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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           
Leden:                 Klaas v/d. Plas. W. de Zwijgerlaan 49, 2224 ES Katwijk    
                            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                         
   

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. 
 
Als ik naar buiten kijk schijnt de zon en ik zie mensen lopen zonder jas, in een 
T-shirtje met korte mouwen. En het is 3 oktober. Geweldig, wat een mooie 
nazomer.  
 
De voorzomer was natuurlijk ook heel mooi maar degenen die in augustus zijn 
wezen varen hebben veel, heel veel regen gezien. En dat waren wij dus.  
Jammer, maar volgend jaar beter zullen we maar denken. Er zijn ergere dingen. 
Sla de krant maar open en je leest één en al ellende: van de ebola epidemie, 
overvolle vluchtelingenkampen tot terreur dreigingen en aanslagen. 
Dan is twee weken regen eigenlijk een luxeprobleem. Maar wel jammer. 
 
In november wordt er weer een bingo georganiseerd door de 
evenementencommissie. U komt toch ook? Ik ga in ieder geval. Het is altijd 
een gezellige avond waarin je ook nog eens leuke prijzen kan winnen.  
Verderop in deze MEERPAAL leest u er meer over. 
 
De bingo is alweer het laatste evenement van dit jaar. Het jaar is echt 
omgevlogen. Een paar weken geleden zag ik al de eerste chocoladeletters en 
pepernoten in de winkel liggen. Supervroeg (maar oh zo lekker).  
 
Ik hoop dat er leden zijn die ook eens iets willen melden in de MEERPAAL: 
weet u een leuke internetsite, heeft u nieuwe informatie over vaarwegen enz: 
deel het met uw medeleden via uw clubblad.  
 
Ik hoop dat u allen een fijne zomer hebt gehad en dat ik u weer zie tijdens de 
bingo op 8 november. Hopelijk hebben de deelnemers van de whisky proeverij 
dan ook een leuke avond gehad. Maar dat horen wij dan wel tijdens de bingo.  
 
Veel leesplezier met deze MEERPAAL. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joke. 
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 VAN DE BESTUURSTAFEL…….. 
 
De zomer zit er op als ik dit stukje eind begin oktober schrijf. De tocht naar 
Schiedam waren wat ons betreft de laatste vaaruren van het seizoen. Over deze 
tocht gesproken, uiteindelijk waren er slechts 12 boten in Schiedam. Door 
persoonlijke omstandigheden moesten helaas een aantal leden verstek laten 
gaan, bijv. door ziekte en overlijden van familie. Diegenen die wel meegegaan 
zijn hebben in elk geval genoten van prima weer en een gezellige sfeer!  
 
Ook het varen over de Waterweg is altijd weer een bijzondere ervaring. Toen 
wij donderdags uit de Parksluis naar Schiedam gingen hadden wij een stevige 
wind pal op de kop. Wel lekker varen! Terug moesten we wel de waterweg 
oversteken, het was niet toegestaan om verkeerde wal te varen. Ik hoop dat het 
inmiddels met de zieken weer beter gaat. 
  
Het winterseizoen komt er weer aan en de 1e bestuursvergadering is alweer 
gepland en al achter de rug als u dit leest. Ook de whisky proeverij is dan 
alweer geschiedenis. In een volgende Meerpaal meer daar over. 
Ik wil nog even terugkomen op de gondelvaart: allereerst weinig deelnemers 
vanuit de vereniging! Dat moet volgend jaar met ons 50 jarig bestaan toch 
anders en ik hoop dan op minimaal 50 deelnemers! 
 
De deelname van de onderzeeër van de Oranjevereniging heeft wel voor 
problemen gezorgd. Niet in de laatste plaats door een niet geplande “overval” 
ter hoogte van het Oegstgeesterkanaal. Dit veroorzaakte een flink gat in de 
gondelvaart en het publiek dacht dat het alweer voorbij was terwijl er nog een 
flink aantal deelnemers moest passeren. Volgend jaar toch weer anders 
organiseren: grote en  aparte deelnemers achterin! 
 
  
HAVEN 
Vanuit de haven is te melden dat ondanks een zeer slechte augustus maand, 
toch weer de 10.000 overnachtingen zijn gehaald. De nieuwe toiletunit aan de 
overzijde is prima bevallen en op enkele kleine aanloop problemen is er alleen 
maar positief commentaar van de passanten vernomen.  
In het bestuur van de SJK is de functie van voorzitter inmiddels overgenomen 
door het bestuurslid Bouwe van der Plas.  
 
De gesprekken met een nieuw bestuurslid voor de SJK om het bestuur weer 
compleet te maken zullen begin oktober plaatsvinden. De uitkomst van deze 
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gesprekken (met een drietal kandidaten) leest u in een volgende uitgaven van 
de Meerpaal of via een nieuwsbrief van de haven. 
 
De tarieven voor het volgende jaar zullen voor de huurders vastgesteld met 3 % 
worden verhoogd. De exploitatie van de haven baart zorgen en aangezien een 
flink aandeel van de kosten door en voor de passanten wordt gemaakt, zullen 
de passantentarieven worden verhoogd met minimaal ca 10%. Tevens zal het 
huidige degressieve passantentarief (hoe groter de boot, hoe lager in 
verhouding het tarief) worden losgelaten en vervangen door een prijs per meter 
lengte, dus geen subsidiëring meer van grotere boten! 
 
Als het goed is zal deze wijziging van het passantentarief een gezondere 
exploitatie geven. 
De tariefswijziging heeft u inmiddels waarschijnlijk al via de EJK ontvangen 
en in deze brief staat ook dat de hekken weer op slot gaan vanaf half oktober. 
Denk aan uw Sepkey/sleutel! 
  
De gesprekken met de gemeente over de wijziging van de hoofdtoegang gaan 
nog steeds voort. Als alles mee zit zal deze verbouwing deze winter gebeuren 
en voor het volgende seizoen worden afgerond. Als laatste kan ik nog 
meedelen, dat volgend seizoen de Sandtlaanbrug op zondag in juni, juli en 
augustus van 13.00 tot 16.00 uur zal worden bediend. De overeenstemming 
daarover met de provincie was al eerder rond, maar nu heeft ook gemeente 
Leiden toegestemd in aansluitende brugbediening. 
  
Ik wens u allen een goede gezondheid en een gezellig winterseizoen! 
  
Uw voorzitter 
 
Luuk Wagter 
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Aanvulling op het artikel van Luuk Wagter. 
 
Laatste nieuws: 
 
Afgelopen maandag 6 oktober is tijdens een vergadering van het bestuur van de 
SJK (Stichting Jachthaven Katwijk) een nieuw bestuurslid aangenomen 
teneinde het bestuur weer compleet te maken.  
 
Uit een 3-tal kandidaten is na uitvoerig overleg gekozen voor de heer Gerrit 
Menkveld. Gerrit is een echte Katwijker en heeft in het verleden vanuit zijn 
beroep al advies aan de jachthaven geven m.b.t. vernieuwing van de 
automatisering. Is dus al enigszins bekend met het reilen en zeilen van de 
jachthaven.  
Hij heeft veel bestuurlijke ervaring met verenigingen in het Katwijkse en het 
bestuur van de SJK zien hem dan ook als een welkome aanvulling van het 
huidige bestuur en belangrijk: het klikt met de overige bestuursleden. 
Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
 
Bestuursvergadering AWK: de vergadering van 7 oktober is het afgelopen 
seizoen van de vereniging geëvalueerd. Vastgesteld is dat de evenementen 
matig zijn bezocht. O.a. de laatste whisky avond werd slechts door 6 leden 
bezocht waarvan 3 bestuursleden en een 3-tal introducees. 
 
Het bestuur beraad zich voor de toekomst over hoe en wat te organiseren wat 
meer aanslaat bij de leden, bijv. Voorlichting over brandpreventie, vaarregels 
etc. U hoort daar in de toekomst meer van.  
 
Ook is uitgebreid gesproken over de viering van het 50-jarig bestaan van onze 
vereniging in 2015. Houdt dus de volgende Meerpaal (Meerpalen) goed in de 
gaten voor meer nieuws. 
 
Uw voorzitter 
 
Luuk Wagter 
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De “beste vis” daar varen we allemaal wel bij… 

 
Waar kunt u ons vinden: 

Vrijdag op het Cleyn Duyn Park 
(naast de sporthal) 

Geopend van 06:00 tot 18:00 uur 
 

Zaterdag op het Marktplein 
geopend van 09:00 tot 18:00 uur 

 
Neem ook eens een kijkje in onze 

webshop. 
. 

Tot ziens bij Vishandel Wim Schaap. 
 

Tel:06-34198015 
  

www.vishandelwimschaap.nl 
info@vishandelwimschaap.nl 
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Van de evenementencommissie. 
 
Verslag gondelvaart. 
 
Tijdens de najaarsfeesten was er weer de traditionele gondelvaart. 
Op donderdagavond was de kijkavond van de gondels en werd er door een 
publieksjury de gondel van het jaar gekozen. Dit jaar werd de ‘Marissa’ 
uitgeroepen tot de gondel van het jaar. 
Onze zustervereniging Skuytevaert zorgde voor een gezellige kijkavond in de 
kantine van de jachthaven met een optreden van hun Shantykoor. 
  
Op vrijdagavond kwart voor negen vertrok de stoet van 28 gondels met een 
vaarnummer voor de jury. 
Dit jaar voer er ook een onderzeeboot een gedeelte mee. 
 
Het is altijd weer een fantastisch gezicht. Ook staan er ieder jaar veel 
toeschouwers langs de route. Dit is voor iedereen toch altijd weer leuk. Na 
afloop was er de prijsuitreiking op de boot van rederij van der HULS uit 
Warmond.  
 
Ieder jaar is het verrassend hoe de jachthaven weer versierd wordt door al deze 
versierde boten. Een ieder op zijn eigen manier, alleen of gezellig met de hele 
familie. Helaas kan niet iedereen winnen en eigenlijk is iedere deelnemer een 
voor ons winnaar. 
De jury, die vanaf de Sandlaanbrug een mooi plaatsje had om de boten te 
beoordelen, was tot de volgende uitslag gekomen: 
 
 
Grote Boten:  1. De Vrijheid 
   2. Jannette  
   3. Samanta 
 
Kleine Boten:  1. Enkhuizersloep 
   2. Hertog Jan 
   3. Havenmeesterboot 
 
 
Namens de evenementencommissie. 
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Van de evenementencommissie. 
 

 
 

Wanneer:  zaterdag, 8 november 2014. 
Waar: wijkgebouw ’t Zandgat, wijkgebouw 

van de wijkvereniging 
Noord-Noord-Oost. 
E.A. Borgerstraat 58 
2225 AS Katwijk Zh  

Hoe laat:  20:00 uur,  de zaal gaat open op 19:30 
uur. 

U kunt, voor de bingo begint, eerst gezellig bijkletsen 
met andere leden onder het genot van een (gratis) 
kopje koffie.  
 
Na de bingo kunt u loten kopen: er wordt een loterij 
gedraaid met mooie, bruikbare prijzen. 
 
Neem gezellig uw familie mee, ook al wint u geen 
prijs: u heeft in ieder geval een heel gezellige avond 
gewonnen.  
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 Van de evenementencommissie. 

 
Eindelijk was het weer eens zo ver dat we (na een jaar te hebben overgeslagen) 
toch weer naar de Schiedamse Branderfeesten gingen.  
 
Op Donderdagochtend 25 september vertrokken we met behoorlijk wat wind 
uit de jachthaven van Katwijk, met maar 3 boten want de rest was al onderweg. 
We hadden in totaal wel 21 inschrijvingen maar helaas moesten er wel 10 
boten door gezondheidsredenen afzeggen, en dat was erg jammer.  
Hopelijk volgend jaar beter. 
 
We hadden weer een mooie plek aan de vernieuwde kade net buiten het 
centrum. Het weer was ons gunstig gezind want het werd steeds zonniger en 
warmer. Er was helaas weer geen gondelvaart maar de braderie was erg 
gezellig en de terrasjes nodigde ook erg uit voor een koel drankje met het 
shantykoor op de achtergrond.  
 
Zaterdagavond gingen we als vertrouwd weer gezellig eten bij eetcafé 
Bouwman en het was weer voortreffelijk en erg gezellig. Zondagmorgen 
moesten we helaas weer naar huis en vetrokken we met zijn allen om 9.00 uur 
uit de haven van Schiedam. De overtocht uit de sluis was eigenlijk wel 
spannend omdat het erg druk was met binnenvaartboten, maar we zijn allemaal 
gelukkig weer veilig thuis gekomen.  
Misschien volgend jaar weer en dan hopelijk weer met veel inschrijvingen, 
 
Allemaal de hartelijke groeten van de evenementen commissie. 
 
Voor de kids:  welk spreekwoord staat hier 
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Hoe maak je watersport goedkoper?   Info Vaarkrant Telegraaf 
 
Varen wordt wel eens omschreven als het verscheuren van briefjes van honderd 
terwijl je onder de koude douche staat. Dat gezegde roept in tijden van 
financiële krapte bij velen meer dan ooit herkenning op. Hoe zorgen we er in 
deze periode voor dat we onverminderd achter het stuurwiel of voor de 
helmstok kunnen blijven plaatsnemen? Vijf tips. 

1. Hou je bootverzekering tegen het licht 
Aanbieders van scheepsverzekeringen merken het al langer: booteigenaren 
beginnen stelselmatig het verzekeringspakket uit te kleden dat ze jaren geleden 
achteloos voor hun boot afsloten. Het is nog niet zo erg als bij de 
ziektekostenverzekeraars, waar eind december vorig jaar nog tienduizenden 
Nederlanders halsoverkop hun eigen risico verhoogden. ,,Maar we merken wel 
dat booteigenaren nu meer dan ooit shoppen, een trend die sinds twee jaar 
gaande is '', aldus een assurantiekantoor dat anoniem wil blijven. 
  
Er wordt gewisseld van verzekeraar, maar wat nog vaker gebeurt, is dat de 
waarde van de boot naar beneden wordt bijgesteld omdat vergelijkbare boten in 
de markt eenvoudigweg minder waard zijn geworden en men nu voor een te 
hoog bedrag verzekerd blijkt te zijn. Anderen kleden hun verzekering uit door 
bijvoorbeeld vorstschade niet meer mee te laten tellen, het eigen risico op te 
hogen, of terug te gaan naar alleen een WA-verzekering. Een kwestie van 
prioriteiten. 
  
2. Huur een boot 
Wilt u een schip kopen? Maar hikt u, ondanks de enorme keus tegenwoordig, 
op tegen de onvermijdelijke lasten zoals liggeld, verzekeringskosten, preventief 
onderhoud en eenmalige reparaties? Overweeg dan om eerst een jaar te huren. 
Bij de beslissing huren of kopen kunt u het beste afgaan op het aantal weken 
dat u verwacht op het water te zijn. Als u minder dan drie tot vier weken per 
jaar vaart, bent u altijd voordeliger uit met een huurboot. 
  
Bedenk dat als u huurt, u geen kopzorgen hebt en geen tijd en geld kwijt bent 
aan onderhoud. Dat u de kosten van de huur kunt delen als u een paar dagen 
met vrienden er op uit gaat. En dat als u verschillende huurschepen schippert, u 
een veelzijdiger watersporter wordt. Maar ook dat u nooit kunt zeggen: ,Dit is 
mijn schip.' 
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 3. Verhuur je boot 
Hebt u een schip dat relatief nieuw is en dat u niet volledig hebt omgebouwd 
naar je eigen wensen? Dan kan het zijn dat de boot interessant is voor een 
officieel botenverhuurbedrijf. Dat probeert dan uw boot zoveel mogelijk weken 
per jaar te verhuren. Zodat u in ieder geval de vaste lasten terugverdient. Als 
het bedrijf de boot vijf weken weet te verhuren, hebt u doorgaans de vaste 
lasten er al uit. Gemiddeld is dertig procent van de huurprijs voor het 
verhuurbedrijf en de resterende zeventig procent voor de eigenaar van de boot. 
  
4. Ga zelf meer klussen 
Er worden meer dan ooit zelf reparaties uitgevoerd door watersportend 
Nederland. Waar vroeger werd gedacht aan de overstap naar een grotere, 
nieuwere boot, wordt de oude boot nu langer gekoesterd – èn beter 
bijgehouden. Werden onderhoudswerkzaamheden in het verleden uitbesteed, 
nu voert de eigenaar deze doorgaans zelf uit. Vooral de arbeidsintensieve en 
daardoor kostbare karweien zoals het schoonmaken van het onderwaterschip en 
het aanbrengen van antifouling, worden vaker zelf gedaan. Het kan duizenden 
Euro's schelen. 
 
5. Word een koopjesjager 
Bedenk aan het einde van het seizoen dat juist de winter het tijdstip is om 
goedkoop zeilen te kopen voor het volgende seizoen.. Struin beurzen af, graas 
websites af op zoek naar goede deals. Veel sloepen en tenders worden 
aangeboden zonder dekzeil en kussenset, terwijl je die toch echt nodig hebt, 
Vergelijk daarom modellen op uitvoeringen in de standaardprijs en bereken 
welke opties er nog bij komen. U bent er tijd aan kwijt; want het besparen van 
geld kost nu eenmaal veel tijd. 
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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 in DECEMBER 2014 
Kopij kan ingeleverd worden tot half november 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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Van het secretariaat. 
 

 
Wij ontvingen het droeve bericht dat 30 juli 2014 op 61-jarige leeftijd 

 
Jaap Groen 

 
is overleden. 

 
Wij wensen zijn familie veel sterkte. 

 
Het bestuur AWK 

 
 
Jubileum 2015 
 
Zoals in de vorige Meerpaal al werd vermeld is er gestart met de 
voorbereidingen voor het komende jubileum in 2015.  
 
We zijn nog steeds op zoek naar mooie foto’s en/of een verhaaltje over een 
gebeurtenis.  
 
Als u bruikbaar materiaal heeft, kunt u dit inleveren/insturen: adressen, 
telefoon en email mail staan op het adressenblad voor in de Meerpaal 
 
Lidnummers 
 
Aandachtspunt: oude lidnummers worden niet meer gebruikt. Een handige tip: 
bewaar uw adreskaartje die in de Meerpaalenvelop zit. U hebt zo altijd het 
goede nummer bij de hand. 
 
Namens het secretariaat: Koos Ketting 
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Opfriscursus: de veerpont. 

Nederland telt ruim 200 veerponten. Een deel daarvan vaart alleen in het 
zomerseizoen. De veerponten worden onderverdeeld in voet- en fietsveren 
(uitsluitend voor voetgangers en fietsers) en autoveren. Ponten zijn het varende 
alternatief voor vaste oeververbindingen als een brug of tunnel. Men kan ook 
onderscheid maken op basis van het motorisch vermogen. Men spreekt dan 
over snelle en langzame veerboten. 
 
Snelle veerboten kunnen een snelheid bereiken van 40 tot 70 km per uur, 
terwijl langzame veerponten hooguit tot 25 km per uur halen. 
Veel veerponten zijn vrijvarend, dat wil zeggen dat ze zelfstandig kunnen 
manoeuvreren. Dit in tegenstelling tot een niet-vrijvarende veerpont die een 
kabel of ketting als hulpmiddel gebruikt bij het oversteken.  

 
 

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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Niet vrijvarende veerpont             Vrijvarende veerpont 
 
Er zijn twee types niet-vrijvarende ponten: de kabelpont en gierpont. Een 
kabelpont is verbonden met een staalkabel of ketting die tussen beide oevers 
ligt, dus haaks op het vaarwater. Doorgaans heeft een pont een motor als 
aandrijving, maar kleinere kabelvoetveren worden ook wel op de hand 
overgetrokken.  
 
Een gierpont is aan een staalkabel of ankerketting bevestigd die in het midden 
van de rivier is verankerd. De kabel loopt vanaf de verankering via een aantal 
kleine bootjes boven water naar de pont. De gierpont vaart op de motor, maar 
benut tegelijkertijd de stroming en ‘zwaait’ aan de kabel naar de overkant, met 
de verankering als een scharnierpunt. Een gierpont is dus altijd te herkennen 
aan de ankerbootjes. 
 
Een veerpont is een vaartuig waarmee mensen en voertuigen water kunnen 
oversteken. Een pont verbindt twee punten op de oever en vaart daarom 
dikwijls haaks op het vaarwater 
Voorbeelden van snelle veerboten zijn de Waterbussen vanuit Dordrecht of de 
snelle veren vanuit Gorinchem. Zij kunnen een snelheid tot wel 40 km/u 
behalen. Als u op hetzelfde water vaart, kijk dan regelmatig achterom en blijf 
koersvast. De snelle veerdiensten zullen daar op anticiperen. Overigens zijn 
deze snelle veerboten géén veerpont in de betekenis van het BPR.  
 
Volgens de definitie van het BPR steekt een “veerpont” de vaarweg haaks over 
en is door de autoriteiten als zodanig aangewezen. De snelle veerboten steken 
niet haaks over, maar varen in langsrichting van de rivier en leggen een lange 
route af (bijvoorbeeld van Rotterdam naar Dordrecht).  
Een snelvarende veerboot is eigenlijk een passagiersschip, met de bijbehorende 
navigatieverlichting. 
 
Zo passeert u een pont. 
Als watersporter moet u om te beginnen weten dat een klein schip voorrang 
moet verlenen aan een vertrekkende, kerende of overstekende veerpont, 
conform artikel 6.23 lid 3 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Zodra u 
in de buurt komt, moet u weten wat voor pont het is: vrijvarend of niet-
vrijvarend? En: kabelpont of gierpont?  
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Als een kabelpont aan de oversteek begint, komt de kabel of ketting strak te 
staan. U moet vaart minderen en wachten tot de pont de andere oever bereikt. 
Bij een gierpont moet u goed opletten aan welke zijde u gaat passeren. Zolang 
de slagbomen openstaan, zal de pont niet vertrekken en kunt u voorlangs 
passeren. 
Sluitende of gesloten slagbomen zijn een signaal dat de pont zal vertrekken. 
Met het lichten van de klep, maakt een veerpont ook een soort duikbeweging.  
 
Daaraan is ook te zien dat de pont in beweging komt en gaat vertrekken .Dan 
kunt u beter wachten en vervolgens achterlangs passeren. Doet u dat niet, dan 
komt u in de fuik van de gierpont en de ankerbootjes terecht. Dat kan een 
vervelende situatie opleveren, zeker als u stroomafwaarts vaart. De tijd om 
achteruit te slaan of te draaien is dan beperkt.  
 
Een gierpont kan niet uitwijken of snel stoppen. In artikel 3.16 en 3.22 van het 
BPR staat beschreven welke verlichting vrijvarende en niet-vrijvarende ponten 
‘s nachts voeren; zowel varend als afgemeerd liggend. Let bij het passeren van 
een pont die voor de kant ligt op het schroefwater. De pontschipper houdt 
dikwijls de schroef in zijn werk, om de veerpont tegen de wal te drukken. 
 
Wat zeggen de regels? 
In het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) staan de regels die u in acht moet 
nemen bij het passeren van een pont. In zijn algemeenheid geldt: pas uw 
snelheid aan in de buurt van een veerpont die in bedrijf is, zodat hinderlijke 
waterbeweging wordt voorkomen.  
 
In het BPR/RPR artikel 6.23 ‘Vaarregels voor veerponten’ staat: 
1. Een veerpont mag slechts vertrekken, keren of het vaarwater oversteken, 
nadat hij zich er van heeft   vergewist dat dit zonder gevaar kan geschieden.  
 
2. Een veerpont mag bij vertrek, keren of oversteken van het vaarwater 
medewerking verlangen van een groot schip.  
 
3. Een klein schip moet voorrang verlenen aan een vertrekkende, kerende of 
overstekende veerpont. 
 
Vragen? Kijk op www.varendoejesamen.nl of bel Rijkswaterstaat op 0800-
8002. 
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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 

 

 
 

 
WiFi buitenantenne voor watersport 

Iedere watersporter kent wel het probleem: in de jachthaven ligt een WiFi 
netwerk maar de internet ontvangst binnen in de boot is ronduit beroerd. 
Storing van andere schepen, masten en gebouwen verhinderen vaak de 
ontvangst van een sterk WiFi signaal omdat de ontvanger vaak in de laptop zit 
die onder in de kajuit staat. Gevolg: traag of geen internetontvangst. 
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PowerWiFi antenne 

 Met de PowerWiFi antenne bent u verzekerd van een betere ontvangst van 
internet aan boord. Het installeren gaat vrij eenvoudig. U plaatst de PowerWiFi 
antenne aan de reling van uw boot en leidt de kabel naar de plaats waar u de 
internetaansluiting wilt. Vervolgens installeert u eenmalig de software die 
speciaal voor de PowerWiFi antenne beschikbaar is voor Windows, Macintosh 
en Linux (iPad of Android icm router). Vervolgens heeft u ontvangst vanuit de 
antenne via een kabel naar uw laptop. 

Met de PowerWiFi Router in combinatie met bovenstaande antenne heeft u het 
helemaal goed voor elkaar. Vanuit de buitenantenne gaat een kabel in de 
PowerWiFi Router en vervolgens heeft u een compleet netwerk aan boord die u 
zowel met een laptop kunt gebruiken, maar ook voor een iPad, tablets en 
smartphones. Voor het eerste gebruik dient u éénmalig de instellingen te maken 
van het betreffende netwerk. 

 

 

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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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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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. 

 

Internetsite: 

www.overstroomik.nl 
 
Overstroom ik? is een initiatief van: Rijkswaterstaat en het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu i.s.m. het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de 
Veiligheidsregio's, de Waterschappen en het Deltaprogramma. 
 
Doel van deze website is het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van 
iedereen in Nederland bij grote overstromingen te verhogen. 
 
In Nederland hebben we door de aanleg van dijken en duinen de kans op een 
overstroming sterk verkleind. Maar de natuur is grillig, het kan ook in ons land 
een keer misgaan… 
 
De site geeft op postcodeniveau de maximale waterhoogte als gevolg van een 
grote overstroming en een algemeen handelingsperspectief. 
 
Bij een daadwerkelijke crisis, zal de Veiligheidsregio adviseren over blijven of 
weggaan. 
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Tot 8 november, we 
zien elkaar hopelijk 
tijdens de jaarlijkse 
BINGO. 
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Nieuwsbrief 
 
Als u interesse hebt kunt u zich aanmelden om geregeld de nieuwsbrief van de 
AWK in uw mailbox te ontvangen. 
 
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?  
 
Meldt 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: meldt u aan via bovenstaand emailadres en ontvang de nieuwsbrief 
geregeld in uw mailbox. 
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Wist u dat: 
 
Ongevallen recreatievaart verdubbeld 

Het aantal ongevallen met recreatieboten in Nederland is de laatste jaren meer 
dan verdubbeld. In 2004 waren er 198 ongelukken, in 2012 473. Dat blijkt uit 
een rapport van Rijkswaterstaat. Tussen 2004 en 2012 vielen in totaal elf doden 
bij aanvaringen. In augustus 2014 werden we opgeschrikt door het trieste 
bericht van 2 doden en 2 zwaargewonden vanwege een speedbootdrama op de 
Vinkenveense Plassen. 

Motorbootzaken 

Meld u aan voor de nieuwsbrief op www.motorbootzaken.nl. U blijft dan op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen in motorbotenland. 

Vaarbewijs, praktijkexamen verplicht per 01-01-2015 in België 

In België wordt een officieel praktijkexamen per 01-01-2015 verplicht.  
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ACHTERGROND 

Lozingsverbod papieren tijger?   Vaarkrant Telegraaf 
 
Sinds vijf jaar is het verboden je vuilwatertank te legen in het 
oppervlaktewater. Hoe staat het met de controle van dat verbod? „Ik heb nog 
nooit een boete uitgedeeld”, aldus een milieu-inspecteur. Ondanks dat wordt 
het Nederlandse oppervlaktewater schoner en schoner. 
Het afvalwater van de wc mag sinds 1 januari 2009 niet meer zomaar geloosd 
worden. Vroeger ging met een druk op de knop of het overhalen van een 
handel via een open afsluiter de vieze smurrie zomaar het zoete water in. 
Gevolg was een overdaad aan bacteriologische verontreiniging. En dat kon 
weer de gevreesde blauw8alg veroorzaken. 
 
Vuilwatertank 
Daarom moet men er sinds vijf jaar voor zorgen dat de ’grote boodschap’ aan 
wal wordt geloosd. Of er moet een permanente vuilwatertank zijn geïnstalleerd. 
Een derde optie is om een soort ’opvangpo’ in de wc te bewaren om het daar 
tijdelijk in te bewaren, totdat je er op een later tijdstip op een goede manier 
vanaf kunt. 
 
Omslachtig 
Redelijk omslachtig allemaal. Weinigen namen de moeite om de regels na te 
leven. Het lozingsverbod werd door velen genegeerd, zo constateerde het 
programma Nieuwsuur, dat enkele jaren geleden een enquête hierover hield. 
 
Niet verplicht 
In 2010 kwam het ministerie van Infrastructuur en Milieu nog met een rapport 
waarin stond dat het lozingsverbod vrijwel niet wordt nageleefd. „En de 
verwachting is dat dit in de toekomst zonder aanpassing van de wet- en 
regelgeving niet verandert”, werd er geschreven. De wet- en regelgeving is nog 
steeds niet aangepast. Het is nog steeds niet verplicht voor boten om een 
vuilwatertank aan boord te hebben. Nog opvallender was dat het ministerie 
toen schatte dat slechts een procent van de watersporters hun vuilwater bij een 
innamepunt afgaf. 
 
Jachthavens 
Hoe is anno 2014 de situatie? Wordt er nog steeds zo weinig gebruikgemaakt 
van die innamepunten? In ons land zijn er zo’n vierhonderd van dergelijke 
afgiftepunten. Ze staan doorgaans in jachthavens, dus kunnen havenmeesters 
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ons wellicht meer vertellen.Daaruit enkele veelzeggende reacties die 
weergeven wat de teneur is. De conclusie is dat het misschien toch niet zo 
droevig is gesteld met het lozen in Nederland. 
 
Havenmeester 
„Ons vuilwaterinnamepunt staat vlak bij de haveningang”, vertelt 
havenmeester Joep van Scherpenhuyzen van Jachthaven Biesbosch. Er wordt 
volgens hem veel gebruik van gemaakt. Het afvalwater wordt erin gescheiden: 
het water gaat het riool in, de smurrie wordt in filters opgevangen. Vier keer 
per zomerseizoen moet Scherpenhuyzen die filters vervangen. „We hebben hier 
850 vaste ligplaatsen en bijna iedereen gebruikt die tanks, is mijn idee. Want 
wie wil er nu in een stinkende haven liggen?” 
 
Illegaal lozen 
Ook een collega van Scherpenhuyzen onderschrijft dat. „De vuilwatertank in 
mijn haven wordt goed gebruikt, hoewel het nog beter zou kunnen”, aldus 
havenmeester Kim Timmermans uit Delft. Ook zij heeft net als 
Scherpenhuyzen geen cijfers. „Ik sta er niet bij als ze hun tank legen.” En ook 
zij gaat ervan uit dat het illegaal lozen in de schemering of in de stilte nog 
regelmatig plaatsvindt. 
 
De grens 
Hoofdprobleem blijft dat je het loosverbod niet kunt controleren. Een optie zou 
zijn om het inbouwen van een vuilwatertank in een nieuwe boot verplicht te 
stellen. Maar waar je de grens? Moet dan bijvoorbeeld een fragiele daysailer 
zo’n tank krijgen? Een andere mogelijkheid om nog schoner water te krijgen is 
om jachthavens te verplichten hun vuilwaterinnamepunt ook gratis aan te 
bieden aan passanten. Nu mogen doorgaans alleen zij op de vaste ligplaatsen er 
zonder kosten gebruik van maken. Passanten moeten er vier tot zes euro voor 
betalen. 
 
Stinkend water 
Maar er zijn successen geboekt. Stinkend water in jachthavens zie je 
nauwelijks meer. De snoek, die van helder water houdt, en de incidentele zalm 
rukken op in het Nederlandse zoete water. Zelfs meervallen worden hier weer 
gesignaleerd. Het binnenwater is schoner dan het de afgelopen vijftig jaar is 
geweest.  


