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                                         Jaargang 38 nr 3

 oplage 395 exemplaren 

 Datum augustus 2017 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 

2de voorzitter       Teun Kralt. Schaapherdershoek 14, 2231 AC Rijnsburg  071/4020165 

                              E-mail:t.kralt@telfortglasvezel.nl 06/19955721 

Secretaris:    Koos Ketting.  Kortenaerstraat 31, 2224 RH Katwijk  

                              E-mail: koos.ketting@kpnmail.nl 06/33736009 

2de secretaris:    Jaap v.d.Horn. Berkenpad 10, 2231XK Rijnsburg  071/4030047  

                              E-mail: jaap.vdhorn@outlook.com 

Penningmeester    Teun Kralt. Schaapherdershoek 14, 2231 AC Rijnsburg  071/4020165 

                              E-mail: t.kralt@telfortglasvezel.nl 06/19955721 

2de penningm:    Dicky v.d.Plas.  Meerburgkade 34, 2224 VB Katwijk 071/3018252 

                              E-mail: dirkplas1953@gmail.com 06/28106691 

Bestuurslid:    Jan van Duijn. Remisestraat 14, 2225 TJ Katwijk                 06/10406464     

    Email: jhwvanduyn@gmail.com                                         071/4075553 

Bestuurslid:          Joke Jonker, Rijnmond 27,  2225 GL Katwijk                       071/4015928 

    Email: vishandeljonker@hotmail.nl                                   06/22196319 

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: secawk1965@gmail.com 

 

Evenementencommissie: 

Hoofd:                Jan van Duijn. Remisestraat 14,  2225TJ   Katwijk           

Leden:                Dicky v.d.Plas   Meerburgkade 34, 2224VB   Katwijk        

                           Joke Jonker, Rijnmond 27, 2225GL Katwijk                    

  

Postadres secretariaat en ledenadministratie AWK 

Kortenaerstraat 31 2224 RH Katwijk 

E-mail: sec.awk@gmail.com IBAN/ 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 ,  M.Haasnoot-van Duijn en J.v.d. Horn. 

 

mailto:dirkplas1953@gmail.com
http://www.watersport-katwijk.nl/
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Voorwoord 
 

Terwijl ik dit schrijf is het volop zomer en de meneer van het weer vertelt net 

dat het woensdag 31 graden wordt. Echt vaarweer dus, lekker verkoeling op het 

water zoeken, als je tenminste niet moet werken , helaas voor mij.  

 

Op Facebook heb ik vrienden uit de jachthaven en het is grappig dat je zo kan 

zien waar de bekenden varen. Vroeger had je weken geen contact maar via 

social media kan je toch iedereen wel volgen en met iedereen chatten. De 

wereld wordt klein. 

 

Of wij op vakantie gaan weten we nog niet, we moeten gaan verhuizen omdat 

ons huis wordt afgebroken en nu hebben we een woning gevonden naar ons 

zin. Maar ja, wel precies in mijn vakantie. Komt natuurlijk wel goed uit, maar 

op vakantie gaan schiet er dus w.s. bij in. Het zij zo, je kunt maar één ding 

tegelijk.  

 

Maar gelukkig zijn we mee geweest naar Rotterdam en gaan we zeker mee naar 

Schiedam. 

 

In de Meerpaal leest u welke activiteiten er nog staan te gebeuren dit seizoen. 

Havendag, bingo enz.: schrijft u dat data even in uw agenda? Altijd gezellig als 

de evenementen door veel mensen worden bezocht.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joke 

 

 

 

 

FIJNE 

VAKANTIE 
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Van de bestuurstafel. 

 

Nieuws vanaf de dinette en niet van de bestuurstafel. 

 

Vanuit een vandaag regenachtig Purmerend even een kort bericht voor de 

Meerpaal. Zojuist een berichtje ontvangen dat de gemeenste akkoord is om de 

Sandtlaanbrug voortaan op zaterdag tot 18:00 uur te bedienen. Een prima 

ontwikkeling! 

 

Verder graag even uw aandacht voor afmelden bij afwezigheid: vooral nieuwe 

huurders maar ook voor iedereen: vul uw briefje in of meldt u af via de site van 

de haven. 

Mocht bij terugkeer uw box bezet zijn, zoek dan even een ander plekje, of aan 

de meldstijger en neem contact op met het havenpersoneel. Blijf wel hoffelijk 

tegen de passanten. U bent gastheer van onze haven en ook het havenpersoneel 

kan een vergissing maken. Als u eerder terug komt dan aangegeven, dan graag 

24 uur tevoren een telefoontje naar de haven. 

 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie met hopelijk mooi weer. Groetjes vanaf 

Le Commandeur, Luuk en Gerda Wagter, 

 

Uw voorzitter, Luuk Wagter 

 

 

 
 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2017.3  www.watersport-katwijk.nl 

 

4 

 

 
 

 

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 

 

 

 

 

Zoekt U betaalbaar onderhoud en stalling. 

Mogelijkheden voor de Doe het Zelver. 

Tevens betaalbare zeilmaker aan huis. 

Voor Valkenburg E.O. 
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Sandtlaanbrug langer open voor boten, informatie: alles over Katwijk 
 

De Sandtlaanbrug krijgt ruimere bedieningstijden. Bij die brug stranden grotere 

boten als ze daar niet voor 14.00 uur binnen zijn terwijl de andere bruggen na 

die tijd nog wel open gaan. Op verzoek van Jachthaven Katwijk kan voor die 

boten straks tot 18.00 uur de brug geopend worden. 

 

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) denkt daarnaast dat het 

vanuit toeristisch en economisch oogpunt aantrekkelijk is om de tijden te 

verruimen. Vaartuigen zijn volgens het college dan eerder geneigd om te 

overnachten in de jachthaven en uitstapjes naar de horeca en winkels zijn dan 

snel gemaakt. 

 

De ruimere openingstijd sluit dan bovendien beter aan op de vaarroutes naar en 

van Voorschoten, waar de bruggen ook tot 18.00 uur geopend kunnen worden. 

De bediening van de Sandtlaanbrug gebeurd handmatig en is een 

verantwoordelijkheid van de gemeente Katwijk. Tijdens het vaarseizoen van 15 

april tot 15 oktober wordt de bediening van de Sandtlaanbrug verzorgd door 

een extern bedrijf. Buiten dat seizoen wordt de brug bediend op afstand door de 

technische dienst van de gemeente. 

 

Dat geldt echter niet op de zondag. Het openen van de brug wordt op die dag 

geregeld door Jachthaven Katwijk, die daar ook zelf de kosten van betaald. Op 

zondag kan de brug geopend worden tussen 13.00 en 16.00 uur. 
 

 

 

 

 

Touwladder 
 

Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt een touwladder naar beneden. 

De onderste tree van de touwladder raakt het water. De touwladder is 30 cm 

breed, 270 cm lang en elke tree is 1 cm dik zit 34 cm van een andere tree 

vandaan. Als het vloed wordt, stijgt het water met 15 cm per uur. Hoe lang 

duurt het voordat het water de bovenste tree van de ladder raakt? 

 

Antwoord achter in de MEERPAAL 
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Van de redactie. 

 

Uw kopij of opmerkingen is/zijn altijd welkom 

 

U kunt u kopij insturen via email; j.blom1959@gmail.com 

 

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 in oktober  2017. 

Kopij kan ingeleverd worden tot eind september  2017. 

 

 

Van het secretariaat…1 
 

ADRESWIJZIGING 

 

Naam           : ___________________________________ 

Lidnummer : ___________________ _______________ 

Oud adres   : ___________________________________ 

Postcode     : ___________________________________ 

Plaats           : ___________________________________ 

Nieuw adres: ___________________________________ 

Postcode      : ___________________________________ 

Plaats            : ___________________________________ 

Ingangsdatum: ___________________________________ 

 
U kunt ook een mail met deze gegevens inzenden naar de Ledenadministratie:   

koos.ketting@kpnmail.nl 

Of per post naar: Kortenaerstraat 31 2224 RH in Katwijk. 

Heeft u een ligplaats in de haven, of heeft u die aangevraagd, dan dient u dit 

zelf aan het havenkantoor door te geven. 

 

NB. 

Geef uw nieuwe adres door zodra het bekend is. 

De ledenadministratie. 

mailto:j.blom1959@gmail.com
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Van het secretariaat…2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Van het secretariaat…3 
 

In Memoriam – Ted Lakerveld  
 

Helemaal precies wist Ted het niet meer maar het was zeker meer dan 55 jaar geleden 

dat hij voor het eerst in Katwijk kwam. Hij bezocht toen zijn ouders die met hun boot 

in De Driehoek lagen. 

 

Later kochten Ted en zijn vrouw Lida zelf een boot. Bedoeling was om daarmee rond 

te gaan varen maar het werd al gauw een Katwijks zomerverblijf voor ze. 

Ze lagen de laatste jaren met de Lady L. in box 58 op de jachthaven. Ted had veelal een 

hengeltje uit en Lida zagen we vaak op het tussendek van de boot. 

Ted was in de jaren misschien meer Katwijker geworden dan de Katwijkers zelf. 

‘Braem zouke’ was één van zijn bezigheden en verder kon je hem op de fiets overal in 

het dorp tegenkomen. 

 

Hij werd een paar jaar geleden ernstig ziek. Vorig jaar waren ze nog wel in Katwijk 

maar het verblijf moest regelmatig onderbroken worden voor ziekenhuis bezoek. Hij 

bleef optimistisch en sprak gemakkelijk over zijn ziekte.  

 

Helaas heeft hij de strijd moeten staken. Op 19 juni 2017 is hij overleden. We wensen 

zijn vrouw Lida en dochter Phaedra veel sterkte met de verwerking van dit verlies. 

 

Kees Kraaijenoord (Box 56)  

 

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 het  secretariaat…4 

 

Opgaaf nieuwe leden2017 
 

Lidnr. Naam:   Lidnr. Naam: 

422 M. Ros   430 G. A. Hazenoot 

423 C. A. Verdoes  431 Rob van Dijk 

424 D. L. Houwer  432 C. de Vreugd 

425 R. S. Wildschut  433 P. P. C. van der Zon 

426 H. Plug   434 Bas de Jong  

427 Dirk van Rijn  435 J. H. Souverijn 

428 J. v. d. Oever  436 G. Oudshoorn 

429 JC. v. d. Meeberg 

 

Op het moment van dit schrijven is het ledental 341 

 

De ledenadministratie. 

 

Graag uw aandacht voor het volgende. 

Het oude gmail adres was verzadigd van reclame rommel. 

In de afgelopen periode is dit aan gepast en wel als volgt: 

De punt tussen sec (afkorting van secretariaat) en awk is verwijderd, awk is 

uiteraard gebleven, maar hierachter is het oprichtingsjaar 1965 gevoegd. 

Zo is ontstaan:  
secawk1965@gmail.com 

Of  

Koos.ketting@kpnmail.com 
 

mailto:secawk1965@gmail.com
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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 

 

mailto:bakkerprotech@xs4all.nl
http://www.bakkerprotech.nl/
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VAN DUIJVENVOORDE 

Yacht Painters 
 

“Meer dan schilderwerk alleen” 
 

-Advies en assistentie aan doe-het-zelvers 

-Ruim  20 jaar ervaring als jachtschilder 

-Schilderwerk aan allerlei soorten vaartuigen: hout, polyester, staal etc. 

-Wij schilderen ook huizen! 

 

Bram van Duijvenvoorde 071- 4010236/ 06-20630962 

www.yachtpainters.nl email: info@yachtpainters.nl 

 
 

Data evenementen 2017 

 

***24 augustus Havendag:  visje bakken, makreeltje roken met een tapje erbij.  

 

***21 tot 25 september afsluitings-vaarttocht naar Schiedam. 

 

***11 november Bingoavond in het Zandgat. Zaal open om 19.30 uur.  
 

24 augustus Haven-dag jachthaven Katwijk 

 

Voor de 2
de

 keer organiseert de evenementencommissie een havendag. 

Er wordt vanaf  s’morgens 10:30 uur vis gebakken en makreel gerookt (zo lang 

de voorraad strekt). Deze wordt dan voor een redelijk bedrag verkocht. Ook is 

er frisdrank en een biertap aanwezig. We maken er met ons allen weer een 

gezellige boel van.  

 

Dus niet vergeten: donderdag 24 augustus de haven-dag bij stijger 8 

(havenkantoor). 

 

De evenementencommissie. 
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Watersport-dag Katwijk 9  september 

 

9 september is er in de jachthaven en rond de DRIEHOEK een tal van 

activiteiten te bewonderen. 

 

Medewerking op het gebied van de watersport wordt verleend door:  

Katwijkse watersportverenigingen: de A.W.K. / Skuytevaart./  Zeeverkenners/ 

K.R.B/ Surf- en Brandingsurfvereniging/ Roeiverenigingen, en bedrijven die 

met watersport te maken hebben. 

 

Er worden demonstraties gegeven en er is ook gelegenheid voor de jeugd om 

kennis te maken met het zeilen met de kleine zeilboot (de optimist). Tevens kan 

het publiek mee roeien en bungy roeien met een aantal roeiboten. Sloepvaren is 

ook mogelijk, jachthaven Rijnsburg komt met een aantal sloepen naar de haven 

om u kennis te laten maken met deze populaire activiteit. 

Kortom, een dag vol watersport activiteiten. 

 

De verenigingen laten u ook kennismaken met hun activiteiten door middel van 

informatie die u kunt krijgen bij de standjes van o.a. van de K.R.B, de 

Zeeverkenners enz. enz. 

 

Een shanty-koor komt de dag muzikaal op vrolijken. 

 

 
 

Er is ook een makreel rookwedstrijd op het haventerrein en aan de inwendige 

mens wordt ook gedacht.  

 

De evenementencommissie. 
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Waterkaarten: digitaal, papier?  
 

Digitale technologie is niet meer weg te denken bij het navigeren tijdens het 

varen. Een meerderheid van de vaarweggebruikers vaart met behulp van 

digitale waterkaarten en navigatieprogramma’s, op laptops, tablets en 

smartphones. Vaak is er een gps-signaal geïntegreerd en zie je jezelf varen op 

de kaart, zie je de snelheid en koers en kun je makkelijk bestemmingen en 

routes invoeren. Ook zijn er bij diverse navigatieprogramma’s allerlei 

(informatie)lagen toegevoegd, zodat je met enkele klikken informatie vindt 

over bijvoorbeeld bruggen en sluizen, marifoonkanalen, aanlegplaatsen, 

jachthavens en informatie over de ‘Varen doe je Samen!’ knooppunten. 

Superhandig natuurlijk! Je hebt verder niets meer nodig. Of…? 

Het gebruik van al deze middelen is erg handig en kan goed gebruikt worden 

als hulpmiddel bij de navigatie. Toch zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen 

bij digitale navigatie. 

Hebt u nog een papieren kaart nodig? 

  

Dat is zeer aan te raden. Bij de beroepsvaart worden er eisen gesteld aan de 

navigatiemiddelen die zij aan boord moeten hebben. Dit in tegenstelling tot de 

recreatievaart (uitzondering: Westerschelde). Het kan wel voorkomen dat, in 

het geval van schade door een navigatiefout, de verzekeringsmaatschappij 

vraagt naar de accuraatheid van aanwezige waterkaarten. 
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Zeker als je gaat varen op groter water, zoals IJsselmeergebied, Waddenzee, 

Deltawateren en Noordzeegebied, is het verstandig om recente papieren kaarten 

aan boord te hebben. Elektronica kan immers altijd uitvallen door storingen, en 

dan moet je terug kunnen vallen op navigatie zonder stroomgebruik. 

In dit kader is het ook verstandig om tijdens de vaart een logboek bij te houden, 

op papier dus, met o.a. je laatste positie (bijvoorbeeld om de 20 minuten) en 

koers, zodat je altijd de navigatie over kunt nemen zonder elektronische 

middelen met gegist bestek. Dus het is ook goed om parallelliniaal/plotter, 

passer en handpeilkompas aan boord te hebben. 

De meeste leveranciers van digitale waterkaarten geven duidelijk aan dat ze 

dienen ter ondersteuning van de papieren kaart, niet ter vervanging. Bij het 

opstarten is dit bericht altijd in beeld (disclaimer). 

 

Zijn digitale kaarten altijd up-to-date?  
Een papieren kaart is in principe bij het ter perse gaan al niet meer actueel. 

Deze kaarten dienen daarom bijgewerkt te worden. Je kunt de vaarkaart 

bijwerken met de Berichten aan de Scheepvaart/Zeevaart, de z.g. BAS/BAZ 

berichten. De papieren kaarten worden in Nederland gemaakt door de 

Hydrografische Dienst (Noordzeekust, Waddenzee, IJsselmeergebied en 

Deltawateren) en voor de binnenwateren kan je terecht bij diverse 

marktpartijen, de bekendste zijn de waterkaarten van de ANWB.  De kaarten 

worden niet meer automatisch elk jaar opnieuw uitgegeven. Alleen als er 

aanleiding is voor een nieuwe uitgave komt er een nieuwe editie. 

Men zou snel geneigd zijn om te denken, digitaal is actueel, maar dat is niet 

altijd het geval. Ook digitale kaarten dienen bijgewerkt te worden. De 

frequentie waarmee dit gebeurt, hangt af van de leverancier en je contract met 

hen. Vaak betaal je automatische updates voor de periode van bijvoorbeeld een 

jaar. Er zijn leveranciers die wekelijks updates verzorgen, andere eens per half 

jaar. Je bent als schipper zelf verantwoordelijk voor het updaten en bijhouden 

van je waterkaarten. 

 

Geven ge-update kaarten de werkelijkheid weer?  

Zoals alle kaarten geeft een waterkaart een versimpeld beeld weer van de 

werkelijkheid. De echte werkelijkheid zie je met je eigen ogen. De informatie 

van de waterkaart en van de eigen waarneming gecombineerd, levert de 

veiligste navigatie op. Dus, niet enkel op je scherm turen, maar ook om je heen 

kijken. Kun je ook direct genieten van je vaartocht! 
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Hier had u advertentie kunnen staan  
Adverteren? Neem contact op met het secretariaat. 
 
 

 
 

Rood-Groen licht bij de brug. Al doorvaren? Info: varen doe je samen 
 

Bij ‘Varen doe je Samen’! komen nogal eens vragen binnen m.b.t.de doorvaart 

bij een geopende brug, als de lichten nog op rood-groen staan. 

 

De regels zijn als volgt: Bij een geopende brug, of die aan het opengaan is, met 

rood-groen, is het NIET toegestaan al door te varen. Behalve als er -één geel 

licht of bord (doorvaren toegestaan; tegenliggers ook) of twee gele lichten of 

borden (doorvaren toegestaan; tegenliggers verboden) brandt. Bij veel bruggen 

gaat het gele licht uit als de brug bediend wordt, maar dat is niet altijd zo. Blijft 

het branden en je kunt er al onderdoor, is dit toegestaan. 

 

Je mag van bovenstaande afwijken als de brugwachter een aanwijzing geeft dat 

je al door mag varen om een snellere doorstroming te krijgen. Dan is doorvaart 

wel toegestaan. Let op, de aanwijzing moet duidelijk aangegeven worden door 

de brugwachter, dit kan via de marifoon, de luidspreker of visueel. 

De verwarring ontstaat als je zelf de conclusie trekt dat doorvaart gewenst is bij 

rood-groen, om de doorstroming te versnellen. Zeker als er andere schepen 

achter je liggen kun je je nogal eens opgejaagd voelen.Toch is doorvaart 

verboden, en enkel gewenst bij volledig groen, of bij geel licht als je eronder 

door kunt, of bij aanwijzing van de brugwachter. 

Rood-Groen betekent: Maak je alvast startklaar: losmaken en langzaam 

richting brug varen. Zo is voor iedereen de wachttijd korter.  

De brugwachter geeft met Rood-Groen aan dat hij voornemens is, bij opening 

van de brug, jouw kant als eerste te laten passeren.  
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 NIEUWSBRIEF 
 

De nieuwsbrief ondersteunt de MEERPAAL en de WEBSITE: u ontvangt kort 

voor een evenement een nieuwsbrief om u te herinneren aan dit evenement.  

 

Wilt u ook de gratis nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan door een mailtje te 

sturen naar: 

 

nieuwsbriefawk@gmail.com 

 

Veel leden hebben hun emailadres doorgegeven aan het secretariaat maar het 

kan gebeuren dat het niet goed leesbaar is/ was en daarom verkeerd is 

opgeslagen.  

Dus: meld u aan via bovenstaand emailadres en ontvang de nieuwsbrief 

geregeld in uw 

mailbox.

 
 
 

Droedel, antwoord achter in de MEERPAAL 
 

 
 

mailto:nieuwsbriefawk@gmail.com
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Dorian in actie tegen plastic. 
 

Olympisch surfkampioen Dorian van Rijsselberge is geschrokken van de 

enorme hoeveelheden plastic die overal ter wereld in het water drijven. Daarom 

heeft hij besloten zich in te zetten om plastic afval te verminderen, te beginnen 

in het straatarme Haiti. 

 

Tweevoudig Olympisch goudenmedaillewinnaar windsurfen Dorian van 

Rijsselberge surft overal ter wereld. Hij verbaast zich er over, dat hij overal 

enorme hoeveelheden plastic ziet drijven. Dat heeft een enorme invloed op het 

milieu en daarom wil de surfheld daar iets aan doen.  

 

Met de ‘The Plastic Bank’ en met oliemaatschappij ‘Shell’ lanceerde Dorian 

een herbruikbare waterfles van gerecycled plastic. Met de verkoop van deze 

fles in de 'rijke' landen wordt geld verdiend, dat wordt gebruikt om plastic afval 

in Haiti op te ruimen. Inwoners van Haiti kunnen van het geld worden betaald 

om de kilo's plastic uit het water en van de stranden te halen. Doel is om dit 

jaar nog 1 miljoen kilo aan plastic afval op te ruimen in het land, waar 

bewoners nauwelijks geld hebben om eten of basale voorzieningen aan te 

schaffen. 

 

Elke dag belandt er ook in Nederland teveel afval in het water. Daarvan halen 

we maar liefst 3500 kilo per dag uit het water. Helpt u mee ons water schoon te 

houden? 
 

 

www.overstroomik.nl 
 

Woon jij in een risicogebied? 

Onze dijken beschermen ons tegen een overstroming, maar het kan een keer 

misgaan… Weet jij hoe hoog het water bij jou in de buurt komt? 

Kijk op de site www.overstroomik.nl en je weet overstroom bestendig bent. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.overstroomik.nl/
http://www.overstroomik.nl/
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Katwijkse Knip 

 

Katwijkse Knip is een lekker zoet en knapperig koekje, dat (mits goed 

afgesloten bewaard) lang goed blijft. Dit is dan ook de reden dat dit koekje in 

Katwijk zo populair werd; het werd door de lokale vissers graag meegenomen 

als zij de zee op gingen. De Katwijkse Knip is in de rest van Nederland bekend 

als ‘Jan Hagel’. 

Zelf Knip maken? Probeer het eens! 

 

Katwijkse Knip – naar authentiek recept van Oma Guijt 

 

Ingrediënten (voor 1 bakplaat) 

150 gram roomboter 

200 gram zelfrijzend bakmeel 

125 gram witte basterd suiker 

2 theelepels kaneel 

1 pakje vanillesuiker 

1 snufje zout 

Voor de decoratie: 

1 losgeklopt ei 

100 gram ‘greinsuiker’ – te koop bij de notenspecialist 

 

Bereiden 

Over voorverwarmen op 170 graden.  

De ingrediënten goed door elkaar kneden. Daarna plat uitrollen; dit gaat het 

beste als je het deeg eerst op een stuk bakpapier op het aanrecht uitrolt en 

daarna pas op het bakblik legt. Bestrijken met het losgeklopt ei en bestrooien 

met de greinsuiker. 

 

Daarna zo’n 20 tot 25 minuten bakken, de knip moet mooi bruin worden. Snij 

de knip direct in stukken nadat je de koek uit de oven hebt gehaald. Je kunt 

natuurlijk zelf bepalen hoe groot je de stukken wilt maken, maar originele 

Katwijkse Knip is in ieder geval rechthoekig.  

Laat de koek goed afkoelen en daarna: smullen maar! 

 

 

Zelf geen keukenprins(es)? Natuurlijk is Katwijkse Knip ook te koop bij de 

verschillende bakkers in Katwijk! 
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Jachthavens 

Jachthavens in stabiel vaarwater 
Voor 2017 verwacht de Rabobank voor de markt van jachthavens een stabiele 

vraag. Waterrecreatie en vooral het varen met zeil- of motorboten is ongekend 

populair en nu de economie weer aantrekt durven consumenten weer geld uit te 

geven aan nieuwe (vooral tweedehands) bootjes. Toch hebben veel 

commerciële jachthavens de uitdaging om hun omzet op niveau te houden. 

Enerzijds komt dit door de forse concurrentie op met name prijs. Concurrentie 

door de structurele groei van het aanbod van ligplaatsen en vanuit de vaak veel 

goedkopere (want niet BTW-plichtig) verenigingshavens. Anderzijds vergrijst 

de belangrijkste doelgroep en wordt ook het botenbestand in Nederland steeds 

ouder. Nieuwe generaties hebben minder behoefte aan bezit, kopen minder snel 

een duur zeiljacht of motorboot en kiezen vaker voor bijzondere, 

kleinschaligere vormen van waterrecreatie. Bij veel jachthavens staan 

bezettingsgraden onder druk of verdwijnen de wachtlijsten langzaam. Op korte 

termijn niet direct zorgwekkend, maar op langere termijn is het noodzakelijk 

om nieuwe doelgroepen aan te boren. Overall is het sentiment voor 2017 

neutraal gezien de relatief stabiele vraag. 

Toegangspoort tot het water 
De prognose voor de middellange termijn (5 - 10 jaar) blijft neutraal. Om de 

consument aan boord te houden en te krijgen moet de ondernemer samen met 

zijn stakeholders duidelijke keuzes maken. Bied de consument een unieke 

belevenis, bekijk de mogelijkheden van duurzaam ondernemen en speel in op 

de snel veranderende wensen van de watersporter. Naast investeren in extra 

voorzieningen, gemak en luxe biedt samenwerking met vakantieparken, 

dagrecreatie en horeca mooie kansen. Nieuwe doelgroepen kunnen aangeboord 

worden door in te spelen op de trend ‘hebben maar niet houden’ waardoor 

mensen liever een boot huren dan aanschaffen. Uiteindelijk moet de 
jachthaven de ‘toegangspoort’ tot het water worden; voor watersporters, 

waterrecreanten, dagjesmensen en buitenlandse toeristen. 

Voor de lange termijn (>15 jaar) is de prognose negatief. Onderzoeksbureau 

Waterrecreatie Advies heeft recentelijk in opdracht van de overheid de 

toekomst van de watersport in Nederland onderzocht. Uit hun onderzoek blijkt 

dat in de periode 2030-2050 het aantal boten naar verwachting met 20-25% zal 

gaan afnemen. Om voldoende gasten te blijven trekken is het voor jachthavens 

http://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/watersport-in-2030.html
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van essentieel belang om (1) op de juiste locatie gelegen te zijn en (2) te 

investeren in voldoende onderscheidend vermogen.  

Trends 

 Opkomst van boekingsplatforms voor het huren van ligplaatsen bij 

jachthavens; 

 De boot wordt logiesaccommodatie in plaats van vaartuig: glamping op 

het water; bijv. houseboats als overnachtingsplaats; 

 Boten huren in plaats van in eigen bezit; ook opkomst van platforms 

waarop particulieren hun boten kunnen (ver)huren of delen. 

Botenverhuur met dag-, week-, maand- of jaarabonnement; 

 Toenemende populariteit van actieve watersporten zoals kitesurfen en 

waterskiën; 

 Integratie met dag- en verblijfsrecreatie; door het realiseren van 

belevingsconcepten wordt een jachthaven meer dan alleen een ligplaats 

voor de boot; denk aan animatie voor kinderen, goede horeca voor 

ouderen, recreatieve voorzieningen of andere vormen van beleving. 

 Kansen & bedreigingen 

 Duurzaam ondernemen; onder meer voldoen aan de criteria van de 

Blauwe Vlag en Groene Wimpel; 

 In spelen op de toenemende behoefte aan flexibiliteit onder de 

consument, onder meer door ligplaatsabonnementen voor 1 dag of 

week aan te bieden i.p.v. de standaard seizoensabonnementen; 

 Het creëren van meer toegevoegde waarde, onder meer arrangementen 

met andere havens of full-service-abonnementen met winterstalling en 

onderhoud; 

 Samenwerken in de keten met andere (jacht)havens en jachtwerven, of 

buiten de keten met plaatselijke horeca en recreatie; 

 Toenemende vergrijzing; ruim 50% van de botenbezitters is ouder dan 

60 jaar; de verwachting is dat op middellange termijn daardoor het 

botenbezit af zal nemen; 

 Kleinere boten zijn populair, maar nemen minder ruimte in en leveren 

dus minder op als de klant per m2 betaalt; 

 Pricing staat niet in verhouding tot de kosten (zowel voor jachthavens 

als voor de consument); de prijzen zijn mede zo laag door het prijs- en 

kostenverschil t.o.v. verenigingshavens (geen winstoogmerk). 
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Omschrijving  

Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen 

jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, 

verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart van de havens 

heeft ook inkomsten uit verwante diensten, zoals reparatie en onderhoud van 

schepen, jachtverhuur, jachtbemiddeling en het bieden van (overdekte) 

winterstalling, kampeermogelijkheden en horecadiensten. 

In Nederland liggen volgens onderzoek van adviesbureau Waterrecreatie 

Advies ruim 500.000 boten. Bijna 200.000 liggen in het water waarvan 

154.000 in jachthavens en bij watersportbedrijven en 43.500 in sloten, kanalen 

en bij (vakantie)woningen. De 200.000 in het water zijn als volgt verdeeld: 

circa 78.000 kajuitzeiljachten, 59.500 kajuitmotorboten, 5.000 platbodems, 

48.000 open zeil- en motorboten, en 7.000 “overig”. Verder liggen ruim 

210.000 vaartuigen op de wal die nog actief gebruikt worden en zo’n 100.000 

op de wal die niet meer in gebruikt zijn. Het aantal watersporters in Nederland 

bedraagt naar schatting 2,6 miljoen. 

Het aantal te recyclen boten neemt in de komende jaren toe van 2,5% naar 

7,5% tussen 2025 en 2030. Dat betekent dat circa 12.500 van de ruim 500.000 

boten in het water en op de wal in de komende 5 jaar worden gesloopt. Dat 

aantal loopt op naar 35.000 tussen 2025 en 2030 als de babyboomgeneratie 

stopt met varen en de inzamelstructuur op orde komt. 25% van de jachthavens 

blijkt al te maken te hebben met weesboten, boten die worden achtergelaten en 

waarvan de eigenaar onbekend is. Het aantal boten in Nederland daalt niet met 

dezelfde snelheid, want er worden door werven en importeurs ook nieuwe 

boten verkocht. Volgens NBTC is 18% van de kajuiteigenaren jonger dan 35 

jaar en 30% van de kajuiteigenaren is ouder dan 65 jaar. 

Adviesbureau Waterrecreatieadvies heeft recentelijk al haar kennis en 

onderzoeken samengevat onder de noemer ‘kenniscentrum waterrecreatie’ 

welke vrij toegankelijk is via de website http://www.waterrecreatieadvies.nl/. 

Voorzieningen  
Ondanks dat de vraag naar grote boten afneemt, neemt de vraag naar grotere 

ligboxen juist toe. Consumenten willen meer comfort en luxe. De gemiddelde 

omvang van de ligbox nam in tien jaar toe van negen meter naar ruim dertien 

meter. De vraag naar goede voorzieningen ging gelijk op met de groter 

http://www.waterrecreatieadvies.nl/
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wordende ligplaats. Met name de commerciële jachthavens hebben over het 

algemeen uitstekende voorzieningen, zowel op de steigers (elektra, water, 

beveiliging) als op de wal (receptie, sanitair, horeca, werf en winkel). 

Uit onderzoek van Muller Makelaardij onder jachthavens blijken grote 

regionale prijsverschillen in ligplaatsen. Het onderzoek concludeert een 

aantoonbaar verband tussen het voorzieningenniveau en de bezettingsgraad. 

Meer voorzieningen geven een hogere bezettingsgraad. De huidige 

marktsituatie biedt echter weinig speelruimte in prijs, waardoor havens meer 

voorzieningen moeten aanbieden voor hetzelfde geld om goed gevuld te 

blijven. 

Gemiddelde liggelden per boxmaat (inclusief BTW) en 

bezettingsgraden in negen vaargebieden 

  Regio 
Prijs (in 

euro's) 

Bezettingsgraad 

(in %) 

1 Noord- en Zuid-Hol Plassen 44,80 89,1 

2 IJsselmeer 39,19 87,3 

3 Grote rivieren       37,83          87,2 

4 Zeeland    37.55          91 

5 Randstad    35,89          93,8 

6 Overige    33,44          84,1 

7 Randmeren   29,77          92,8 

8 Zeehavens   28,81          80,8 

9 Friese meren   25,08         87,5 

Bron: Muller Makelaardij 2015 

De gemiddelde nationale prijzen 2015 versus 2005, laat een duidelijke stijging 

zien in de prijs in de afgelopen tien jaar. Ook is duidelijk dat de concurrentie 

met gemeente- en verenigingshavens op prijs niet is te winnen. De 

commerciële havens zullen zich daarom nadrukkelijk moeten onderscheiden op 

basis van locatie en voorzieningenniveau. 

 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2017.3  www.watersport-katwijk.nl 

 

24 

Gemiddelde ligplaatsprijs in euro's per m2 in 2005 en in 2015 per 

eigendomsvorm 

        2005 2015 

Commerciële haven     32,27 41,87 

Gemeentehaven 23,07 28,11 

Vereniging/Stichting 22,89 25,65 

Bron: Muller Makelaardij, 2015 

Wachtlijsten 
Bij de meeste jachthavens zijn de wachtlijsten inmiddels verdwenen. 

Dekkingsgraden staan onder druk, mede door magere verkoopcijfers van boten. 

De botenbezitter veroudert en jongere generaties zijn minder genegen een eigen 

boot te willen bezitten. Per regio zijn er grote verschillen; de ligging van een 

jachthaven (wel of niet in een toeristisch sterke regio; wel of niet op een 

recreatief sterke plek of aan groot water) wordt steeds belangrijker omdat de 

consument de jachthaven steeds vaker ziet als recreatieplek. De meest 

populaire havens in het IJsselmeergebied zijn Enkhuizen, Medemblik, Hoorn 

en Stavoren. Het voorseizoen is een favoriete periode om het wad te bezoeken. 

Waddeneilanden zijn in die periode vaak overvol. Havens die ook overdekte en 

geïsoleerde winterstalling aanbieden, hebben de meeste vraag naar ligplaatsen. 

Reviews 
Beoordeling- en boekingssites, zoals gebruikelijk bij hotels en vakantieparken, 

zijn in opkomst. Onder meer de website www.jachthaven.nl presenteert zich als 

het online boekingsplatform voor Nederlandse jachthavens, inclusief 

een onafhankelijke reviewsysteem voor Nederlandse jachthavens en 

ligplaatsen. De site werkt hierin samen met brancheorganisatie HISWA. Ook 

een interessant initiatief is de Blue Water App (zie 

http://www.bluewaterapp.nl/). 

(Bronnen: onder meer HISWA, Waterrecreatie Advies, NBTC en Muller 

Makelaardij).  

Aanbod  

1.365 jachthavens en watersportbedrijven in Nederland hebben in totaal 

168.000 vaste ligplaatsen voor pleziervaartuigen. 1.160 van de 1.365 hebben 

http://www.jachthaven.nl/
http://www.bluewaterapp.nl/
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meer dan 20 ligplaatsen. Van deze 1.160 worden 670 commercieel 

geëxploiteerd (58%). Verder zijn er 380 verenigingshavens (33%), 50 

stichtingen (4%) en 60 gemeentehavens (5%). Het aantal jachthavens is stabiel. 

Er zijn nog enkele havens met uitbreidingsplannen of woningbouwprojecten 

met eigen ligplaatsen, maar er zijn inmiddels ook havens die het aantal 

ligplaatsen verminderen. Ongeveer 25% van de ligplaatsen is te vinden in de 

provincies Utrecht en Noord-Holland, 20% in de provincies Friesland, 

Groningen en Drenthe, 30% in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland en 

20% in Overijssel, Gelderland en Flevoland. 

Naast 'thuishaven' kunnen jachthavens ook de functie hebben van 

passantenhaven, aanloophaven of vluchthaven. Er zijn nog 80 passantenhavens 

in Nederland die geen vaste ligplaatsen verhuren. De mate waarin een 

jachthaven meerdere functies vervult, is afhankelijk van de aard van het 

vaarwater waaraan de haven ligt (bron: Waterrecreatie Advies).  

Omzet 

De omzet van een jachthaven bestaat voor het grootste gedeelte uit verhuur van 

ligplaatsen. Daarnaast wordt omzet behaald uit verhuur van vaartuigen. Circa 

15-20% van de omzet wordt gegenereerd uit lig- en bergplaatsen voor 

pleziervaartuigen van buitenlandse klanten. De omzet van de branche is relatief 

stabiel te noemen, maar zal naar verwachting verder onder druk komen te staan 

door afnemende bezettingsgraden en lagere prijzen, veroorzaakt door afname 

van het botenbezit en toenemende concurrentie. 

Rebus, antwoord achter in de Meerpaal 
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Rijkswaterstaat lanceert: Vaar melder-app; info: Varen doe je samen 
 

Meld onveilige situaties op het water via de Vaar melder-App. 

Om de veiligheid op het water nog beter in beeld te brengen is door 

Rijkswaterstaat de Vaar Melder-app ontwikkeld. De informatie uit de app is 

aanvullend op de bestaande registratie. 

 

Je kunt onregelmatigheden op de vaarweg melden die betrekking hebben op: 

Markeringen (drijvend en op de wal) 

Bebording langs de vaarweg 

Verlichting op en langs de vaarweg 

Onveilige situaties op de vaarweg 

 

Bij onveilige situaties moet u denken aan bijna-aanvaringen, ondieptes, 

hinderlijke waterbeweging, onveilig vaargedrag en zwemmers in de vaargeul. 

De app is niet bedoeld om ongevallen te melden of de hulpdiensten op te 

roepen. Bel bij spoed altijd 112 of meld het via de marifoon. 

 

Deze melding helpt de vaarwegbeheerder op lange termijn zijn beheer beter uit 

te kunnen voeren en zorgt op termijn voor veiliger gebruik van de vaarwegen. 

Download de Vaar Melder-App via de Google Playstore of via de Apple App 

store. 

Antwoord pagina 5, touwladder 

Het water zal de bovenste tree nooit aanraken omdat het schip met het tij mee 

zal stijgen. 

Antwoord pagina 16: droedel: 

Opstopping 

Oplossing pagina 25, rebus 

Ze windt er geen doekjes om 
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BRUGGEN SPRINGEN 
 

Voor veel jongeren is het verleidelijk om met het warme weer een sprong van 

een brug in het water te nemen. De politie is iets minder gecharmeerd van de 

acties. 'Brugspringers' riskeren een boete van 140 euro. "Net zoals het 

zwemmen bij een brug verboden is, is ook het springen van bruggen verboden", 

aldus Politie Westland. "Het is vaak hoger dan het lijkt en door de klap op het 

water kan een springer botbreuken of een klaplong oplopen. Ook is door het 

troebele water niet te zien, wat er onder water ligt." 

 

Niet alleen een sprong levert een boete op. Ook op het zwemmen in onder meer 

de vaarweg van rivieren, in en rond havens en in de routes van veerponten staat 

een straf van 140 euro. 

 
 

Duurste boot ter wereld   
 

Streets of Monaco is het duurste jacht ter wereld.  Dit jacht kost zeker 1 miljard 

dollar. Maar het schip bestaat nog niet, het is nog in aanbouw. Aan boord is van 

alles te vinden dat het leven van een miljardair echt net een stukje beter maakt. 

 

Denk aan een kartbaan, een strand, een meer en een op Monaco geïnspireerd 

dek. Met bijvoorbeeld casino’s, het racecircuit van Monaco, tennisbanen, 

zwembaden, cafés en een schitterend onderwaterzicht. Iets voor U? 
 

 


