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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: d.v.d.plas16@kpnplanet.nl 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. 

Het watersportseizoen gaat weer beginnen! Als ik op de haven kom zie ik al 
veel mensen bezig met hun bootje en wij (nou ja, ik niet) zijn lekker bezig op 
de boot. Ik kom in beeld bij het schoonmaken en weer inrichten van de boot, 
verven en motor controle is voor de man J 
Maar het is mooi weer dus het vaarseizoen lokt weer.  
 
We gaan natuurlijk beginnen met de vierdaagse tocht. Dit jaar gaan we naar 
Rotterdam. We zijn al eerder in deze jachthaven geweest en ik vond het toen 
een gezellige en gastvrije jachthaven. Wij gaan ons in ieder geval weer 
inschrijven. Informatie en inschrijfformulier verderop in deze MEERPAAL. 
 
Er wordt volop gebouwd rond de jachthaven, dit zal van de zomer eigenlijk wel 
wat overlast geven. Maar ik denk dat, als er een nieuwe woonwijk staat, het 
wel heel mooi zal zijn.  
De bouw gaat wel snel: als je een tijdje niet richting jachthaven bent geweest 
en je komt er weer, zie je in ene een hele rij huizen aan de industrieweg staan, 
waarvan sommigen ook al zijn bewoond.  
 
U ziet verderop in de MEERPAAL ook een stukje staan over een nieuwsbrief. 
Lees het even goed door en meldt u aan als u hierin geïnteresseerd bent. 
 
Hebt u trouwens al vaarplannen oor het komende seizoen?  
Kijk eens op de site http://www.watersportevenementenkalender.nl 
Hier leest u alles wat er te beleven is aan evenementen op watersport gebied. 
U kunt op die site ook op een kalender aangeven als u een berichtje wilt 
ontvangen wanneer een bepaald evenement plaats vindt.  
Altijd handig. 
 
Wilt u misschien nog iets delen met andere leden? U kunt altijd kopij voor de 
MEERPAAL aanleveren via j.blom1959@gmail.com 
 
Rest mij niets anders dan u veel leesplezier te wensen met deze MEERPAAL 
en ik hoop u weer op de haven te zien of anders in Rotterdam, tijdens de 
vierdaagse tocht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joke 
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Van de bestuurstafel.  

Het vaarseizoen staat weer voor de deur en langzamerhand worden de boten op 
de haven weer vaarklaar gemaakt. Nu maar hopen op een mooie zomer. 
 
De jaarvergadering van de vereniging is alweer achter de rug. Op deze 
vergadering heeft Piet de Vries, voorzitter van de SJK (Stichting Jachthaven 
Katwijk) een uiteenzetting gegeven over de situatie rond de havenmeesters. Op 
dit moment is het SJK  bestuur druk bezig met de sollicitatieprocedure voor een 
nieuwe havenmeester en wellicht is op het moment dat u dit leest de vacature 
reeds ingevuld. Het zal wel even wennen worden, zowel voor een nieuwe 
havenmeester als voor ons allen. We houden  u op de hoogte! 
  
Zojuist is vanmiddag het bericht ontvangen van de gemeente dat in de toekomst 
de Sandtlaanbrug in de weekenden wellicht ruimere bedieningstijden krijgt. De 
invulling van deze  bediening zou met personeel/vrijwilligers vanuit de 
jachthaven/vereniging dienen te gebeuren, uiteraard na een opleiding door de 
gemeente. Nadere berichten zullen nog wel volgen. 
Ook is overleg geweest met de gemeente over de inrichting van de 
hoofdtoegang van de haven, die zoals u wellicht weet gewijzigd moet worden 
i.v.m. de bouwplannen bij de haven. Inmiddels is gestart met de bouw van het 
appartementencomplex aan de Rogstraat.  
Dat zal ongetwijfeld enige overlast geven tijdens de bouw. Onder andere  komt 
er een steiger te staan op de walkant van de haven, maar wel zodanig dat men 
er onder door kan lopen. 
  
Het bestuur van de vereniging is alweer bijeengeweest om de lopende zaken te 
bespreken en de invulling van de bestuursfunctie vast te stellen en wel als 
volgt: 
Voorzitter Luuk Wagter 
Penningmeester en 2e voorzitter Teun Kralt 
Secretaris Koos Ketting 
2e secretaris Jaap v.d. Horn 
2e penningmeester Dicky van der Plas, tevens lid evenementencommissie 
Jan van Duyn Hoofd evenementencommissie 
Klaas van der Plas algemeen bestuurslid en lid van de evenementencommissie. 
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Namens de secretaris hebben een vriendelijk verzoek aan  om uw emailadres 
aan hem door te geven. Dat is ideaal om u tussentijds op de hoogte te kunnen 
houden van het laatste nieuws. U kunt dit het beste doen door hem een email te 
sturen met uw naam en adresgegevens aan het volgende emailadres:  
sec.awk@gmail.com 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
  
Volgend jaar bestaat de vereniging 50 jaar en het is de  bedoeling om een 
speciale uitgave te maken van de Meerpaal met daarin wellicht foto’s en 
verhalen van vroeger. 
Wij vragen u daarom om foto’s van gebeurtenissen uit het verleden ter 
beschikking te willen stellen en ook eventuele verhalen zijn welkom! 
Inleveren  graag bij Koos Ketting of Jaap v.d. Horn. 
  
Verder vindt u in deze Meerpaal de inschrijving van de voorjaarstocht naar 
Rotterdam. Geef  tijdig op!  
Ik wens u allen een goede gezondheid en een voorspoedig vaarseizoen. 
 
Uw voorzitter Luuk Wagter. 
__________________________________________________ 

Voor de kids, een rebus 
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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 
Met genoegen presenteren wij ons bedrijf aan u: 
 
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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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 augustus 2014 
Kopij kan ingeleverd worden tot begin juli 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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Informatie van de Evenementencommissie. 

Voorjaarstocht 2014,  29 mei t/m 1 juni 
De voorjaarstocht van 2014 gaat dit jaar weer naar Rotterdam.  
Maximaal 25 boten kunnen  mee. 
 
Het is de evenementencommissie gelukt om goede afspraken te maken voor de 
openingstocht voor het aankomende vaarseizoen.  
 
We zijn te gast bij W.S.V Blijdorp  tegenover de ingang van de Dierentuin 
Blijdorp. 
 
Op donderdag 29 mei vertrekken wij om 8.00 uur uit de jachthaven Katwijk via 
Delft naar Rotterdam, waar we dan de stad met zijn vele mogelijkheden kunnen 
gaan verkennen. 
 
Op vrijdagavond is er in de kantine een Chinees buffet de kosten zijn € 15,00 
per persoon. 
 
Op zaterdag avond is de kantine ook afgehuurd voor een gezellige avond waar 
we een hapje en een drankje kunnen gebruiken. 
 
Het liggeld in de jachthaven kost € 1,10 per strekkende meter per nacht incl. 
stroom en water. 
 
Op verzoek van de havenmeester moet er een afrekening gemaakt worden. 
 
Dus bij aanmelding  a.u.b. gelijk het liggeld en het buffet afrekenen. 
Bij meer inschrijvingen dan 25 boten zal er geloot worden wie er mee kan. 
 
De inschrijving sluit zaterdag 17 mei 
  
Namens de evenementencommissie.  
 
 
 
P.S. In de volgende Meerpaal vindt u informatie over de gondelvaart welke 
eind augustus plaatsvindt 
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Informatie van de Evenementencommissie. 

Ik geef mij op voor de 4-daagse tocht: 
 
Inschrijfformulier 4-daagse tocht 
 
Naam boot   ……………………………………….. 
 
Naam schipper   ……………………………………….. 
 
Mobiel telefoonnummer 06-…………………………………… 
 
Lengte boot   ……………………………………….. 
 
Emailadres   ……………………………………….. 
 
Aantal personen dat aan het  buffet deelneemt…………………………. 
 

Kosten Chinees buffet de kosten zijn € 15,00 per persoon 
Liggeld is € 1,10 per strekkende meter                                                         
 
            
 
Gelijk afrekenen bij inschrijving. 
 
Dit formulier kunt u inleveren bij Jan en Janny van Duijn.  
 
 
De inschrijving sluit op 17 mei 2014. 
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Clubetentje in de Gouden Leeuw. 

We gingen deze keer met onze leden naar restaurant de Gouden Leeuw in 
Voorschoten. Een restaurant wat de meeste leden al konden. 
Er was een buffetvorm met live en cooking: er stonden diverse voorgerechten 
en warmhoud bakken vol met div. soorten vlees, vis, schaaldieren, groenten, 
rijst, frites, salades en aardappels klaar. Het was teveel om op te noemen. 
 
Ook kon je nog zelf  je eigen keuze aan vlees, vis en groentes laten wokken. Je 
keek echt je ogen uit. Om 18.00 uur kregen we het seintje dat het buffet voor 
ons geopend werd.  
Ook alle drankjes en sterke drank waren bij de prijs inbegrepen (behalve 
buitenlands gedistilleerd).  
 
De bediening was prima, we kregen voldoende te drinken en het eten was 
geweldig  je kon net zo veel eten als je wilde. Na het eten was er zelf nog een 
dessert en een ijs buffet. Het werd een heel gezellige avond, iedereen had het 
reuze naar zijn zin.  
Dit evenement was echt een herhaling waard. 
 
Namens de evenementencommissie. 
 

Kapsalon Minnee 

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

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

afspraak 
Vrijdag: 8:30-12:00 uur – 12:30-18:00 uur 
Zaterdag: 8:00-14:00 uur 
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HIGH TEA. 

Zaterdag 12 april in het restaurant de Comedie op de boulevard in Katwijk. 
Aanvang 13.30 uur. 
 
Omdat het vorig jaar zo leuk geweest was en we toch veel verzoeken binnen 
hadden gehad om nog eens een High Tea te organiseren, viel het dit jaar met de 
opkomst toch wel een beetje tegen. 
 
We waren met zijn dertienen deze middag. De tafel was leuk gedekt, en we 
hadden er zin in.  
De sfeer was leuk en heel gezellig, we hebben genoten van de scones met 
slagroom en jam, bonbons, brounies en nog meer zoetigheden, Er waren ook 
hartige hapjes zoals: sandwiches met zalm, carpartio, de warme hapjes en nog 
veel meer heerlijke hapjes. Alles werd weggespoeld met de nodige thee en er 
werd ook koffie geserveerd voor diegene die daar trek in hadden. 
 
Het was weer een heel gezellige middag, hebben heel wat afgepraat en 
gelachen en gingen voldaan weer naar huis. 
 
Namens de evenementencommissie.  
Dicky en Janny.   
_______________________________________________________________ 
 

Internetsites  

http://www.watersportalmanak.nl/getijdentabellen-2014 
Nederland kent een aantal getijdenwateren. De Westerschelde, de 
Oosterschelde, de Waddenzee, de Eems en Dollard en natuurlijk de Noordzee. 
Het getij heeft niet alleen een stijging of daling van het water maar ook een 
horizontale stroming in het water. De waterstand bepaalt of u met uw diepgang, 
kunt varen. De stroming bepaalt de meest gunstige tijd om te vertrekken. 
 
http://www.watersportevenementenkalender.nl 
Als u deze link in uw browser kopieert ziet u in één oogopslag  leuke 
evenementenzijn rondom de watersport. Hebt u nog geen vakantieplannen: kijk 
eens op de site en misschien doet u nog wel ideeën op waar heen te varen.  
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Van het secretariaat. 

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. 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. 

Tot de volgende keer, Koos 

 
 
Van het secretariaat. 

   
 

Wij ontvingen het droeve bericht dat 
 

Dhr. IJSBRANDT SCHAART 
 

op 82 jarige leeftijd is overleden. 
 

Hij was vele jaren lid van de Watersportvereniging en bekend op stijger 3. 
 

De begrafenis heeft 7 maart plaatsgevonden.  
 

Wij wensen zijn 
familie veel sterkte om dit verlies te dragen. 

 
Bestuur Algemene Watersportvereniging Katwijk 
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Nieuwe app voor watersportliefhebbers. 

Er is een nieuwe app voor Nederlandse watersportliefhebbers. De naam is 
,Zeeweer'. Recent heeft Apple de iPhoneversie van 'Zeeweer' goedgekeurd. 
Deze nieuwe app toon toont de live golfgevens uit het 'landelijk meetnet water' 
van Rijkswaterstaat en de weermetingen uit de kuststations van het KNMI. 
Het idee is dat u in één oogopslag een overzicht krijgt van de actuele condities 
op een aan zee, en uit betrouwbare bronnen kunt opmaken wat u de komende 
uren en dagen kunt verwachten. 
 
GPS: 
De app werkt met automatische locatiebepaling via GPS en kiest zelf de meest 
dichtbij zijnde kustlocatie, of laat u zelf vooringestelde locaties kiezen. Naast 
het live weerrapport van alle kustlocaties inclusief de bijbehorende getijstanden 
(+radar) toont de app ook het Marifoonbericht van het KNMI en de 
waarschuwingen voor de scheepvaart. 
 
Betrouwbaar: 
Prominent in de app zijn de reeksen weerkaarten die speciaal voor de Noordzee 
zijn vervaardigd met behulp van het GFS (Global Forecasting System)-
weermodel. Dat is een internationaal veel gebruikt model dat heel betrouwbaar 
is voor wat het de wind, golven, zicht- en regenverwachting betreft. 
 
Termijnbeoordelingen: 
Verderop staat de echte weerinfo: de Synoptische analyse en 
termijnberoordelingen van de KNMI-meteorologen(de tekstjes). En de daarbij 
horende beroemde Bracknell-Faxkaarten, de KNMI-Hirlam-. Deutscher 
Wetterdienst (GME)- en ECMWF-kaarten.  
 
Ipadversie: 
De iPadversie met alles er-op-en-er-aan kost € 2,69, de iPhoneversie € 1,79.  
De Androidversie is voorzien van reclame. Wie deze app liever advertentievrij 
heeft, kan deze via een kleine (€ 1,49 cent) in-app betaling weghalen en krijgt 
er twee mooie widgets voor het startscherm bij.  
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Zorgen over versnippering vaarnetbeheer. Bron: de Vaarkrant 

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. 

 
 

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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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. 
 
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 werden 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. 
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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. 
 
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.” 
__________________________________________________ 
Voor de kids, een moederdag rebus (11 mei, vergeet het niet J ) 
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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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Watersport in Vlaanderen: gratis downloads over waterwegen. 

Steeds meer Nederlandse watersporters varen over de grens. België is daarbij 
een populair vaargebied. Vanaf de provincie Zeeland is Vlaanderen goed aan te 
varen. Zowel via de Noordzee als via het Kanaal van Gent naar Terneuzen is 
Vlaanderen goed bereikbaar. Steden als Brugge, Antwerpen, Gent en Brussel 
liggen op een of enkele vaardagen vanuit Nederland. 
 
Langs rivieren en kanalen schuift het steeds wisselende landschap voorbij. De 
mooiste plekjes liggen altijd aan het water en zijn goed bereikbaar voor iedere 
motorboot. Langs de Vlaamse waterwegen liggen talrijke natuurgebieden, 
recreatiedomeinen, historische steden en gezellige dorpjes. En natuurlijk zijn er 
ook uitgestippelde wandel- en fietsroutes die aansluiten op de jaagpaden langs 
de waterwegen. Zo wordt varen langs Vlaamse waterwegen een onvergetelijke 
ontdekkingsreis. 

De Belgische organisatie ‘Promotie binnenwateren Vlaanderen” biedt u een 
schat van informatie over het varen in België, over de vaarregels en natuurlijk 
over de mooiste vaarroutes. Via hun website zijn veel gratis downloads met 
kaarten etc beschikbaar. 
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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.  
Zo ontvingen een aantal leden een dag voor de ledenvegadering een mailtje als 
herinnering aan deze vergadering. 
 
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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Bolletjes in je tank  

Juist in deze tijd, als alle boten weer het water op gaan, is het belangrijk de 
brandstofvoorziening van de motor goed te controleren. Het beste kan 
begonnen worden met het watervrij houden van de brandstoftank. Dan ontstaat 
er geen last van bacteriën en schimmels. 
 
Om te beginnen is het verstandig om de rubber afdichtring van de vulopening 
na te zien en eventueel te vervangen. Ook is een goede waterafscheider in de 
brandstoftoevoerleiding van belang en moeten regelmatig de filters worden 
vervangen. 
Lucht en condens 
Een andere oorzaak van water in de tank is het vocht dat met de lucht meekomt 
door de ontluchtingsleiding, en in de tank condenseert. Om dit te voorkomen 
moet de ventilatielucht worden gedroogd, zodat er veel minder water in de 
dieseltank komt. Hiervoor is de TankDryer een oplossing. 
Het is een doorzichtige container die in de ontluchtingslang wordt geplaatst en 
is gevuld met een halve kilo Silica bolletjes.  De vochtige lucht moet voordat 
het de tank bereikt door de TankDryer heen en zal hier al vocht afgeven aan de 
speciale absorberende bolletjes. Als de 'droger' verzadigd raakt, is dat te zien 
aan de bolletjes die dan van diepblauw  nu roze geworden zijn. 
Hergebruikt 
De Dryer kan dan in de oven, magnetron of op de kachel gelegd worden om te 
drogen. Daarna kan het apparaat worden hergebruikt. De verkoopprijs bedraagt 
€ 48. 
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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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Het gevaarlijkste vaarwater van Nederland. 
Bron: de Vaarkrant 

De discussie over veiligheid in de watersport laait op. Aanleiding zijn cijfers 
van Rijkswaterstaat waaruit blijkt dat er zich vorig jaar een recordaantal van 
473 ongelukken op het water voordeden. De Vaarkrant brengt als onderdeel 
van die discussie in kaart op welk vaarwater je bovengemiddeld veel stroming, 
ondieptes of scheepvaartverkeer tegenkomt. We maken een rondje langs deze 
gebieden en vragen experts om hun mening. 
 
De Maasmond 

De Maasmond, het kustgebied waar de Maas en de Rijn uitstromen in de 
Noordzee, is een van de drukste vaarwateren van de wereld. De Maasmond is 
het aanloopgebied van de Rotterdamse haven. Scheepvaart en recreatievaart 
kruisen elkaar. De stroming in de Nieuwe Waterweg, het laatste stuk van de 
rivier, kan oplopen tot wel vijf knopen. Ondertussen denderen hier schepen 
voorbij met 20 knopen. Het aanlopen van bijvoorbeeld de haven van Maassluis 
met harde westenwind terwijl het net afgaand tijd is, is het ergste scenario. Dat 
wordt dus wind tegen stroom. Als je niet heel goed oppast word je er met je 
schip tegen het havenhoofd gezet. 

 Westerschelde 

Een ingewikkeld stuk om te varen is de Westerschelde, de monding van de 
Schelde. Dit is het vaarwater vanaf de Belgisch-Nederlandse grens tot aan de 
Noordzee. Beroepsvaart en recreatievaart komen er elkaar tegen. ,,Er zijn in de 
Westerschelde veel smalle geulen waar vrachtverkeer moet draaien'', aldus 
eigenaar Pieter Visser van Zeezeilschool Scheveningen. ,,Vooral de 
Sardijngeul bij Vlissingen is berucht.  Je moet goed opletten dat je jezelf niet in 
een verkeerde positie manoeuvreert.'' Op de Westerschelde geldt verder het 
Westerschelde-reglement. Hier dient rekening mee gehouden te worden, want 
dit zijn andere regels dan op de andere vaarwateren in Nederland. 
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 Prinses Margrietkanaal 

,,Het is elk jaar raak qua ongelukken op het Prinses Margrietkanaal’’, aldus 
Derk Glasbergen van Zeilschool de Kikkert in Lemmer. ,,Ik vaar hier nu al 35 
jaar, ik ben zeilinstructeur en ik kan het mij niet herinneren dat er één jaar 
bijzat dat er geen ongeluk plaatsvond’’. Het Prinses Margrietkanaal  loopt van 
Lemmer naar Groningen. Ook dit is gevaarlijk vaarwater omdat beroepsvaart 
en recreatievaart elkaar er voortdurend kruisen. De scheepvaart heeft hier altijd 
en overal voorrang op de recreatievaart. Hoge beroepsschepen zorgen voor 
slecht zicht en de recreatievaarder heeft dit niet altijd door. Als je zelf de 
stuurhut en de schipper van een binnenvaartschip niet kunt zien, dan ziet de 
schipper jou ook niet. 

Toevluchtsoorden 

Hoe groot de dode hoek van een schip is, hangt af van het type schip, de lading 
en de hoogte van de stuurhut. De dode hoek van een binnenvaartschip kan tot 
350 meter groot zijn. Blijf dus uit de dode hoek. ,,Het Prinses Margrietkanaal 
moet worden gebruikt om van A naar B te varen of om over te steken naar het 
IJsselmeer’’, zegt Glasbergen. En dus niet om er te recreëren. Zeilers mogen op 
het Prinses Margrietkanaal volgens het verkeersregelment alleen rechts varen 
en dat alleen wanneer de motor stand-by staat. Voor de recreanten zijn de 
naastgelegen meren zoals het Sneekermeer, Slotermeer en het Brekken Meer 
prima toevluchtsoorden. 

Eierlandse Gat 

Het Eierlandse Gat tussen Vlieland en Texel staat bekend om haar ondiepten en 
sterke stromingen. Geulen en ondiepten verplaatsen zich voortdurend waardoor 
veel verschillende en afwisselende zandbanken ontstaan. Het stroomt er tot wel 
vijf knopen en is daardoor extreem lastig om te bevaren. De stroom verandert, 
de diepte verandert, en dat alles in een razend tempo. 

Wegblijven 

Vanwege de vele zandbanken bij het Eierlandse Gat raken schepen er dan ook 
vaak de grond.  
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Tot op de dag van vandaag ligt hier een oud koolschip uit de Tweede 
Wereldoorlog en wanneer het water laag staat, is dit schip te zien. ,,Vanaf de 
zandbanken kun je in deze geul soms lokaal bekende kitesurfers en 
gevorderden op het gebied van catamaranzeilen bezig zien’’, aldus Charles 
Douma, KNRM-schipper op Texel., De conclusie van hoofdschipper Wim 
Molog van de KNRM op Vlieland luidt: ,,Om het Eierlandse Gat op te kunnen 
moet je een gevorderde zeiler of motorbootvaarder zijn. Anders moet je er 
wegblijven.’’ 

_______________________________________________________________ 
 
Vaarbewijs  bron:nos.nl 

De seniorenkeuring in de pleziervaart wordt afgeschaft. Het kabinet vindt de 
keuring niet veel meer toevoegen aan de veiligheid op het water, omdat 
ouderen steeds vitaler worden.  

Tot nu toe moeten ouderen boven de 70 om de vijf jaar een keuring door, als ze 
willen blijven varen op boten langer dan 15 meter of sneller dan 20 kilometer 
per uur. Voor kleinere en langzamere boten was sowieso al geen vaarbewijs 
nodig.  

Per 1 juli 2014 is de keuring verleden tijd.  
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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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