen naar 
bovenstaand adres. 
 
Mededeling 1:  De leden dienen er rekening mee te houden dat bij verhuizing 
het nieuwe adres moet worden door gegeven aan de SJK, en ook aan het 
secretariaat (= ledenadministratie). De bestanden van de  AWK  en de SJK zijn 
niet aan elkaar gekoppeld, wel worden adres gegevens e.d. uitgewisseld.  
Het komt nog steeds voor dat leden de box opzeggen en denken dan dat meteen 
het lidmaatschap van de AWK hiermee is beëindigd.  
 
Mededeling 2: Als u in het havenkantoor uw ligplaats opzegt is daar de 
mogelijkheid, als u dat wilt, meteen uw lidmaatschap van de AWK op te 
zeggen.  
Uw naam, adres en administratienummer vult u in op de daar aanwezige kaart 
en laat de kaart daar achter.  
 
Einde jaarverslag. 
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Secretariaat. 
Voor de verwerking van de afgegeven machtigingen zijn er 2 aparte bestanden, 
leden met en zonder machtiging. Er zijn ongeveer 306 leden die automatisch 
betalen en we zouden graag willen dat er nog meer leden er toe overgaan om 
een machtiging af te geven.  
We kunnen nog 1 x met de acceptgiro werken en dan is het over. De leden die 
nog met de giro betalen krijgen dan een nota thuis voor de contributie.  
Opmerking: Leden die de contributie betalen met een machtiging kregen in 
december de nieuwe lidmaatschapskaart (LMK) en leden die per giro betalen 
krijgen deze per april. 
Zoals ieder jaar is de topdrukte om de decemberpost gereed te krijgen. We 
waren benieuwd hoeveel handeling er nodig zijn om de post weg te krijgen, dit 
zijn er ongeveer tegen de 4000, veel voorbereidingen, kopiëren, vouwen, 
inpakken dichtplakken e.d.  
 
E-mailberichten. 
Wist u dat u adreswijzigingen, aanmeldingen, opzeggingen, deelname aan 
evenementen, e. d. via een mailtje kunt doorgeven. Zie voor e-mailadressen 
ook pagina 1 van de Meerpaal. 
 
Contributiebetalingen. 
In de laatste week van december hebben alle leden een schrijven gehad 
betreffende betalingen, tijd en datum van de nieuwjaarsreceptie en een 
uitnodiging voor het clubeten. 
 
Lidmaatschapskaarten. 
De nieuwe kaarten, op creditkaart formaat, zijn voorzien van de AWK vlag en 
uw gegevens, inclusief uw administratienummer. Leden die een cursus willen 
volgen krijgen op vertoon van de LM kaart een korting. Nieuwe leden die een 
ligplaats hebben aangevraagd, dienen deze LMKaart mee te nemen naar de 
haven bij informatie over de ligplaats. 
 
Tot slot de opmerking dat secretariaat en ledenadministratie het zelfde adres is:  
Kortenaerstraat 31, 2224 RH te Katwijk 
NU ook per gmail: sec.awk@gmail.com en toch ook koos.ketting@versatel.nl  
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de vereniging en Dick Broekhuizen benoemd als Lid van Verdienste voor de 
vele jaren als redactie van de Meerpaal. 
Janny van Duijn en Aafke Schimmel- van Rijs zijn beide herkozen voor de 
komende 2 jaar  
Per maart 2012 is nu de samenstelling van het bestuur als volgt: Voorzitter 
Luuk Wagter, 2de  voorzitter Teun Kralt, secretaris Koos Ketting, 2de  secretaris 
Janny van Duijn, penningmeester T. Kralt,  2de  penningmeester Aafke  
Schimmel- van Rijs en bestuursleden Klaas v. d. Plas en Jaap v. d. Horn. 
Er werden 4 bestuursvergaderingen gehouden en het dagelijks bestuur kwam 
enkele malen bijeen. 
 
Leden aantal. 
We kunnen stellen dat het ledenaantal min of meer stabiliseert met gaan en 
komen. 
Afgelopen jaar werden 30 nieuwe leden ingeschreven. Per 31 december was 
het ledenaantal 379 leden. 3 leden zijn ontzet uit de vereniging wegens niet 
betalen van de contributie, en 24 leden hebben om verschillende reden 
opgezegd, o.a. boot verkocht, andere plek gevonden. Bericht van overlijden is 
ontvangen op 10 juni van Piet de Groot, op 11 juli van Jaap Kuijt en op 18 
september Gerard van Dijk 
 
Meerpaal. 
Afgelopen jaar was de 33ste  jaargang van het clubblad. De redacteur van ons 
verenigingsblad, Dick Broekhuizen, heeft het blad het gedurende 10 jaar 
verzorgd. En nog steeds weet hij de pagina’s vol te schrijven en het blad ziet er 
verzorgd uit, maar op een gegeven moment houdt het ergens op. Er zijn goede 
contacten gelegd met Joke Blom, ons wel bekend. Momenteel heeft Joke een 
inwerkperiode onder toekijken van Dick. De laatste MP 5 heeft Joke geheel 
zelfstandig gemaakt. Het ziet er allemaal goed uit wat mij betreft zo doorgaan 
Joke. 
Ondanks dat er een uitgave minder uit komt is het kosten plaatje minder 
gunstig. We krijgen te doen met hogere verzendkosten en minder advertentie-
inkomsten. Van Weeghels Surf shop, Expert de Lange en Jan Haasnoot hebben 
te kennen gegeven in 2013 niet meer te adverteren in de MP. Jachthaven 
Rijnsburg is een nieuwe adverteerder. 
Het postklaar maken en afleveren bij Post NL wordt gedaan door het 
secretariaat.  
Ledenservice. 
Een aantal leden kreeg een attentie thuis bij terugkomst uit ziekenhuis en bij 
jubileum.  
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A. ZWAAN 

JACHTBOUW  
Valkenburgseweg 8, 2223 KD  Katwijk 

Tel. 071 – 401 44 57 
Fax. 071 – 407 70 40 
www.zwaanjachtbouw.nl  

 
Wij bouwen een technisch vaarklaar product naar uw wens! 
o.a. rondgejoggelde vlet, in diverse afmetingen. 
Het aftimmeren bepaalt u zelf! 

 
Meer info?  Bel: 071 – 401 44 57  

 
A. Zwaan  Jachtbouw  Katwijk 

. 

 
Jaarverslag 2012 Algemene Watersportvereniging Katwijk  

De verslagen van de Evenementen en cursussen vindt u elders in de Meerpaal.  
Veel bijzondere gebeurtenissen vonden niet plaats, door de 
evenementencommissie zijn opnieuw diverse evenementen georganiseerd, zie 
ook het jaarverslag van de EC 2011. 
 
Bestuur en commissies. 
Wegens weinig of geen animo is Arend van Beelen opgehouden met de vaar- 
en marifoon cursussen te geven. Hij  is terug getreden als bestuurslid van onze 
Watersportvereniging. 
Het bestuur is er in geslaagd een vervanger voor Arend te vinden. Dit is  Jaap 
van de Horn. 
In het bestuur heeft een kleine wisseling plaats gevonden. Teun Kralt is nu 
tevens 2de  voorzitter en Aafke Schimmel- van Rijs is nu 2de  penningmeester. 
Klaas v. d. Plas en Jaap van der Horn zijn bestuurslid. 
Op voorstel van het bestuur is op de ledenvergadering Arend van Beelen, voor 
het vele jaren geven van vaar- en marifoon cursussen, benoemd tot erelid van 
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Van de evenementencommissie                        

High Tea 
 
Zaterdag 20 april 2013 organiseert de evenementencommissie een HIGH TEA 
in Restaurant Komedie  v.h. restaurant Brittenburg, Boulevard 70,  Katwijk a/z. 
 
Voor € 21,50 kunt u zich aanmelden om gezellig met elkaar te genieten van 
o.a:                                                   
 
Glas Moscato d' Asti -vers fruit –scones-muffins en petit fours -clotted cream 
en vruchtenjam –sandwiches met komkommer -sandwiches met zalm en 
creamcheese -sandwiches met carpaccio - bladerdeeghapjes –soesjes-bonbons 
en brownies -onbeperkt koffie of thee.  
 
Hallo Dames, 
Vorig jaar was de high tea een groot succes, maar het was niet leuk dat het in 
buffet vorm was. Deze keer is anders. De High Tea wordt aan de tafel 
geserveerd zoals het hoort. Het is uit geprobeerd en het is echt goed en erg 
lekker. Laten we er weer eens een gezellige vrouwen middag van  maken. 
 
We starten om 13.00 uur en zorg dat je trek hebt want er is in overvloed.                                                                                                                       
U kunt zich aanmelden via onderstaande strook. Betalen bij het inleveren van 
de antwoordstrook             
               
 De inschrijving sluit zaterdag  13 april                                                                       
 
Inleveren bij Janny v Duijn  Remisestraat 14                   
 
Naam:  ……………………………………….. 
 
 
Adres:  ……………………………………….. 
 
 
Tel:      06- …………………………………… 
 
 
Email:  ……………………………………….. 
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Internetsite: http://tc-webshop.nl 
 
Hier vind u roestoplossers,  kalkoplossers enz. voor uw boot. Alles is op 
natuurlijke basis en dus niet slecht voor het milieu. Alle producten van TC 
Suppliers zijn biologisch afbreekbaar en ecologisch verantwoord. 
 
Zo is er bijvoorbeeld de TC Suppliers Bio Anti Alg & Mos. Deze verwijdert 
atmosferische vervuiling, algen en mos. Grijze en groene aanslag verdwijnt 
razendsnel van muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, 
bielzen, tuinmeubelen, zonneschermen, schermdoeken, glas en beton. 
Dus bent u op zoek naar een goed schoonmaak product?  
Kijk eens op de bovengenoemde site. 
 

 
 

Veerpolder 53  * 2361 KZ WARMOND * Tel. Nr. 071 
3010376 

bakkerprotech@xs4all.nl     *     www.bakkerprotech.nl 
 

* Scheepswerf 
* kraan tot max. 30 ton 

* Winter/zomerstalling buiten (met staande mast) 
* Scheepsmotoren verkoop/onderhoud (ook op locatie) 

* Inbouw boeg- en hekschroeven 
* Schilderwerkzaamheden 
* Totaal onderhoud/refit 

* Sleepmogelijkheden bij pech 
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Daarnaast werden in 2 categorieën prijzen uitgedeeld: grote en kleine boten: 
Grote boten: 
Nr. 3:  Le Commandeur 
Nr. 2:  White Sensation 
Nr. 1:  Vrijheid. 
 
Kleine Boten: 
Nr. 3:  Hertog Jan 
Nr. 2:  Rana 
Nr. 1:  Le Quin 
De originaliteitprijs is gewonnen door de Zeeverkenners. 
  
Wederom een geslaagd evenement waar met plezier op terug gekeken kan 
worden. Maar wederom jammer dat er weer zo weinig boten meevoeren die bij 
ons in de jachthaven liggen.  
 
September 
Activiteit:      Branderfeesten 
Plaats:    Schiedam 
Datum:   23 t/m 25 september 
Ong. 21 schepen voeren weer naar Schiedam om de Branderfeesten op te 
luisteren. Zoals altijd gezellige dagen met redelijk weer.  
De Branderfeesten werden gehouden met een nieuw concept in verband met 
instorting gevaar van de kade muren van de Lange Haven, de festiviteiten 
werden verplaatst naar de Oude Sluis en langs de Schie. 
Op zondagavond zijn de meeste leden als afsluiting van het Branderweekend 
en het vaarseizoen met zijn allen gaan eten bij Bouwmans eetcafé wat ook een 
groot succes was. 
 
November 
Activiteit:    Bingo  
Plaats:    Wijkvereniging Noordnoordoost 
Datum:    5 november 
75 mensen waren aanwezig op de bingoavond. Het was een gezellige avond 
waar vele deelnemers leuke prijzen wonnen met de bingo, de loterij en (wilde) 
bingo. 
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Maart 
Activiteit:  High Tea 
Plaats:   de Lounge  
Datum:  24 maart 
Ruim 60 personen waren aanwezig, een nieuw evenement dat door de 
deelnemers goed werd ontvangen. Het was een hele gezellige middag, ondanks 
dat het restaurant zijn afspraken niet goed na kwam, maar de sfeer was 
geweldig.  
 
Juni 
Activiteit:   Hemelvaarttocht. 
Plaats:    Rotterdam 
Datum:   2 t/m 6 juni 2011 
Dit jaar ging de 4-daagse tocht naar Rotterdam. We waren te gast bij de 
watersportvereniging Blijdorp. We waren daar met 30 boten. We lagen ook 
vlak bij de Dierentuin Blijdorp, het weer was echt geweldig zodat we uitstapjes 
konden maken naar het centrum, de Spido en tal van andere attracties in de 
omgeving. 
Vrijdagavond hadden we een geweldig Chinees buffet watt we ons goed lieten 
smaken.  
Zaterdagavond hadden we nog een gezellig samen zijn in de kantine met een 
hapje en een drankje. Zondagmorgen om 20:00 uur gingen de trossen weer los 
en de reis naar huis ging weer beginnen 
 
Augustus 
Activiteit:   Gondelvaart 
Plaats:    KRV/ Rijn 
Datum:   24 augustus. 
I.s.m. de oranjeverenging werd er de traditionele gondelvaart georganiseerd. 
Ong. 30 boten hadden zich ingeschreven. En ongeveer 20 boten hebben zich 
niet aangemeld maar toch hebben meegevaren met de gondelvaart. Voor de 
gondelvaart gingen de briefing op woensdagavond aan vooraf.  
De kijkavond op donderdag avond en dat was een heel gezellige avond ook in 
de kantine. 
Daar verzorgde het shanty koor Skuytevaart een optreden.  
 
De hele week was het mooi weer maar later in de avond van de gondelvaart 
was er toch nog een regenbui.  
Er waren veel toeschouwers die genoten van het sprookjesachtige spektakel op 
het water.  
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Evenementencommissie  

Verslag evenementencommissie 2012 

Januari 
Activiteit:  Nieuwjaars receptie 
Plaats:   Kantine van de jachthaven 
Datum:  7 januari 
Op zaterdag 7 januari was de kantine van de jachthaven open gesteld om de 
leden en het bestuur van de AWK elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar 
toe te wensen.  
Ongeveer 80 personen waren er aanwezig en die werden allen ook voorzien 
van een hapje en een drankje, het was een hele gezellige middag die om 19.00 
uur werd afgesloten. 
 
Februari  
Activiteit:   Museum bezoek 
Plaats:    Katwijks museum 
Datum:  1 februari 
Een nieuw maar bijzonder geslaagd evenement 
Met 19 personen zijn wij op bezoek geweest in het museum, eerst kregen we 
koffie met gebak daarna een rondleiding en een film over de visserij na afloop 
ook nog een wijntje of een drankje. 
 
Maart 
Activiteit: Clubetentje 
Plaats:   Flamingo oosters wok restaurant in Noordwijkerhout  
Datum:  3 maart  
Een gezellige avond in restaurant Flamingo. Ongeveer 73 clubleden waren 
aanwezig, heel gezellig. En iedereen was zeer tevreden over het eten en 
drinken, het was geweldig. 
 
Maart  
Activiteit:  Ledenvergadering 
Plaats:   Tripodia 
Datum:  16 maart 
Ruim 57 personen waren aanwezig. Er waren 6 jubilarissen, 2 jubilarissen, 
 J. ’t Hart en C .v.d. Plas werden gehuldigd. De 4 andere jubilarissen waren er 
niet aanwezig. Na afloop werd er een gratis bingo gedraaid. Zie ook verslag 
secretariaat.  
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Het wordt drukker op het water. Daarom is het raadzaam extra aandacht te 
besteden aan de veiligheid van watersporters onderling op kleinere 
vaarwegen. Het VDJS deelconvenant II behandelt de thema's veilig, 
duurzaam en plezierig varen. Onderwerpen die daar bij passen zijn onder 
andere: snelvaren, 's nachts varen, varen in slecht weer, de 
staandemastroute, het dragen van een reddingvest, nautische borden en 
seinen, emissieloos varen en de waterkwaliteit en gedragscodes.  
 
De nieuwe veiligheidscampagne is een aanvulling op het bestaande VDJS-
programma. Dat heeft tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren tussen 
recreatie- en beroepsvaart op de grote vaarwegen. Beide campagnes lopen tot 
en met 2014. Voor de duidelijkheid: VDJS gaat niet om beleid, maar om 
veiligheidsvoorlichting. De organisaties achter ’Varen doe je samen’ starten in 
2013 een nieuwe campagne om de veiligheid van watersporters op kleinere 
vaarwegen te bevorderen. De veiligheidscampagne is een aanvulling op het 
bestaande VDJS-programma. 
 
 
 

Kapsalon Minnee 

Admiraal de Ruyterlaan 8, Katwijk. Telefoon: 071-4015258 
 
Openingstijden 
Maandag: 8:30-12:00 uur – 12:30-18:00 uur 
Dinsdag: 8:30-12:00 uur – 12:30-18:00 uur, dinsdagm iddag 

volgens afspraak 
Woensdag: gesloten 
Donderdag: 8:30-12:00 uur – 12:30-18:00 uur, 

donderdagavond volgens afspraak 
Vrijdag: 8:30-12:00 uur – 12:30-18:00 uur 
Zaterdag: 8:00-14:00 uur 
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Jaap ’t Hart en C v.d. Plas waren aanwezig. Zij kregen een mooie pennenset 
aangeboden en de dames een mooi boeket bloemen. Bea Varkevisser nam 
namens G.v.d. Mey de pennenset en het boeket aan. 
 
10. EVENEMENTEN. 
Janny  krijgt het woord van de voorzitter, namens de evenementencommissie. 
Het gaat over het functioneren van de evenementen. 
De evenementencommissie heeft wel eens het idee dat al het werk, waar het 
team zo met bezig is, voor niks is. Zij vragen zich af of het eigenlijk nog wel 
zinvol is om hier mee door te gaan.  
Zoals bijvoorbeeld: er is weinig medewerking met de gondelvaart. In Schiedam 
echter liggen wel alle boten versierd en verlicht. Wel een verschil bij de 
Gondelvaart waar bijna niks aan gedaan wordt in de eigen haven. Wat is er nog 
mooier dan in onze haven te vlaggen! 
Dat vinden wij als organisatie jammer. 
Wij geven ons als evenementencommissie voor de volle 100%.  
Wij staan als evenementen- commissie altijd voor suggesties en vragen open. 
   
11. RONDVRAAG EN SLUITING. 
Voor de vergadering zijn er geen vragen, Luuk bedankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid en sluit de avond om 22.00 uur 
 
Na de vergadering wordt een bingo gedraaid met vele mooie prijzen. 
 
Deze notulen worden vast gesteld en ondertekend op de ALV van 15 maart 
2013. 
 
2de secretaris, Janny van Duijn            Voorzitter, Luuk Wagter 
 
 
Internetsites: 

 
Neem eens een kijkje op de site:   http://www.varendoejesamen.nl/ 
De organisaties achter ’Varen doe je samen’ starten in 2013 een nieuwe 
campagne om de veiligheid van watersporters op kleinere vaarwegen te 
bevorderen. De veiligheidscampagne is een aanvulling op het bestaande 
VDJS-programma. 
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5. FINANCIEEL VERSLAG. 
Dit ligt ter tafel en wordt door Teun Kralt toegelicht. Verder waren er zijn geen 
vragen. 
 
6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE. 
De commissie doet verslag en alle bestuursleden tekenen het financieel verslag. 
Aftredend volgens rooster is dhr. B. v.d. Mey. 
De overige leden zijn D. de Haas en A. Jonker. 
En de nieuwe reserve lid kascontrolecommissie is H.C. van Leeuwen. 
 
7. BESTUURSVERKIEZING. 
Aftredend en herkiesbaar zijn: Janny van Duijn en Aafke Schimmel-van Rijs. 
Arend van Beelen is aftredend en niet herkiesbaar. 
Janny en Aafke worden weer voor de komende 2 jaar herkozen. 
Voor de bestuursfunctie van Arend heeft Jaap v.d. Horn zich aangemeld als 
kandidaat. 
Omdat er geen tegenkandidaten zijn, wordt Jaap officieel aangesteld als nieuw 
bestuurslid. 
 
8. VASTSTELLING CONTIBUTIE VOOR 2013. 
Het bestuursvoorstel om de contributie niet te verhogen wordt goedgekeurd. 
De contributie wordt voor 2013 gehandhaafd op € 22,50 voor betaling per 
acceptgiro en de automatische betalingen op € 20,00 
  
9. AFSCHEID EN HULDIGING JUBILARISSEN. 
Deze avond staat toch een wel in het teken van het vertrekkende bestuurslid 
Arend van Beelen. Na 22 jaar geeft hij te kennen, dat hij wil stoppen als 
bestuurslid. Luuk bedankt hem voor zijn grote inzet, en wenst hem namens het 
hele bestuur nog vele jaren in gezondheid toe. 
Hij krijgt voor zijn verdienste een mooi cadeau, en wordt benoemd tot erelid 
van de vereniging. 
Ook wordt er afscheid genomen van Dick Broekhuizen, die de Meerpaal al 10 
jaar verzorgd heeft. En ook Dick kreeg een cadeau aangeboden en werd 
benoemd tot lid van verdienste van de vereniging. 
Aan de dames Mar van Beelen en Hanneke Broekhuizen wordt een mooi 
boeket bloemen overhandigd. 
 
Er waren er zes jubilarissen dit jaar: T. Lakeveld, G.v.d. Griend, 
P.M. Engelhard, G. v.d. Mey die er helaas verhinderd waren. 
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Nl: 871 vaarbewijs 1. 141 vaarbewijs 2. 233 marifoon en 29 marcom B. We 
kunnen dus stellen dat er onder onze schippers veel deskundige schippers zijn! 
Maar ook voor de kas van de vereniging was dat een positieve inbreng. Maar 
Arend als persoon gaan we ook zeker missen. 
 
Wij als bestuur hebben bedenkingen over de nieuwbouwplannen naast de 
jachthaven. 
Wij zijn met enkele bestuursleden naar de voorlichtingsavond geweest waar wij 
de plannen hebben bekeken. 
Het ziet er prachtig uit, maar met heel weinig parkeer ruimte. Omdat we het er 
helemaal niet met eens zijn, hebben we dit met een dringende brief aan de 
gemeente kenbaar gemaakt 
Onze grootse zorg zijn de parkeerplaatsen. Het is een mooi plan om bij de 
haven huizen te bouwen en voor de haven een auto vrije boulevard. Maar er 
ligt ook een jachthaven, dat lijken ze te zijn vergeten. 
Ook dat is met een projectleider van de gemeente gesproken en is dit nogmaals 
aan de orde gesteld. De volgende vergadering hopen we meer over te vertellen. 
 
Zoals jullie allemaal weten hebben we een nieuwe havenmeester, dhr. Ed van 
der Berg. 
Een vriendelijke, aardige man die zich al aardig ingewerkt heeft. In de laatste 
Meerpaal heeft hij zijn eigen persoon, via een kolom in het blad voorgesteld.  
Ook het havenkantoor en kantine hebben, voor het nieuwe vaarseizoen, een 
opknap beurt gehad, het ziet er allemaal heel fris en gezellig uit. 
 
2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. 
Er is een bericht van verhindering ontvangen van Joke Blom, Gilles v Beelen 
en Marjan Haasnoot, en verder van 4 jubilarissen: T.Lakerveld, G. v.d. Griend, 
P.M. Engelhardt en G. v.d. Mey.  
 
3. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 201I. 
Zonder op of aanmerking vastgesteld en ondertekend. 
 
4. JAARVERSLAGEN. 
Bij het verslag van het secretariaat heeft Koos een mededeling: we hebben nu 
een ledental van 380. Dit is een mooi aantal is voor de vereniging, jammer dat 
er niet veel leden actief zijn. 
Omdat er verder geen op of aanmerkingen zijn, ook niet over het evenementen 
verslag, wordt alles goedgekeurd. 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11maart 2012 

(Volgens archief gegevens de 69ste ALV). 
Locatie: Zalencentrum Tripodia 
Met kennisgeving afwezig: Joke Blom, Gilles v. Beelen, Marjan Haasnoot, 
T. Lakenveld, G. v.d. Griend, P.M. Engelhard en G. v.d. Mey. 
Aanwezig: 33 Leden en 24 gasten. 
 
De agenda vermeldt de volgende punten: 
 
1. OPENING. 
Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen van harte 
welkom en geef te kennen, ook namens het bestuur, dat hij het fijn vindt dat er 
altijd trouwe leden elk jaar bij de vergadering aanwezig zijn. 
Ook geef hij te kennen dat we afgelopen jaar afscheid moesten nemen door 
overlijden van onze oud penningmeester Kees Kwakernaak ( 18-9-11),  
L. Nieuwenburg ( 7-11-11), en Jaap v. Beelen (13-12-11). Wij zullen ze 
missen.   
Met Cor de Vreugd, die vanaf augustus nog steeds in het ziekenhuis ligt, gaat 
het naar de laatste berichten gelukkig beter. 
 
Ook in de Meerpaal hebben jullie kunnen lezen dat onze redacteur Dick 
Broekhuizen na 10 jaar met de opmaak van de Meerpaal gaat stoppen. Hij heeft 
dit op een voortreffelijke manier gedaan. Heel jammer voor ons, maar gelukkig 
heeft hij een vervanger gevonden. Oud bestuurslid Joke Blom heeft de 
uitdaging aangenomen om de opmaak van de Meerpaal over te nemen. Een 
hele onderneming, maar dat is haar wel toe vertrouwd. Jammer dat ze er 
vanavond niet bij kon zijn om haar te haar persoonlijk te complimenteren, maar 
bij deze, Joke, de complimenten voor je eerste uitgave van de Meerpaal die we 
al mochten ontvangen. 
Ook een verandering op watersport gebied: de watersportcursussen. Afgelopen 
jaren liepen de cursussen hard achteruit, er schreven steeds minder mensen in. 
De reden is: een cursus per computer. Dan kan je het thuis af. Maar het is wel 
jammer zo, want die avonden bij Arend waren juist zo leerzaam  en heel 
gezellig, plus als je vragen had, werd dat gelijk beantwoord. 
Maar lessen voor een bijna lege zaal te geven is niet leuk, daarom heeft Arend 
van Beelen besloten om met die cursussen te stoppen.  
Arend stopt ook als bestuurslid, hij heeft 22 jaar in het bestuur gezeten. Als 
bestuurslid heeft hij 22 jaar cursussen gegeven. In totaal zijn er 1274 cursisten 
geweest, 
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Ledenvergadering 

Uitnodiging tot het bijwonen van de ledenvergadering 2013. 
Deze vindt plaats in Tripodia op 15 maart a.s.  
De ledenvergadering begint om 20:00 uur maar de zaal is al eerder open, de 
koffie met de Katwijkse Knip staat op u te wachten.  
Na de vergadering wordt er nog een gratis bingo gedraaid.  
 
De agenda vermeldt de volgende punten: 
1.  Opening door de voorzitter. 
2.  Mededelingen en in- en uitgaande stukken. 
3.  Notulen vorige ledenvergadering, zie Meerpaal. bldz 9  
4.  Jaarverslag secretariaat en evenementen, zie Meerpaal. bldz 19 +14 
5.  Financieel verslag verenigingsjaar 2012, deze wordt uitgereikt voor de 

aanvang van de vergadering. 
6.  Verslag kascontrolecommissie c.q. verkiezing kascontrolecommissie. 

Volgens rooster aftredend is D. de Haas. 
Lid zijn A. Jonker en H. C. van Leeuwen.  

7. Bestuursverkiezing. 
Een interne bestuurswisseling heeft plaats gevonden. Teun is nu 2DE  
voorzitter en Aafke is 2DE de penningmeester. Jaap v. d. Horn gaat op 
de plaats van Arend, en is evenals Klaas v. d. Plas bestuurslid. Op de 
nominatie staan voor de komende bestuursverkiezing: 
Luuk, Koos, Teun en Klaas zijn allen aftredend en herkiesbaar. 
Door drukke bezigheden heeft Aafke haar functie in het bestuur 
beschikbaar gesteld. Omdat een tussentijds vertrek betreft heeft het 
bestuur Dicky van der Plas bereid gevonden de functie van Aafke over 
te nemen. Het bestuur stelt voor Dicky v. d. Plas te benoemen als 
bestuurslid. 
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 15 min. voor de aanvang van 
de vergadering. 

8.  Vaststelling contributie 2014 
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2014 te handhaven op het 
zelfde niveau  

9  Rondvraag en sluiting 
 
Wij verwachten dat u deze vergadering in grote getale bezoekt. Het 
bestuur rekent op u. Tot ziens. Namens het bestuur, de secretaris,    
Koos Ketting. 
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Van de redactie 

Uw kopij of opmerkingen is/zijn altijd welkom. Hoe dit kan? Als volgt: 
 

• Bent u in het bezit van een computer en heeft u zelf een e-mailadres dan 
is e-mailen het meest eenvoudige. 
Mijn e-mailadres is j.blom1959@gmail.com 

• Per post is ook een goede mogelijkheid. 
postzegel plakken en de postbode doet de rest. 
Adres: Joke Blom Prins Bernhardlaan 328,  2224VR  Katwijk ZH 

• Zelf langs brengen op bovengenoemd adres kan natuurlijk altijd. 
• Via de secretaris, het komt dan vanzelf goed terecht. 
• Anoniem ingezonden brieven of brieven die kwetsend zijn voor andere 

personen worden niet geplaatst. Beoordeling van zulk soort brieven 
gebeurt in overleg met het bestuur. 

 
 

De volgende Meerpaal verschijnt begin mei 
Kopij kan ingeleverd worden tot en met begin april 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adverteren in de Meerpaal? 

Per 1/3 pagina,   per jaar € 45,00 

Per ½   pagina,  per jaar € 57,50 

Per ¾   pagina,  per jaar € 75,00 
Per 1/1 pagina,   per jaar € 92,50 

 
Info bij het secretariaat, zie voorblad. 
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Van de bestuurstafel 

Het jaar 2012 is weer afgesloten en januari 2013 zit er ook al weer op. De 
haven lag de afgelopen weken onder een dik pak sneeuw, wat toch ook mooie 
plaatjes oplevert. Inmiddels is alles weer schoon en zijn de boten weer 
herkenbaar. 
Voor ons ligt op 15 maart de algemene ledenvergadering van de vereniging. Ik 
hoop op een wat grotere opkomst als vorig jaar. Verder in deze Meerpaal vindt 
u de uitnodiging en de nodige jaarverslagen e.d. De financiële verantwoording 
wordt u op de vergadering uitgereikt (na eerst controle door de kascommissie). 
 
In de vereniging loopt alles soepeltjes en de voorbereidingen voor diverse 
evenementen gaat gestadig door. De Hemelvaarttocht gaat dit jaar naar 
Haarlem, waar een aantal plaatsen voor ons is gereserveerd door de 
havendienst. Verder staan de gebruikelijke evenementen weer op het 
programma: o.a. weer een High Tea en nu in de Brittenburg, beter 
georganiseerd dan vorig jaar, gondelvaart, sluitingstocht (eerst afwachten wat 
de evaluatie in Schiedam brengt en anders een goed alternatief zoeken), bingo 
en wellicht als tegenhanger door de High Tea voor de dames een whisky 
proeverij voor de heren (staat nog in de kinderschoenen). 
 
Vanuit de haven is te melden dat de gemeentelijke toezegging voor een 
vergoeding voor een drijvend toiletgebouw definitief is geworden. De offertes 
zijn binnen en de vergunningsaanvraag is de deur uit. Misschien is alles nog 
voor het begin van het toeristenseizoen te realiseren, maar dat is uiteraard 
afhankelijk van de vergunningen. Uit betrouwbare bron is vernomen dat de 
verkoop van de woningen direct langs de haven binnenkort van start gaat, maar 
het zal mij benieuwen hoe snel dit gaat en of men dit seizoen nog aan bouwen 
toekomt. 
 
De perikelen met de sloten van de hekken 1 en 2 zijn hopelijk inmiddels 
opgelost. Er komt een tijdelijke oplossing door de oude sloten met sleutel in 
gebruik te nemen (zou op 5 februari gemonteerd worden en sleutels af te halen 
op het havenkantoor. De voelers van de Sepkey evenals de elektronica in de 
muur zijn de oorzaak van de storingen, maar onderdelen zijn moeizaam 
verkrijgbaar. Op de recreatie beurs in december is met de leverancier Seysener 
hierover gesproken en daar gaf met al aan dat sepkey inmiddels al is 
achterhaald. Een onderzoek naar een nieuw systeem loopt. 
 
Tot ziens op de ledenvergadering. Luuk Wagter, voorzitter. 
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Voorwoord 

 
Als ik dit schrijf is het maandag, 28 januari, 19:00 uur. We hebben net gegeten 
en met radio op de achtergrond installeer ik mij achter de computer. Het is toch 
schrikken als ik de koningin hoor vertellen dat ze af gaat treden. Ik ben gelijk 
vergeten wat ik wilde schrijven, computer in de steek gelaten en de hele avond 
televisie gekeken. 

Vreemd dat het toch veel met je doet, ik ken haar niet persoonlijk, maar ze was 
er altijd. De inhuldiging van Beatrix kan ik mij nog goed herinneren. Na haar 
presentatie werd Beatrix gehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. 
Ondertussen liep het buiten op straat volledig uit de hand. In de kerk kon je de 
sirenes van de politie/ brandweer- en ambulance auto’s goed horen 

De leus van toen was: ‘Geen woning, geen kroning’. Uit onvrede over het 
woningbeleid, waarin leegstand gepaard ging met een groot gebrek aan 
goedkope woningen, riep de Amsterdamse kraakbeweging onder de leuze 
"geen woning, geen kroning" op tot protestdemonstraties en een massale, 
nationale kraakactie op 30 april. Ik was het hier toen helemaal mee eens, maar 
ja, ik was pas 21 jaar. 

Op 30 april waren er massale gevechten tussen politie en relschoppers en met 
moeite kon voorkomen worden dat de jongeren oprukten naar de Dam. Vele 
agenten en demonstranten raakten gewond. 

Ik hoop dat de koningin een waardig afscheid krijgt, dat 30 april een feestelijke 
dag wordt. Het zal vreemd zijn om volgend jaar 27 april Koningsdag te vieren 
maar we hebben nog een jaar om eraan te wennen. 

Ik hoop dat u allemaal een fijne Koninginnedag hebt en als deze voorbij is 
begint het vaarseizoen 2013 weer.  

Over de eerste tocht leest u verderop in de Meerpaal. 
 
Veel leesplezier met deze editie, met vriendelijke groet,  
 
Joke 
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Jaargang 34 nr 1 oplage 400 exemplaren 
Datum:  maart 2013 uitgave  5 x per jaar 
 
Bestuur Algemene Watersportvereniging Katwijk  
 
Voorzitter: Luuk Wagter Commandeurslaan 40, 2223 BA Katwijk  071-4027290 
 E-mail: lwagter@kpnmail.nl 06-23060353 
Secretaris: Koos Ketting  Kortenaerstraat 31, 2224 RH Katwijk  
 E-mail: koos.ketting@versatel.nl 06-33736009 
2de secretaris: Janny van Duijn   Remisestraat 14,  2225 JT Katwijk  071-4075553 
 E-mail: janny.duijn@gmail.com 06-51764250 
Penningmeester: Teun Kralt, Schaapherdershoek 14, 2231 AC Rijnsburg  071-4020165 
en 2de voorzitter E-mail: tkralt@vodafonevast.nl 06-53667186 
2de penningm: Aafke Schimmel-v.Rijs Schutterswei 9, 2224 TT Katwijk 071-4023932 
 E-mail: vanrijs@casema.nl 06-10921619 
Bestuurslid : Klaas v/d. Plas  W. de Zwijgerlaan 49, 2224 ES Katwijk 
 E-mail: dezwijger49@live.nl 06-26274366 
Bestuurslid:  Jaap v.d.Horn,Berkenpad 10, 2231XK Rijnsburg  071-4030047 
  E-mail: jaap.vdhorn@ziggo.nl 
 
 
Commissies 
De Meerpaal 
Redactie: Joke Blom, Prins Bernhardlaan 328, 2224 VR  Katwijk 071-4072208 
 E-mail: j.blom1959@gmail.com 06-38916349 
Advertenties: Koos Ketting, Kortenaerstraat 31, 2224 RH Katwijk 06-33736009 
 E-mail: sec.awk@gmail.com 
 
Evenementencommissie: 
Hoofd: Klaas v. d. Plas W. de Zwijgerlaan 49 2224 ES Katwijk  06-26274366 
Leden: Jan en Janny v. Duijn Remisestraat 14 2225 TJ Katwijk  071-4075553 
Aafke Schimmel-van Rijs Schutterswei 9 2223 TT Katwijk  071-4023932 
 

 
Postadres secretariaat en ledenadministratie AWK 

Kortenaerstraat 31 2224 RH Katwijk 
E-mail: sec.awk@gmail.com Gironummer  NL44 INGB 0005 4049 41 
 

Website: http://www.watersport-katwijk.nl 
 
 
 
 

Leden  van de AWK die zitting hebben in het bestuur van de Stichting Jachthaven 
Katwijk:  L. Wagter en M.Haasnoot-van Duijn. 


