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                                         Jaargang 38 nr 5

 oplage 395 exemplaren 

 Datum december  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. Prinses Beatrixlaan 43 XH  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: secawk1965@gmail.com IBAN/ gironummer  NL44INGB00054049 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 
 

Alweer de laatste Meerpaal van het jaar 

2017. 

 

Een bewogen jaar. Velen onder ons hebben 

iemand in de nabije omgeving die ernstig 

ziek is of hebben iemand verloren.  

De feestdagen die eraan komen zijn niet 

voor iedereen een feest maar een moeilijke 

periode. Ik steek voor iedereen een kaarsje op om toch een beetje de warmte 

door te geven die de decembermaand eigenlijk moet uitstralen. 

 

Maar ook een bewogen jaar als je kijkt naar het wereldtoneel. Oorlogen, 

vluchtelingen, haat, aanslagen. Iedereen heeft hier ook een eigen mening over, 

maar blijf alsjeblieft respect tonen naar elkaar. Ik denk dat als iedereen respect 

toont naar de ander,  er geen oorlogen nodig zijn. Dit is natuurlijk een 

illusie…maar je moet ergens in blijven geloven.  

 

In de Meerpaal vindt u sommige activiteiten die door de evenementencommis 

in 2018 worden georganiseerd. Heel leuk vind ik dat de voorjaarstocht is 

opgedeeld in een heenvaart van 2 dagen. Dus één overnachting voor we op de 

plaats van bestemming zijn. Leuk idee! 

 

Maar eerst de winter door en de nieuwjaarsreceptie als eerste club-bijeenkomst.  

 

Ik wens u fijne feestdagen, tot de nieuwjaarsreceptie. 
 

Met vriendelijke groet en veel leesplezier. 

 

Joke 
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Van de bestuurstafel….. 
 

Novemberstormen, regenvlagen, we hebben het allemaal gehad de laatste 

weken.  De haven is in winterslaap, wat niet inhoud dat er niets gebeurd. 

Inmiddels is het water van de steigers af, de vuilnisbakken op slot (dus uw 

huisvuil meenemen naar huis). 

 

Steiger 8 en 9 zijn klaar, voorzien van een nieuw kunststof dek en waar nodig 

nieuwe draagbalken. Vanaf 15  januari gaat de firma Haasnoot Bruggen steiger 

10 en 11 aanpakken. Ook daar komt een nieuw kunststof dek op, evenals 

aansluitend de lange steiger. Dus voor 15 januari moeten steiger  10 en 11 leeg 

zijn. De betreffende huurders zullen een bericht/verzoek ontvangen van de 

havenmeester. De boten van 8 en 9 kunnen weer terug naar hun boxen.  

 

Het bestuur van de haven heeft een kennismakingsbijeenkomst gehad met de 

nieuwe bewoners van de Haringkade en deze mensen hebben een rondleiding 

gehad in het havengebouw. Dit werd zeer op prijs gesteld. Ook goed voor de 

sociale controle! Dit heeft al  geleid tot melding van losgeslagen boten, waarna 

door de haven maatregelen getroffen konden worden om schade te voorkomen. 

 

In de vereniging draait alles lekker. We hadden een gezellige bingo-avond in 

november, waar weer fraaie prijzen waren te winnen! Op 25 november is de 

Sint weer met een groot aantal (zwarte) Pieten afgevaren met pakjesboot 48 

naar de Roskam in Katwijk aan den Rijn. Een feestelijk geheel, waaraan wij als 

vereniging weer ondersteuning hebben verleend. Met dank aan Jan Kuit van de 

sleepboot Argus die al voor de 16
e
 keer de Sint op zijn bestemming heeft 

gebracht. 

 

Op zaterdag 6 januari hebben we weer onze nieuwjaarsbijeenkomst in het 

havenpaviljoen waarvoor u bij deze van harte wordt uitgenodigd. Een mooie 

gelegenheid om even bij te praten en elkaar alle goeds voor 2018 toe te 

wensen. De uitnodiging en andere aankondigingen staan verderop in deze 

Meerpaal. 

 

Ook in de winter vraagt uw boot om aandacht. Ik mag aannemen dat de 

meesten al winterklaar zijn gemaakt. Bijzondere aandacht graag voor uw 

landvasten: tijdens de laatste stormen zijn bij enkele boten weer landvasten 

doorgesleten of kapot gerukt, waardoor de boten gevaarlijk dicht bij de 

naastliggende boten in de buurt kwamen. Gelukkig nu nog geen schade. 

Landvasten hebben het soms zwaar te verduren en ook de veroudering van het 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2017.5  www.watersport-katwijk.nl 

 

4 

materiaal slaat toe, de weekmakers in de kunststof lijnen gaan er uit waardoor 

de sterkte vermindert. Vervang zonodig de landvasten en u kunt er weer jaren 

tegen. Kom ook tijdens het winterseizoen wat meer bij uw boot kijken of alles 

goed is, immers de bezetting van het havenkantoor is in deze maanden zeer 

beperkt en men kan dus niet dagelijks op de haven zijn. 

 

Verder nog uw aandacht voor het  volgende:  het bestuur zoekt een nieuw 

bestuurslid voor de vereniging/evenementencommissie. Lijkt het u leuk om wat 

voor uw vereniging te doen, geef u dan op bij een van de bestuursleden voor de 

algemene ledenvergadering van maart a.s. 

 

Ook in de Stichting Jachthaven is men nog op zoek naar een penningmeester en 

in latere instantie een nieuwe voorzitter. Heeft u interesse en gelegenheid om u 

in te zetten voor een gezonde exploitatie van onze mooie haven, meldt dit dan 

bij ondergetekende of een ander bestuurslid van stichting jachthaven of bij de 

havenmeester. 

 

Wilt u in deze wintertijd contact met de havenmeester, stuur haar dan een 

mailtje en u krijgt zo snel mogelijk een reactie. Het mailadres is: 

havenmeester@jachthavenkatwijk.nl 

 

Het bestuur wenst u allen gezellige, gezonde en fijne feestdagen en een goede 

jaarwisseling.   

 

Uw voorzitter, Luuk Wagter 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

mailto:havenmeester@jachthavenkatwijk.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 
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Zoekt U betaalbaar onderhoud en stalling. 

Mogelijkheden voor de Doe het Zelver. 

Tevens betaalbare zeilmaker aan huis. 

Voor Valkenburg E.O. 

 
 
 

 

 

Van en Voor Leden, van het secretariaat 
 

VAN  EN  VOOR  LEDEN 

** Wie heeft er interesse in een CD en een volledige beschrijving van de 

WILLEMSROUTE, dit is de Zuid-Willemmsvaart, loopt volgens de 

bijgevoegde kaart van af sluis 1 tot Maastricht 

**Een CD van de ANWB met een digitale waterkaart van Alkmaar- Den 

Helder 

** Een CD met een SHIP Simulator van V step, includes NEW YORK, 

Harbour add-on,  

Wie interesse heeft in 1 , 2, of  3 artikelen,  kosten 0,00,  kom even langs in de 

Kortenaerstraat 31 of maak een afspraak. 
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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 februari 2018. 

Kopij kan ingeleverd worden tot eind januari 2018. 

 

 

 

 

 

 

Van het secretariaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 

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

Mededelingen 

 

Voor de hierna te noemen activiteiten krijgen alle leden persoonlijk een 

uitnodiging per post tussen Kerst 2017 en Nieuwejaar.  

 

Let op: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Mocht u deze uitnodiging niet ontvangen hebben, neem dan direct contact op 

met het secretariaat 

 

 De Nieuwjaars receptie is op zaterdag 6 januari 2018 

 

 De datum en locatie van de Algemene Ledenvergadering in 2018 

 

 De datum voor het clubetentje is op vrijdag 23 februari 2018 bij Kam 

San aan de Hoorneslaan. Ook hiervoor krijgt u de persoonlijke 

uitnodiging en de aanmelding daarvoor per post. 

 

 De 4 daagse vaartocht met Hemelvaartsdag in 2018 gaat naar 

Purmerend en de gegevens hierover en de aanmelding wordt geplaatst 

in de 1
ste

 Meerpaal van 2018. 

 

Noteert u de gegeven data in uw agenda  
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Van de evenementencommissie 
 

Voorjaarstocht 2018 

 

Na een lange winter is het weer zover, het is weer tijd voor de voorjaarstocht. 

We gaan dit keer naar Purmerend! Woensdag, 9 mei vertrekken om 8 uur uit de 

haven naar jachthaven  De Nieuwe Meer in Amsterdam, waar we overnachten. 

Donderdagmorgen,  Hemelvaardag , gaan we dan weer verder naar Purmerend 

en verblijven daar tot maandagmorgen, dan gaan we weer terug naar Katwijk 

Als u de mogelijkheid heeft is het fijn om de fiets mee te nemen, dan kunnen 

we met zijn allen op de fiets naar Volendam of Monnickendam, dat is een hele 

leuke tocht. Als u geen fiets mee neemt dan is er ook een 

busverbinding zodat u ook mee kan. 

Op vrijdagavond gaan we met zijn allen eten bij Wok en Grill en  Sushi 

restaurant de Doele in Purmerend, 

We hopen op mooi weer en een fijne vaartocht , u gaat toch ook mee? 

Inschrijfformulier een verdere Informatie in de volgende Meerpaal! 

 

De evenementencommissie 

 

 

Club etentje 2018 

 

Uitnodiging voor het Club etentje van de Watersportvereniging. 

Dit is op vrijdag  23 februari 2017 en begint om 18.00 uur. 

Deze keer bij  Chinees Indisch Restaurant Kam San, Hoorneslaan, Katwijk.  

We gaan weer een keer Chinezen bij Chinees Indisch Restaurant Kam San 

Het is een lopend buffet waar u onbeperkt gebruik van kan maken, daarbij 

krijgt u  5 consumpties voor de prijs van € 29,00  

Leden krijgen van de A.W.K  € 4,00 korting 

Dus het kost € 25,00 per persoon 

 

Mochten er mensen zijn vetsin vrij willen eten geef dit dan even door. 
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Inschrijfformulier Club etentje bij Chinees Indisch Restaurant Kam San 

 

 
 

Naam………………………………….. 

Adres………………………………….. 

Tel……………………………………... 

Aantal pers…….X  € 25,00 …………... 

Aantal pers…….X  € 29,00 …………... 
 

De inschrijving wordt gesloten op 15 februari 2018 

Inleveren incl. de betaling bij de evenementen-commissie,  

Joke Jonker  Rijnmond 27 
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Van de evenementencommissie 
 

Activiteiten 2018 onder voorbehoud 

 

Nieuwjaarsreceptie  6 januari 2017, Restaurant ‘Het Roer Om’ 

Ledenvergadering  volgt 

Clubetentje   23 februari, zie info in deze MEERPAAL 

Voorjaarstocht   8 mei, zie info in deze MEERPAAL 

Najaarstocht   volgt 

Bingo    volgt 

 

 

 

Verslag bingoavond  

Zaterdag 11 november was onze jaarlijkse jachthaven BINGO avond. Fijn dat 

er een goede opkomst was, er waren dan ook weer leuke prijzen te winnen. Om 

20.00 begonnen we met de mooie lijn en vollekaart prijzen. Na een kleine 

pauze gingen we voor de heerlijke vleesprijzen. Toen werd het tijd voor de 

prachtige prijs van de wilde bingo de zeer gewilde van der Valk bon. Dit jaar 

was een van onze jongste deelneemsters de gelukkige winnaar n.l. Fenna van 

der Plas die dan ook zeer blij de prijs in ontvangst nam. Ook bij de loterij 

waren er weer vele mooie prijzen te winnen. Al met al was het een zeer 

gezellige avond en bij deze willen we ook de goede bediening van de 

vereniging NNO bedanken voor de lekkere hapjes en drankjes.  

De evenementen commissie  
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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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Aangroeiende folie lijkt effectief  info: Koos Ketting 

 

 Al eeuwenlang beschermen scheepseigenaren het onderwaterschip van hun 

boten tegen aangroei van algen, mosselen en zeepokken. Werden vroeger 

walvisolie, zwavel, zink, teer en hars gebruikt, nu zijn de stekelfolies hot. 

Kleven er ook nadelen aan dit alternatief voor aangroeiwerende 

onderwaterverf? 

’S meer er maar teer op, dat doodt alles’, was eeuwenlang het credo. Al in 

de Gouden Eeuw was bekend dat teer gezondheidsnadelen had, maar een 

alternatief was er niet. In de vorige eeuw werd in navolging van de Britse 

Royal Navy massaal op koperhoudende antifouling overgestapt. Dat werkte 

super, maar bleek het milieu stevig te verontreinigen. Vanaf het einde van de 

20e eeuw werd daarom alleen onderwaterverf met lage doses koper en andere 

biocides toegestaan. 

 

Je had grofweg twee soorten antifouling: harde en zachte (zelfslijpende). 

Harde voor snellere jachten terwijl de zelfslijpende was bedoeld voor 

langzamer varende boten. Ondertussen zat de wetenschap niet stil. Tal van 

nieuwe manieren werden bedacht om de hinderlijke aangroei tegen te gaan. 

Ultrageluidstrillingen, elektrische stroom, nanotechnologie, siliconen en 

allerhande soorten folie. Maar nog altijd is er geen product gevonden dat (zoals 

koper) op elke boot in elk water werkt. 

Lastig is dat de Nederlandse wetgeving over antifouling veel strenger is 

dan de Europese regelgeving. „Wij zijn het braafste jongetje van de Europese 

klas”, aldus een grote verfproducent. „In ons land gelden dezelfde strenge 

regels voor zoet en zout water. Nu zijn op zout water alleen producten met 

zulke lage koperconcentraties toegestaan dat ze op zout water onvoldoende 

werken. Misschien nog genoeg voor ons eigen zoute water, maar zeker niet op 

de Middellandse Zee, laat staan in het Caraïbisch gebied.” 

 

„Weet je wat het gekke is? Op internet kun je zó een pot zwaar 

koperhoudende verf uit Duitsland bestellen.” Wordt er dan niet gecontroleerd? 

„Vorig jaar is er tachtig uur gecontroleerd en nooit op zondag. Wanneer smeren 

de mensen verf op de boot? Inderdaad: vooral ’s zondags.” Een geconstateerde 

overtreding kost €2500 boete plus de verplichting om het verboden spul te 

verwijderen. Maar boetes worden nauwelijks opgelegd. 

Voor alle aangroeiwerende onderwaterverf geldt: die werkt eigenlijk alleen 

als er regelmatig wordt gevaren. Nederlandse watersporters varen minder dan 
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in omringende landen, dus hebben bijna alle boten last van aangroei. Zijn de 

nieuwe zelfklevende 

wrap-folies met microvezels de oplossing? Verfproducenten zeggen dat het 

nog lang niet zover is. „De folies zitten er pas kort op, zijn door dure krachten 

aangebracht en zijn niet interessant voor de watersporter die weinig vaart.” 

 

Volgens dr. ir. Rik Breur, onderzoeker en verkoper van de folie Finsulate 

met stekelvormige aangroeiwerende vezels, is het aanbrengen van de wrapfolie 

inderdaad werk voor professionals. „We willen in deze fase waarin we pas een 

jaar op de markt zijn, zeker weten dat het goed gebeurt. We verkopen het nog 

niet op de rol aan de consument. Deze folie is het gemakkelijkst aan te brengen 

op de romp van een nieuwe boot, maar nu gebruiken we het ’t meest op 

bestaande boten. Dan moet je eerst alle vuil weghalen en een hechtlaag van een 

traditionele verfproducent aanbrengen. De folieprijs is €25 exclusief btw per 

meter, daar komt de applicatie nog bij. In elk geval is het duurder dan vijf jaar 

lang elk jaar een potje van hetzelfde spul smeren. Het grote voordeel is dat je er 

nauwelijks omkijken naar hebt.” 

 

Heeft het dan helemaal geen nadelen? Breur: „Bij langzame en snelle boten 

is er geen probleem. Maar halfglijdende boten hebben wat meer moeite om in 

plané te komen. En er zijn zachte aangroeisoorten in Nieuw-Zeeland die toch 

hechten. Dat haal je zo weg, hoor. Hier heb je er geen last van.” 

Jeroen van den Heuvel van HISWA Vereniging ziet ook toekomst in 

wrappen. „Waarschijnlijk niet voor alle boten, maar zeker voor een deel van de 

vloot. Daarnaast zijn alternatieven als glascoating, ultrasoon of bootliften op de 

markt. Ook die zullen een deel van de vloot bedienen. Er blijft natuurlijk een 

groep die uit het potje smeert. Vooralsnog zijn de biocidevrije alternatieven 

voor de bestaande vloot relatief duur en alleen interessant als investering voor 

meerdere jaren.” 

De eerste resultaten met aangroeiwerende folies lijken hoopvol, zeker voor 

de beroepsvaart. Maar voor de consument met weinig vaaruren is het 

verstandig het bij het vertrouwde product te houden. 
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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 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hier had u advertentie kunnen staan  
Adverteren? Neem contact op met het secretariaat. 
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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.

 
 

 

 

mailto:nieuwsbriefawk@gmail.com
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Nieuwe haven voor watersport in Breskens.  info: watersportnieuws 

Masterplan Breskens voorziet in extra haven 

Breskens krijgt een nieuwe jachthaven, naast de bestaande jachthaven. Het ligt 

in de bedoeling van de gemeente Sluis om in het oude gedeelte van de 

visserijhaven van Breskens een compleet nieuwe jachthaven met honderd 

ligplaatsen te realiseren. 

 

Een nieuwe jachthaven maakt onderdeel uit van het Masterplan Breskens. Dit 

plan voorziet in een totale havenontwikkeling van de oude vissershaven. 460 

appartementen moeten er gebouwd worden, waarvan 360 bedoeld voor 

recreatief gebruik. Deze woningen worden rondom de Handelshaven en de 

Vissershaven gebouwd. De huidige gebouwen moeten plaatsmaken voor 

appartementen met enkele woontorens waarvan de grootste 72 meter hoog 

wordt. In het Masterplan Breskens is ook ruimte gemaakt voor een nieuwe 

vismijn, een visserijmuseum en een visexperience. 

In het middendeel zal dan een nieuwe jachthaven worden aangelegd met 

minstens honderd ligplaatsen. De haven zal worden beheerd door Jachthaven 

Breskens BV, die de huidige jachthaven in Breskens ook exploiteert. De vraag 

is of dit zinvol is. De watersport vergrijst in een hoog tempo en in Breskens is 

al een grote jachthaven. In Cadzand is dit jaar een grote jachthaven geopend en 

ook aan de overkant van de Schelde is volop plaats voor de recreatievaart. 

Volgens wethouder Werkman van de gemeente Sluis hoeft men hier niet bang 

voor te zijn: “we zien een groei in de verkoop en verhuur van grotere jachten. 

Breskens ligt daarbij ideaal omdat we dichtbij de Noordzee zitten.” 

Onder de bevolking van Breskens leeft de vrees dat de nieuwe appartementen 

uitsluitend gekocht zullen worden als belegging, wat tot gevolg kan hebben dat 

er veel leegstand is. Daarnaast wordt het nut van een nieuw te bouwen vismijn 

zeer betwijfeld, Breskens heeft nog één beroepsvisser. Volgens Werkman zijn 

er volop kansen met de aanvoer van garnalen uit de Noordzee. De gemeente 

Sluis is er sterk van overtuigd dat nieuwbouw en uitbreiding van de jachthaven 

Breskens omtoveren tot een recreatief centrum. 
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Varend vakantiehuis info: Koos Ketting 
 

Vanwege de leegstand in jachthavens is de woonboot razend populair 

geworden. Vrijwel iedereen wil immers aan het water wonen of een tweede 

huis aan het water. De Pedro H2Home 14,90 is een verrassend goed varend 

alternatief vakantiehuis. 

 

De H2Home is een vaarhuis 

dat als een catamaran is 

opgebouwd op twee 5 mm 

dikke stalen drijvers met een 

stalen verbindingsdeel. De 

drijvers, als knikspant 

motorjachten gevormd, vormen 

de basis voor het goede vaargedrag. 

In de testboot was gekozen voor twee elektrische aandrijvingen met in elke 

drijver een Kräuttler 15kW podmotor. Voor de stroomvoorziening zijn 48 

accu’s met 2V cellen aan boord, 24 in beide drijvers. Daarnaast zijn er 

optionele zonnepanelen en de omvormers geïnstalleerd, zodat je een weekeinde 

lang autonoom stroom kunt gebruiken en rustig een dag lang elektrisch kunt 

varen. 

De indeling en de buitenmaten zijn volledig zelf te bepalen. In principe wordt 

op het stalen frame een rechthoekig geïsoleerd kunststof huis gebouwd dat 

zonder beperking kan worden ingedeeld en ingericht. Het valt op dat de 

staalconstructie en bijvoorbeeld de trap naar het terras degelijk en goed 

afgewerkt zijn. De opbouw is eenvoudig, zoals een vakantiehuis, maar goed 

geïsoleerd en uitgevoerd met dubbel glas. De geteste boot beschikt over twee 

slaapkamers, een badkamer en een grote salon. Daar is aan de voorkant een 

kleine console voor de besturing. 

Met twee draaibare elektromotoren en de boegschroef is de H2Home op de 

millimeter te manoeuvreren. Op open water valt op dat dit huis een flinke 

snelheid (10km/u) kan ontwikkelen en gemakkelijk draait. Door de relatief 

simpele constructie kan de basisprijs voor deze lengte bij € 199.166 beginnen. 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2017.5  www.watersport-katwijk.nl 

 

21 

Een gemakkelijk manoeuvrerend en milieuvriendelijk vakantiehuis met de 

mogelijkheid om elke dag een ander uitzicht vanuit je salon en je slaapkamer te 

hebben 

.
 

 
Voor de kids, verbind de getallen 
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Berichten aan onderstaand 

mailadres worden niet meer 

gelezen! 

sec.awk@gmail.com 

 

Het goede nieuwe mailadres 

is: 

secawk1965@gmail.com 

 

Wordt niet meer gebruikt 

koos.ketting@versatel.nl 

 

Het goede nieuwe E mail 

adres is : 

koos.ketting@kpnmail.nl 
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Heeft u 6 januari 2018 al in uw agenda geschreven? Doen! 

 

  
     Voorde kids: zoek de verschillen 


