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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: tkralt@vodafonevast.nl 06/19955721 
Secretaris:    Koos Ketting.  Kortenaerstraat 31, 2224 RH Katwijk  
                              E-mail: koos.ketting@versatel.nl 06/33736009 
2de secretaris:    Jaap v.d.Horn. Berkenpad 10, 2231XK Rijnsburg  071/4030047  
                              E-mail: jaap.vdhorn@ziggo.nl 
Penningmeester   Teun Kralt. Schaapherdershoek 14, 2231 AC Rijnsburg  071/4020165 
                              E-mail: tkralt@vodafonevast.nl 06/19955721 
2de penningm:    Dicky v.d.Plas.  Meerburgkade 34, 2224 VB Katwijk 071/3018252 
                              E-mail: dirkplas1953@gmail.com 06/28106691 
Bestuurslid :    Klaas v/d. Plas. W. de Zwijgerlaan 49, 2224 ES Katwijk 
                              E-mail: dezwijger49@live.nl       06/26274366 
Bestuurslid:    Jan van Duijn. Remisestraat 14, 2225TJ Katwijk                 06/10406464     
    Email: jhwvanduyn@gmail.com                                           071/4075553 
 
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:                  Jan van Duijn. Remisestraat 14,  2225 TJ   Katwijk             06/10406464 
Leden:                  Janny v. Duijn.  Remisestraat 14,  2225 TJ Katwijk             071/4075553 
                             E-mail: janny.duijn@gmail.com                                           06/51764250 
Dicky v.d.Plas      Meerburgkade 34    2224VB   Katwijk                                 071/3018252
   

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 en M.Haasnoot-van Duijn. 
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Voorwoord. 

Terwijl ik dit schrijf zit ik ook voetbal te kijken: Nederland – Argentinië.  
Wat spannend zeg. Het gaat toch voor een plek in de finale van het WK2014. 
Ik weet nog precies hoe ik mij voelde toen ze vier jaar geleden werden 
uitgeschakeld. Ik durf nu gewoon niet te kijken dus aan de MEERPAAL 
werken is een betere optie voor mijn hart.  
 
De evenementencommissie heeft een nieuwe activiteit op het programma staan. 
Er wordt aan de boulevard een whisky proeverij gehouden. Deze is alleen 
bestemd voor heren. 
Misschien een leuk idee voor de evenementencommissie: een high-wine voor 
de lady’s?  
 
Elders in de MEERPAAL stelt de havenmeester zich aan u voor. Veel succes in 
het havengebeuren, Peter!. 
 
Ook is de gondelvaart weer in aantocht. Een jaarlijks evenement waar velen 
naar uit kijken. Wij varen weer mee en ik hoop u ook! Het zou toch mooi zijn 
als er veel deelnemers uit de haven meevaren met de gondelvaart. Maar als u 
niet meevaart: versier a.u.b. uw boot, dit verhoogt in ieder geval de 
feestvreugde. 
Elders in de MEERPAAL vindt u het formulier om u in te schrijven. DOEN! 
 
De brandersfeesten in Schiedam staat dit jaar weer op het programma. 
Het zijn altijd gezellige dagen en eigenlijk ook het afsluiting van het  
vaarseizoen.  
Maar zover is het nog lang niet! 
 
De zomer is pas halverwege en ik wens u allen een mooi vaarseizoen met mooi 
weer en geen motorpech. Lekker ontspannen en genieten op het water. 
 
Veel leesplezier met deze MEERPAAL. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joke. 
 

*@#$%^&   01:00 uur: Verloren met strafschoppen. 
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Van de bestuurstafel.  

Als ik dit stukje voor de Meerpaal schrijf zijn wij met vakantie en liggen in 
Meppel. Via Amsterdam, de Flevopolder  zijn we naar Friesland en Groningen 
gevaren.  Best een mooie tocht. In de haven is het ook lekker druk heb in 
begrepen. De groenstrook ligt vol en ook de haven is goed bezet. 
 
Onze nieuwe havenmeester Peter van den Oever begint z’n draai lekker te 
vinden en ook de nieuwe assistenten zijn enthousiast bezig en krijgen een 
steeds beter overzicht over de werkzaamheden. Natuurlijk zullen er nog wel 
enkele schoonheidsfoutjes gebeuren maar dat moeten wij als huurders hen maar 
vergeven. Een bijna totaal nieuwe ploeg heeft nu eenmaal z’n gewenning 
nodig! Gelukkig konden wij nog een beroep doen op 2  ervaren assistenten, 
Dianne en Marie-Louise. Zij hebben zeker in het begin de zaak lekker 
opgevangen. Ook zijn in het voorjaar door enkele leden behoorlijk veel 
werkzaamheden verricht om de haven op tijd voor het seizoen klaar te maken. 
Nogmaals dank daarvoor. 
 
Ik hoop dat u in deze Meerpaal ook een stukje van onze nieuwe havenmeester 
zal kunnen lezen. Als dat niet in deze uitgave is, dan zeker in de volgende. 
Vanuit de haven kan ik nog melden dat er nog een sollicitatieprocedure loop 
voor een vaste assistent havenmeester, maar dat zal pas volgend jaar effectief 
worden. 
 
Brugbediening in het weekend: na vele jaren van onderhandelen, praten, praten 
en nog eens praten lijkt het dan nu zover te zijn dat de Sandtlaanbrug ook 
verder in het weekend bedient gaat worden. De gemeente wil echter dat deze 
weekendbediening door of via de jachthaven gebeurt. Waarschijnlijk gaat in 
Augustus een proef lopen om de brug op zondag gedurende een periode van 3 
uur open te stellen. Dit zal vermoedelijk gebeuren door brugwachters welke dit 
nu ook voor de gemeente doen op zaterdag. De kosten van deze extra bediening 
komen wel voor rekening van de haven, maar in elk geval geen extra belasting 
voor het personeel. Volgend jaar zal de bediening in het weekend 
waarschijnlijk worden uitgebreid naar zaterdagmiddag.                                                                                       
Een en andere uitsluitend in de zomermaanden. 
 
Vanuit de Stichting valt te melden dat voorzitter Piet de Vries per 1 juli j.l. in 
goed overleg met het bestuur zijn functie heeft neergelegd.                                                           
Zijn werkzaamheden worden door de andere bestuursleden tijdelijk 
overgenomen en er wordt inmiddels rondgekeken naar een nieuwe bestuurslid 
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om alle weer te complementeren en in een later stadium zal dan onderling een 
nieuwe voorzitter worden benoemd. Wordt vervolgd!! 
 
Vanuit de evenementencommissie wordt uiteraard weer gevraagd om u in te 
schrijven voor de gondelvaart. Laten we het succes van vorig jaar minstens 
evenaren en er weer een mooi festijn van maken.  
 
Verder gaat de sluitingstocht weer naar de Branderfeesten in Schiedam, zij het 
met een kleine omweg via een stukje waterweg. 
 
Ik wens allen die nog weggaan met de boot een behouden vaart en een ieder 
nog een goede zomer en mooi weer. 
 
Uw voorzitter, 
Luuk Wagter 
 
Voor de KIDS: zoek de 6 verschillen. 
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De “beste vis” daar varen we allemaal wel bij… 

 
U vindt onze winkel: 
te Brittenstraat 58 in 

Katwijk ZH 
geopend van dinsdag t/m zaterdag. 

 
Onze viskraam staat: vrijdag op 

het  Cleyn Duyn Park (naast de 
sporthal) en zaterdag op het 

Marktplein in Katwijk ZH. 
 

Tot ziens bij Vishandel Wim Schaap. 
 

Tel:06-34198015 
  

www.vishandelwimschaap.nl 
info@vishandelwimschaap.nl 
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I&R Nieuwhuis VOF  
Klussenbedrijf 
 
I&R Nieuwhuis VOF is al acht jaar actief op bouwmarkt. 
 
Wij zijn gespecialiseerd in totaal onderhoud zoals: 
-schilderwerk, zowel binnen als buiten. 
-stukadoorswerk 
-timmerwerk 
 

 
 
-verbouwingen 
-renovatie van badkamers, toiletten etc. 
 
Wij staan voor een eerlijke en betrouwbare prijs/kwaliteit 
verhouding. 
 
Heeft u plannen voor onderhoud van uw huis of wilt u gaan 
renoveren?  
Wij kunnen veel voor u betekenen. 
 
Voor informatie of voor het maken voor een afspraak kunt u ons 
bereiken via: 
 
06-41761077 
of mailen naar: 
ienrnieuwhuis@gmail.com 
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Bijpraten met de Havenmeester 

 
2014 Een jaar met een nieuwe havenmeester. 

 
 
 
Met velen van u heb ik al kennis mogen maken hier op de 
haven maar voor degenen onder u die ik nog niet ontmoet 
heb zal ik mij even voorstellen. 
Mijn naam is Peter van der Oever, geboren en getogen 
Katwijker, en op dit moment woon ik in Rijnsburg. Ik ben 
getrouwd en heb twee kinderen, een zoon (25) en een 
dochter (21). Zoals u wellicht weet is het werk op en rond 

de haven grotendeels seizoenswerk en werk ik daarnaast onder andere nog bij 
een touringcarbedrijf als nacht coördinator.  
 
Op het moment dat ik dit schrijf (9 juli) is het seizoen al begonnen maar als je 
naar buiten kijkt lijkt het vandaag wel herfst met lage temperaturen, harde wind 
en veel regen. Maar goed, de zomer staat toch echt voor de deur en de laatste 
weerberichten zien er goed uit met hogere temperaturen en zon. 
 
Behalve een nieuwe havenmeester zijn er ook in het haven assistententeam veel 
nieuwe gezichten te bewonderen. Ze zijn in het voorseizoen inmiddels goed 
ingewerkt en staan er klaar voor de huurders en passanten de service te 
verlenen die we in onze haven gewend zijn. 
De nieuwe sanitaire ruimte aan de parkzijde is inmiddels geplaatst en in 
gebruik genomen. Van tal van passanten worden complimenten ontvangen. Een 
echte aanwinst voor de haven! 
 
Een punt van aandacht blijft ieder seizoen weer het afval in de haven. Het is en 
blijft een grote kostenpost die zeker van invloed is op de liggelden. Alleen met 
elkaar kunnen we zorgen voor een goede scheiding van restafval, papier, glas 
en plastic. De papiercontainer staat naast het havengebouw onder de trap. Op 
de kade onder de hoofdingang vindt u de plastic container en boven de kade bij 
de hoofdingang staan de glascontainers voor wit, groen en bruin glas. Al het 
overige afval, zoals elektrische apparaten, stoelen, tapijten en ander grof vuil 
dient u zelf af te voeren naar de gemeentewerf. 
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Het zal u ongetwijfeld ter oren zijn gekomen dat er in het voorseizoen sloepen 
zijn gestolen! Op het camerasysteem in de haven bleken de mogelijke daders 
niet of niet goed in beeld te zijn om hier effectief iets mee te kunnen doen. 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft er zelfs een diefstal midden op de dag 
plaatsgevonden. Het blijft een zaak van ons allen alert te blijven op verdachte 
situaties of personen. Velen van u weten wie uw buurman is of wie er bij u aan 
de steiger liggen. Vertrouwt u iets niet meldt dit dan direct bij het 
havenkantoor. Dan kunnen wij polshoogte nemen. 
 
Verder toch nog even aandacht voor het afmelden als u de haven 1 of meerdere 
dagen verlaat. Over het algemeen wordt dit goed gedaan en kunnen wij de 
bezetting en vrije ligplaatsen goed administreren. Toch blijken er iedere week 
weer ligplaatsen qua bezetting niet te kloppen en treffen wij een lege box aan 
die niet afgemeld is. In voorkomend geval belt het havenkantoor dan met de 
huurder van de ligplaats om de eventueel vergeten afmelding alsnog te kunnen 
registreren. Lukt het onverhoopt niet, bv. omdat de huurder niet bereikbaar 
blijkt, dan wordt de box verhuurd aan passanten. U loopt dan het risico bij 
terugkomst uw box bezet te vinden en moet dan tijdelijk elders ligplaats vragen 
bij het havenkantoor. Een ongewenste situatie die wij graag willen voorkomen 
middels het door u tijdig aan te leveren “afmeldbriefje”. 
 
Zijn er vragen, op- of aanmerkingen, ideeën of tips laat het ons vooral weten. 
Geniet van het seizoen zou ik zeggen! Met veel vaarplezier en goed weer!  
 
Peter. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2014.3 9 www.watersport-katwijk.nl 
 

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 in oktober 2014 
Kopij kan ingeleverd worden tot september 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Bootkappen - Kussens - Zeilen - Hoezen - Tenten - Markiezen

Nieuw en reparatie

Water- en Hengelsportwinkel

Hofcampweg 107a, 2241KE  Wassenaar (aan de oude haven)

aanlegplek naast de deur en gratis parkeergelegenheid

070-5177260   info@allsails.nl  www.allsails.nl

Opnieuw bekleden  van markiezen en zonweringen.
ook reparaties en reinigen van het doek, naden en pezen

en markiezen-frames

Het najaar is een mooie tijd om uw 
zonweringen van nieuwe, frisse doeken te laten voorzien.

Binnenkort uw boot het water uit?
Reinigen en impregneren van bootkappen,

sprayhoods, boot- en tuin-kussens,
tenten, dekzeilen, markiezen, zonweringen, 

zelfs paardedekens.

Het najaar komt eraan!

Vraag naar de mogelijkheden!

10 % korting

op zonwering- en markiesdoeken

(tot eind december)
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Gondelvaart 2014. 

Vrijdag, 29 augustus 2014, vindt de traditionele gondelvaart plaats. Deze wordt 
georganiseerd door de Oranjevereniging van Katwijk-Binnen en de algemene 
watersportvereniging Katwijk. 
 
De gondelvaart begint om 20.45 uur. 
 
Uitgebreide informatie over de gondelvaart ontvangt u tijdens de briefing. 
Deze vindt de woensdag voor de gondelvaart plaats.  Op woensdag, 27 
augustus om 20.30 uur in de kantine van onze jachthaven. De koffie staat dan 
voor  u klaar. 
 
Donderdagavond, 28 augustus, is de kijkavond, een jury kiest dan de gondel 
van het jaar, dit is de publieksprijs. Op vrijdagavond, tijdens de gondelvaart, 
worden de versierde boten door een vakjury beoordeeld.  
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Vul onderstaande bon in en geef u op voor de gondelvaart. 
 

 
 

Naam ...........................................................................................................  
 
Adres ...........................................................................................................   
 
Woonplaats .................................................................................................  
 
Naam boot ...................................................................................................  
 
Lengte/ breedte/ hoogte boot ......................................................................  
 
Mobiel telefoonnummer 06- ........................................................  
 
Muziek aan boord                          ja/nee 
 
Zo ja, wat voor muziek ...............................................................................  

 
Deze bon voor 25 augustus inleveren bij een lid van de evenementencommissie 
of in het havenkantoor.  Adressen van de evenementencommissie vindt u voor 
in de MEERPAAL. 
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Varen doe je Veilig.                                                Bron: www.varendoejeveilig.nl 

Op onze rivieren wordt het steeds drukker met vrachtverkeer en plezierjachten 
met als gevolg steeds meer gevaarlijke situaties, welke tot ernstige tot zeer 
ernstige ongelukken kunnen leiden. 2013 heeft helaas een record aan 
ongelukken op het water op zijn naam staan.  

Uit de praktijk blijkt dat er niet altijd voldoende kennis bij de bemanning of 
schipper van plezierjachten aanwezig is. Men is niet altijd op de hoogte van de 
verkeersregels op de rivieren, hoe sluizen in en uit te varen en hoe het 
makkelijkst aan-en af te meren.  

U kunt uw praktijkkennis verfrissen of vernieuwen door 1 of meerdere 
dagdelen les te nemen. Dit kan in groepsverband maar kan ook individueel. De 
lessen zijn ook zeer geschikt voor echtparen. Niet alleen de schipper, maar ook 
het bemanningslid krijgt alle aandacht. De lessen worden op de locatie van uw 
keuze gegeven. .  

Tevens bestaat de mogelijkheid de lessen af te ronden met het behalen van het 
CWO-diploma.               

Als gediplomeerd instructeur CWO 4 worden de lessen op deskundige wijze 
gegeven door Ronald Spijkerman. Hij heeft ruim 14 jaar ervaring in het 
verzorgen van praktijkcursussen motorbootvaren. Tevens kan Varen doe je 
Veilig een beroep doen op door hem opgeleide CWO-instructeurs.  

Ook brengen zij, wanneer nodig, uw boot op de plaats van bestemming.              

_______________________________________________________________                           

Van het secretariaat. 

Jubileum 2015 
 
We zijn gestart met de voorbereidingen voor het komende jubileum in 2015. 
Op de ledenvergadering is al gezegd dat alle communicatie gaat via de 
Meerpaal. 
 
We raden de leden dus aan het blad in de gaten te houden voor het laatste 
nieuws.                
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We zouden het leuk vinden als de leden mooie foto’s insturen en/of een 
verhaaltje over een gebeurtenis. We laten het gewoon over ons heen.       
 
Als u wat heeft, alle adressen, telefoon en E mail staan op het adressenblad 
voor in de Meerpaal. 
Tenslotte nog dit, mocht u iemand weten die interesse heeft om een 
advertentie te plaatsen in de Meerpaal, laat het ons weten. 
 
Belangrijke mededelingen. 
 
Ingevolge de nieuwe wetgeving met betrekking tot het betalingsverkeer 
moesten we overgaan naar de zgn. IBAN nummers, dat is dat lange getal van 
18 cijfers en letters. 
 
De computer van de AWK voor de verenigingsadministratie werkte op 
Windows XP en sinds 15 april niet meer ondersteund door MS Office, raakte 
“op leeftijd” .  
Mede door deze situaties zijn we over gegaan op een Laptop voor de 
administratie en is een nieuw ledenbestand Davilex geïnstalleerd. Hiermee 
kunnen de bestanden tussen het secretariaat en de penningmeester onderling 
worden uitgewisseld. 
 
Voorheen bestond de ledenadministratie uit 2 kleine bestanden, met lidnrs. van 
3 cijfers en 5 cijfers.  
Deze bestanden zijn nu samengevoegd tot 1 groot bestand.  
Dit heeft tot gevolg dat ALLE LEDEN een nieuw lidnummer krijgen van 1 tot 
400, dus allen 3 cijfers. 
 
Omdat de lidmaatschapskaarten voor 2015 al gereed zijn staat op deze kaart 
zowel het oude als het nieuwe lidnummer.  
Leden die hun contributie nog zelf overmaken moeten hier wel rekening mee 
houden. Op de contributienota komt een rode stikker. 
 
De adressering op de Meerpaal is voorzien van uw nieuwe lidnummer. 
Al met al hebben we er veel werk aan gehad om alles weer goed op de rails te 
krijgen. 
 

Koos Ketting. 
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Wist u dat: 

Het Katwijks museum beschikt over een uitgebreid maritiem archief, waar 
diverse vrijwilligers bij betrokken zijn. Foto's, krantenknipsels, monsterboekjes 
e.d. worden verzameld over het maritieme verleden van Katwijk, t.w. visserij, 
binnenvaart, walvisvaart en koopvaardij. Hebt u een vraag of juist informatie 
die in het archief thuis hoort: elke maandagavond zijn medewerkers aanwezig. 
Contact per e-mail kan ook:maritiem@katwijksmuseum.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 

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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Van de evenementencommissie. 
Schiedam, Brandersfeesten 2014 

25 t/m 29 september. Het is editie nummer 30!  
De sluitingstocht in september gaat  naar Schiedam, De kade van de 
buitenhaven, waar we de afgelopen jaren hebben gelegen, zijn grondig 
opgeknapt en daarom heeft de AWK van de havendienst Schiedam een 
uitnodiging gekregen om de Brandersfeesten op te luisteren.  
 
We komen te liggen in de buitenhaven, op de plek waar we de laatste jaren 
hebben gelegen: tegenover de vroegere Digros.  
Inschrijven voor de Schiedamse Branderfeesten kunt u uiterlijk tot 30 mei.  
 
Er is plaats voor maximaal 30 boten. Bij meer aanmeldingen wordt er geloot 
wie mee kan. Wie niet mee kan krijgt zijn inschrijfgeld terug.  
Kosten totaal € 5, =  voor het gehele verblijf. 
 
Vul onderstaande bon in en geef u op voor de Brandersfeesten. 

                               
 
 
Naam………………………………………………………….  
 
Adres………………………………………………………….   
 
Woonplaats……………………………………………………  
 
Naam boot……………………………………………………..  
 
Lengte boot……………………………………………………  
 
Email adres……………………………………………………. 
 
Mobiel telefoonnummer 06-…………………………..  
 
 
Deze bon voor 30 mei een lid van de evenementencommissie. 
Adressen voor in de MEERPAAL. 
Bij aanmelden gelijk afrekenen. 
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4 daagse tocht 2014. 
 
De vierdaagse tocht ging dit jaar naar Blijdorp, Rotterdam. 30 boten hadden 
zich opgegeven, er waren een paar afmeldingen. De tocht ging voorspoedig. 
Om 8.00 uur vertrokken uit Katwijk en om ong. 13.30 arriveerde de optocht in 
Rotterdam. Een gezellige en gastvrije haven. 
 
De tweede dag was er het idee van sommigen om met de splash-bus een tour 
Rotterdam te maken. Het was een belevenis: eerst met de bus door de stad en 
dan met dezelfde bus een rondvaart door de haven van Rotterdam.  
Een andere groep was op pad gegaan, richting SPIDO. Op zich was het gaan 
naar de SPIDO al een belevenis. Weer anderen gingen met de bus naar de stad 
om te gaan shoppen. Sommigen waren zo verstandig om een ov-kaart te kopen 
voor we van huis af gingen, maar anderen moesten dit in de bus doen. Het is 
een goed werkend systeem die ov-kaart. 
De SPIDO is altijd fantastisch, hoe vaak je er ook mee gaat. Je ziet veel van het 
haven gebeuren in Rotterdam op een aangename manier.  
 
Vrijdagavond was er een buffet in de kantine van de jachthaven. Het buffet 
smaakte prima en werd in een goede sfeer genuttigd.  
 
Zaterdag werd er door velen gewinkeld in de stad. ’s Avonds was het weer een 
aangenaam samenzijn in de kantine van de jachthaven waar de meesten van ons 
naar de voetbal konden kijken. Onder het genot van een koffie, een drankje 
(nou ja, één) en vele lekkere snacks werd er nagepraat over de gezellige dagen 
en werd de komende zomervakantie besproken: “waar ga jij heen van de 
zomer, hoelang gaan jullie?” Dit waren o.a. de gespreksonderwerpen van die  
avond. Zondag, de vierde dag, gingen velen weer terug naar Katwijk, Maar 
anderen plakten nog een paar dagen of een hele vakantie vast aan de 4-daagse 
tocht.  
 
De evenementencommissie. 
 
 
N.B:  evenementencommissie: ontzettend bedankt voor het organiseren van 
deze tocht, iedereen heeft ervan genoten. 
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Whisky Proeverij. 
 
Whisky proeverij zaterdag 4 oktober 2014,  aanvang 20.15 uur 
 
Een gezellige avond alleen voor mannen in Hotel Zee en Duin, 
Boulevard 5 in Katwijk aan zee.  
U krijgt 6 bijzondere verschillende aparte whisky’s te proeven die zeker niet bij 
de slijter te koop zijn, deze worden afgewisseld met hapjes en een 
professionele uitleg van de drankjes. 
 
U wordt ontvangen door de eigenaar gekleed in de Schotse klederdracht en er 
worden ook video’s getoond over de verschillend streken waar de whisky’s 
gemaakt worden. 
 
De kosten zijn € 35.00 per persoon en duurt tot ongeveer 23:00 uur. 
Er is plaats voor 20 personen. 
 
Vul onderstaande bon in en geef u op voor de Whisky Proeverij. 

 
 
 
Naam………………………………………………………….  
 
Adres………………………………………………………….   
 
Woonplaats……………………………………………………  
 
Naam boot……………………………………………………..  
 
Email adres……………………………………………………. 
 
Mobiel telefoonnummer 06-…………………………..  
 
 
Deze bon voor 27 september bij een lid van de evenementencommissie. 
Adressen voor in de MEERPAAL. 
Bij aanmelden gelijk afrekenen. 
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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 

 

 

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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Drie culturele attracties in Katwijk van 24 juni t/m 26 augustus 2014 
 
Een bijzonder arrangement wordt deze zomermaanden aangeboden. 
Deelnemers stappen in de sfeer van vroeger en worden meegenomen op een 
reis door de tijd. Zij beleven onvergetelijke momenten van herkenning en 
verbazing nu drie culturele topattracties uit Katwijk hun krachten gebundeld 
hebben om de deelnemers een bijzondere dag te bezorgen. Een ideaal uitje voor 
het hele gezin en voor grootouders met hun kleinkinderen. 
 
Van 24 juni tot en met 26 augustus wordt wekelijks op de dinsdagen tijdens de 
toeristenmarkt om 10.30 uur begonnen met een ontvangst met koffie en 
Katwijkse knip. Dit gebeurt in het Katwijks Museum aan de Voorstraat. In dit 
historische pand wordt u, na de koffie, rondgeleid langs de bijzondere collectie 
schilderijen van Nederlandse en buitenlandse schilders en de fraaie collectie 
lokale en streekgebonden bezienswaardigheden. De huidige 
wisseltentoonstelling ‘Schrijven met licht’ gewijd aan fotograaf Dick 
Hogewoning zal u verbazen. 
 
Daarna wandelen de deelnemers om 12.30 uur met hun begeleider naar de 
Prins Hendrikkade waar het historische motorschip ‘Wilhelmina’, met kapitein 
IJs Plug, al op hen wacht. Dit schip is een zgn. ‘Katwijker’, die gebouwd in 
1915, voornamelijk gebruikt werd voor het vervoer ten behoeve van de 
haringvisserij. Om 12.45 uur vertrekt het schip over de Rijn naar Valkenburg 
waar het schip omstreeks 13.30 uur afmeert nabij het Nationaal 
Smalspoormuseum. Tijdens deze tocht kan een zgn. schipperslunch genuttigd 
worden à € 3.50. 
In dit museum wordt een film over het smalspoor bekeken. Verder is er een 
bezoek aan de motorlocomotievenloods en maakt de deelnemer kennis met een 
plattelands spoorwegbedrijf uit de vorige eeuw. Het bezoek is natuurlijk niet 
compleet zonder een treinrit langs het Valkenburgse Meer. 
Om 15.45 uur vertrekt de ‘Wilhelmina’ weer richting Katwijk alwaar het schip 
rond 16.30 uur afmeert in het Prins Hendrikkanaal. De deelnemers kunnen dan 
nog tot 21.00 uur genieten van de gezellige sfeer in het dorp tijdens de 
toeristenmarkt. 
 
Deelnemers voor dit arrangement kunnen zich opgeven bij het Katwijks 
Museum, Voorstraat 46, telefoon: (071)401304 
 
I.v.m. beperkte scheepsruimte en stookkosten: minimaal 6 en maximaal 18 
deelnemers. Hierbij geldt: Vol is Vol! 
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Zorgen over versnippering vaarnetbeheer. 

Kan de beroemde Staande Mast-route over vijf jaar nog wel met een staande 
mast gevaren worden? Misschien niet. En dat is dan het gevolg van een 
wetswijziging die op 1 januari in alle stilte in werking is getreden. Sommige 
Nederlandse watersporters maken zich zorgen.  
 
Achter de schermen is afgelopen jaren in Den Haag zonder veel ruchtbaarheid 
gewerkt aan een verandering van wetgeving die grote gevolgen kan krijgen 
voor het Nederlandse vaarwater. Op 1 januari 2014 werd de nieuwe 
zogenoemde ’Waterwet’ veranderd. Deze wet, die al jaren in voorbereiding 
was, regelt de financiering en het beheer van voornamelijk sluizen. Het komt er 
kort gezegd op neer dat het beheer en de financiering van waterkeringen 
minder door het Rijk en de waterschappen gedaan gaan worden en meer door 
de provincie en de lokale gemeenten. 
 
Richtlijnen 
„Maar niet alle provincies hebben de belangen van de watersport op de kaart 
staan”, aldus directeur Maurice Leeser van het Watersportverbond. Het gevolg 
hiervan kan niet alleen zijn dat er minder onderhoud wordt gedaan aan 
vaarvoorzieningen, maar ook dat er meer vaarheffingen komen. „Straks gaat 
bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland andere richtlijnen bedenken voor de 
bediening van sluizen en bruggen dan de provincie Zeeland. En dan kan er niet 
meer worden doorgevaren.” 
 
Route 
Dat zou grote gevolgen kunnen krijgen voor de Staande Mast-route, een 
nationaal bekende route voor zeilschepen met een mast van meer dan zes 
meter. De route begint in de Zeeuws/Zuid-Hollandse delta en loopt via 
Amsterdam en het IJsselmeer naar de Eems in de provincie Groningen. Je kunt 
de route varen zonder de mast te strijken. 
 
Diepgang 
Die bekende route is een onderdeel van een nationaal netwerk van bevaarbaar 
water. Het zogenoemde ’basistoervaartnet’ omvat landelijk in totaal ongeveer 
4400 kilometer vaarten en kanalen die in ieder geval bevaarbaar zijn voor boten 
die maximaal 2,40 m hoog zijn en een diepgang hebben van maximaal 1,10 m. 
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Verwachting 
Deze wateren, het zogeheten Nederlands toervaartnetwerk, dreigen nu volgens 
het Watersportverbond in gevaar te komen. En wel door bezuinigingen van de 
overheid en het verleggen van verantwoordelijkheden van Rijk naar provincies. 
Daardoor gaat naar verwachting het onderhoud van het vaarwater minder 
worden. Verder dreigen niet alleen bedieningstijden van bruggen en sluizen 
verkort te worden, maar kunnen er ook weer wateren uit dat nationale 
toervaartnetwerk verdwijnen. 
 
Tweede Kamer 
Het Watersportverbond organiseert daarom een petitie met de naam ’Behoud 
het toervaarnetwerk’. Alle ingezamelde handtekeningen worden uiteindelijk 
door het Watersportverbond en de NOC*NSF op acht april aangeboden aan de 
Tweede Kamer. „Het Rijk dient haar verantwoordelijkheden te blijven nemen”, 
aldus directeur Leeser, die samenwerkt met de SRN, de Hiswa, de ANWB en 
Sportvisserij Nederland om de ontwikkelingen te stoppen. 
 
Buitensporten 
„Er komt door deze decentralisatie een enorme bezuiniging aan op het gebied 
van vaarrecreatie. Dat gaat overigens niet alleen op voor watersporters, maar 
bijvoorbeeld ook voor ruiters en mountainbikers”, aldus Leeser. „Daarom 
hebben wij besloten samen met twee andere bonden, de hippische sportbond en 
de toerfietsunie, deze petitie op te zetten. Deze ontwikkelingen worden een 
bedreiging voor de buitensporten in Nederland.” 
 
Provincie 
„Er gaat in de toekomst onduidelijkheid ontstaan over de vraag wie er nu 
binnen het vaarwaterbeheer in Nederland voor wat verantwoordelijk is.” Nu al 
is er onduidelijkheid over het beheer en het onderhoud van vele kano-
overdraagplaatsen. Stel dat in de ene provincie de aanlegplaatsen prima zijn 
onderhouden terwijl je in de ernaast liggende provincie moet oppassen niet 
door de vermolmde steigers te stappen. Dat in Zuid-Holland langs vaarten 
informatie staat over de vaarroute terwijl die in een andere provincie afwezig 
blijkt. Dat je in de ene provincie vrij kan doorvaren terwijl je in de andere 
provincie met onduidelijke heffingen wordt geconfronteerd. 
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In gevaar 
Wat wordt de toekomst voor de Nederlandse watersporter? Misschien dit: dat 
je met je boot een tocht door verschillende provincies wil maken waar volgens 
de gidsen in totaal drie dagen voor staat – maar dat je er in de praktijk een 
week over doet. Leeser concludeert: „Deze versobering brengt de watersport in 
gevaar.” 
  

Afmeren van sloepen in Katwijk. 

 Op de kop van het Prins Hendrikkanaal mogen vanaf 29 mei tussen 10.00 - 
23.00 uur sloepen gratis afmeren. Dit heeft het college van B&W besloten. 
'We vonden het belangrijk om al voor dit jaar een tijdelijke dagsteiger te 
kunnen aanleggen', aldus wethouder Jacco Knape. 'Meer bezoekers in de 
Zwaaikom zorgt voor extra gezelligheid en levendigheid: goed voor onze 
ondernemers en het toerisme. Bovendien kunnen we dan ook ervaring opdoen 
met een dergelijke voorziening.' De locatie wordt ook opgenomen in de kaart 
van het sloepennetwerk Hollands Plassengebied.  
 
De tijdelijke voorzieningen zijn inmiddels klaar. Op de hekpalen die er al 
stonden zijn rubberen doppen geplaatst. Omdat het hoogteverschil tussen het 
water en de kade te groot is om direct vanaf de kade in of uit de sloep te 
stappen, zijn aan de kade twee extra trappen gemonteerd. De borden die 
aangeven waar de dag steiger begint, worden binnenkort op de kade geplaatst.  
 
Het is alleen toegestaan om aan de zuidkant van het Prins Hendrikkanaal bij de 
verlaagde kade af te meren (achter het bord dag steiger Katwijk) door 
recreatievaartuigen met een maximale lengte van 8 meter. Bovendien geldt dit 
enkel tussen 10.00 en 23.00 uur.  
 
Eigenaren of gebruikers van grotere boten en watertaxi's hebben een ontheffing 
nodig. Ze kunnen een verzoek hiervoor indienen bij de gemeente. Dit jaar is 
gebruik van de steiger mogelijk tot 3 november.  
 
Met het mogelijk maken van dagrecreatie op het water wil de gemeente 
bewoners en bezoekers uit de regio naar het gebied trekken. In 2015 worden de 
blijvende voorzieningen aangelegd. In overleg met lokale ondernemers, 
bewoners en mogelijke initiatiefnemers wordt bekeken hoe dit te realiseren is 
en welke regels dan gaan gelden voor het innemen van een ligplaats.  
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Contactgegevens Jachthaven Katwijk. 

Bezoek adres: 
Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk (EJK) 
Haringkade 6, 2224 RA Katwijk 
 
Post adres: (dit adres gebruiken voor alle post) 
Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk (EJK) 
Postbus 9, 2220 AA Katwijk 
 
Telefoon havenkantoor:  
071 40 29793 
 
Telefoon secretariaat: 
071 40 86378 
(alleen op dinsdag en donderdag van 09:00 – 17:00 uur) 
 
Website 
http://www.jachthaven-katwijk.nl 
 
E-mail 
havenmeester@jachthaven-katwijk.nl  
secretariaat@jachthaven-katwijk.nl 
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App’s voor de watersport.                          Bijdrage van JaapPluimgraaff. 
 
App’s die door Jaap worden aanbevolen voor de watersporters.  
 
1. Vaarkaart Nederland  
 
Vaarkaart Nederland is een online waterkaart en wateralmanak die tijdens het 
varen direct alle informatie toont wat op dat moment van belang is.  
Ook is het een ideaal hulpmiddel om vooraf je vaartocht goed te plannen. 
 
Vaarkaart Nederland bevat onder andere: 
- Update van laatste gegevens Rijkswaterstaat, inc. toevoeging betonning   
Friese meren. 
- Meer dan 8000 boeien, tonnen en andere drijvende vaarwegmarkeringen. 
- Meer dan 4500 aanlegplekken en steigers. 
- Meer dan 2500 bruggen, inclusief hoogte, breedte en bedientijden. 
- Meer dan 300 sluizen, inclusief bedientijden. 
 
Opmerking: Voor het gebruik van de online kaarten is momenteel nog een 
internetverbinding nodig. Er wordt gewerkt aan een offline oplossing. 
Vaarkaart Nederland kost €3,00 en is verkrijgbaar voor Android en Windows 
Phone. 
 
2.  ANWB Waterkampioen stremmingen  
 
De Waterkampioen app bevat alle scheepvaartberichten en stremmingen van de 
Nederlandse binnenwateren. Je kunt kiezen tussen kaartweergave of 
lijstweergave. Indien gewenst kan de kaart afgestemd worden op de huidige 
locatie. Ook kan je als gebruiker eenvoudig melding maken van een nieuwe 
stremming. 
- Kaartweergave van alle actuele scheepvaartberichten en stremmingen op de 
Nederlandse binnenwateren 
- Automatisch laten inzoomen op huidige locatie. 
- Lijstweergave van alle stremmingen in Nederland. 
- Eenvoudige mogelijkheid om nieuwe of opgeloste stremming door te geven. 
- Ideaal in combinatie met ANWB Waterkaarten app. 
 Stremmingen kost €1,79 en is verkrijgbaar voor Android en voor IPhone . 
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Waterproof hoesjes voor smartphone en tablet: 

Jaarlijks zien veel mensen hun smartphone of tablet in het water belanden. Hij 
glipt uit je handen en plonst zo het water in. Tja... Die doet het waarschijnlijk 
niet meer! Maar “gelukkig” is dit al zo veel mensen overkomen, dat er 
waterproof hoesjes (of waterproof covers) zijn ontwikkeld. En met een 
zomervakantie voor de deur waarin we veel waterplezier willen beleven, kan 
zo’n waterdicht hoesje nog eens goed van pas komen! 
 
Er zijn eindeloos veel ontwerpen te bedenken die allemaal wel een eigen 
specialiteit hebben. Ze zijn niet alleen spatwaterdicht, maar beschermen je 
tablet of smartphone tot op 2 meter onder water. 
 
Maar zo diep hoeft hij niet eens te komen: sommige ontwerpen zorgen er 
namelijk voor dat het toestel weer boven komt drijven. Dat betekent dat hij wel 
met een flinke vaart in het water moet vallen om dieper dan die 2 meter te 
komen. Dat zal gelukkig niet zo snel gebeuren.  
 
Google het eens en u kunt zo zien waar de hoesjes te koop zijn. 
 
 

 
 
 

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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