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Kortenaerstraat 31 2224 RH Katwijk 
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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. 
 
Nog even en 2014 loopt ten einde. Het is een cliché, maar wat gaat de tijd toch 
snel. De zomer is voorbij. Onze boot is weer leeggeruimd en is ‘winterproof’. 
Jammer, maar ja, zo gaat het. Over vier maanden begint gelukkig het 
vaarseizoen weer. In april moeten we toch met de boot aan de slag om deze 
klaar te maken voor de voorjaarstocht. 
 
Er is veel gebeurd dit jaar, de wereld staat momenteel echt in brand. Sla de 
krant open en je leest niets anders dan ellende. Ik begin dan ook altijd met de 
strip te lezen die in de krant staat, dat is tenminste een leuk begin. Maar verder 
lees ik niet echt iets leuks in de krant van vandaag…ziekte en geweld. 
Misschien dat deze kerst mensen doet inzien hoe zinloos geweld is. Als ieder 
mens een ander mens gelukkig zou maken, was de hele wereld gelukkig. 
 
Ook op persoonlijk vlak is het voor velen onder ons niet makkelijk geweest. 
Daarom een kaarsje om degenen een hart onder de riem te steken die het 

moeilijk hebben door bijvoorbeeld ziekte of verlies.  
 

 
 
Volgend jaar bestaat onze vereniging 50 jaar. Bij de oprichting van de 
vereniging was ik 5 jaar J. 
Dit jubileum gaat natuurlijk gevierd worden. Een hele mijlpaal hoor. U leest 
volgend jaar in de MEERPAAL hoe en wanneer het gevierd gaat worden. Maar 
dat is volgend jaar. 
 
Veel leesplezier met deze MEERPAAL. 
 
Alvast fijne feestdagen en tot ziens op de nieuwjaarsreceptie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joke. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL…….. 
Het vaarseizoen 2014 zit er weer op. De meeste sloepen staan weer op het 
droge en de jachten zijn als het goed is weer winterklaar gemaakt. 

Al met al is het toch nog een redelijk jaar geweest, ondanks het slechte weer in 
augustus. Ook in de haven was deze slechte maand goed te merken. Het aantal 
overnachtingen lag een behoorlijk stuk lager dan seizoen 2013. Ook de haven 
is inmiddels in een soort winterslaap, maar het secretariaat is gewoon 
bereikbaar op de dinsdag en de donderdag. Daniëlle staat u graag te woord 
met raad en daad.  

De besprekingen met de gemeente over de wijziging van de hoofdingang en 
de hellingbaan gaan nog steeds door en als ik dit stukje schrijf moet ik de 
volgende dag met Simon Bachofner weer naar de gemeente voor overleg. Als 
het goed is gaat dezelfde aannemer welke de kaderenovatie in het verleden 
heeft gedaan ook dit werk weer uitvoeren. De planning krijgen we ook te 
horen maar de bedoeling is dat een en ander voor seizoen 2015 gereed is. 
Tegelijkertijd zal vermoedelijk ook de toegangscontrole wijzigen: de sepkey is 
inmiddels verouderd en onderdelen voor reparatie van het systeem zijn 
nauwelijks nog verkrijgbaar. Het word waarschijnlijk de jachthavenkaart 
welke inmiddels in vele jachthavens wordt toegepast. Deze kaart is niet alleen 
voor de toegang maar zal ook worden gebruikt voor de electrakasten en 
douches. Daartoe dienen deze ook omgebouwd te worden, maar we hopen dan 
ook van  de meeste storingen af te zijn die werden veroorzaakt door 
weigerende muntproevers.  

Deze jachthavenkaart kunt u ook onderweg bij andere havens gebruiken voor 
electra en andere voorzieningen. U dient de kaart dan wel ter plaatse in die 
haven op te laden, want u kunt tegoeden van de ene jachthaven niet gebruiken 
bij een andere jachthaven. Ook de toegang dient apart geregeld te worden. 

Nadere berichten over de vervanging van de sepkey volgen t.z.t. via de 
jachthaven. 

Ook de vereniging sluit dit jaar af. De laatste bijeenkomst was een goed 
bezochte bingo avond in gebouw Noord Oost, waar we weer gastvrij zijn 
ontvangen. Zo’n 70 personen deden gezellig mee. Ook mochten we een aantal 
nieuwe gezichten welkom heten. De evenementencommissie had weer z’n 
best gedaan om een flink aantal leuke prijzen op de kop te tikken met als 
uitsmijter een van der Valk bon van € 150,--! 
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 BELANGRIJKE DATA IN 2015: 
 
3 januari,  Nieuwjaarsreceptie in havenrestaurant vanaf 16.30 uur 
20 maart, Ledenvergadering 
14 maart ,   Clubetentje Gouden Leeuw,  life en cooking 
14 mei , Hemelvaarttocht, deze gaat naar Zaandam, jachthaven Dukra 

en het totaal  vernieuwde  centrum  van Zaandam 
20 november,   Receptie ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze 
vereniging.   
 
Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Locatie Sponsorhome Quick Boys, 
17.00 tot ca 19.00 uur! 
 
Zoals u uit bovenstaande aankondiging zult begrijpen, zijn de voorbereidingen 
voor het 50 jarig jubileum in volle gang. Er komt best wel een en ander op ons 
af om alles goed te organiseren. Nadere berichten volgen in de komende 
Meerpalen en uiteraard krijgt u t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.  
 

Rest mij u allen fijne feestdagen en een gezellige wintertijd toe te wensen. 

Uw voorzitter,  

Luuk Wagter 

 

Laatste nieuws: 
 
Vanaf 6 januari a.s. tot 2 april zal de hoofdingang en de hellingbaan buiten 
gebruik zijn i.v.m.  het verplaatsen van de trap en hellingbaan. 

Voor zomer van toepassing zal u dus via het middelste hek naar de haven 
kunnen. Sleutels daarvoor zijn te verkrijgen op het havenkantoor. Dit is 
noodzakelijk omdat bij hek 1 (Rabo) en hek 2 (midden) de Sepkey niet meer 
werkt. 

Nieuwe fietsbrug Valkenburg - Oegstgeest krijgt een vrije doorvaart hoogte 
van 3.50 meter en wordt bedient vanaf de Sandtlaanbrug. 

 
 
 
 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2014.5 5 www.watersport-katwijk.nl 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

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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Nieuwjaarsreceptie 
 

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd 

voor de nieuwjaarsreceptie 

2015.  

 

Deze vindt plaats op zaterdag 3 januari 

2015 in het jachthavenpaviljoen van 

16.30 tot 19.00 uur. U krijgt nog een 

uitnodiging maar schrijf de datum 

alvast in uw agenda.   

___________________________________________ 
Ledenvergadering 
 

 
 
De ledenvergadering vindt in 20 maart 2015 plaats in Tripodia. Schrijf alvast 
deze datum in uw agenda. Na de vergadering vindt er nog een gratis bingo 
plaats. In de volgende MEERPAAL vindt u de vergaderstukken. 
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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 

 

 
 
 

    
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 2015 
Kopij kan ingeleverd worden tot half januari  2015 
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Praktische folder Rijkswaterstaat over verplichtstelling AIS. 
 

De meeste schepen die op de Rijn varen moeten per 1 december 2014 een 
Inland AIS-apparaat aan boord hebben en gebruiken. Ook moeten deze 
schepen een Inland ECDIS of vergelijkbaar elektronisch visualiseringssysteem 
aan het AIS-apparaat koppelen. 

De verplichting geldt voor iedereen - beroeps- en recreatievaart – die op de 
Rijn vaart met een schip van 20 meter of langer en ook voor kleinere 
beroepsmatig opererende vaartuigen met eigen aandrijving. Het besluit tot 
verplichtstelling is genomen door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart 
(CCR) en betekent een wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) 
artikel 4.07. Overigens is AIS binnenkort ook verplicht op de andere 
binnenwateren in Nederland. Een aanpassing van het 
Binnenvaartpolitiereglement is in voorbereiding. 

Elektronisch visualiseringssysteem  

Naast een AIS-apparaat is op de Rijn, Waal, Nederrijn en Lek ook een Inland 
ECDIS of vergelijkbaar elektronisch visualiseringssysteem verplicht. Hiermee 
zijn schepen met AIS over een afstand van minimaal 5 km zichtbaar, zodat 
tijdig geanticipeerd kan worden op de ontmoeting met andere schepen (en 
deze veilig gepasseerd kunnen worden). Dit is vooral belangrijk voor bochtige 
riviertrajecten en kruisingen van vaarwegen waar het vaak lastig is andere 
schepen op tijd te zien. 

Gecertificeerd Inland AIS apparaat verplicht 

Voor AIS-plichtige schepen zijn alleen gecertificeerde Inland AIS-apparaten 
toegestaan. AIS transponders klasse A/B die in de zeevaart worden gebruikt, 
zijn dus niet toegestaan. Inbouw mag uitsluitend plaatsvinden door een 
erkende installateur. 

Praktische folder   

Over het wat, waarom en de consequenties van de verplichtstelling heeft 
Rijkswaterstaat een praktische folder gemaakt. Daarin staat alles wat een 
schipper moet weten over de verplichting van Inland AIS op de Rijn per 1 
december 2014. De folder is hier te vinden, meer informatie ook op 
www.rijkswaterstaat.nl/ais
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de ledenadministratie. 
  
De opgave van nieuwe leden is een beetje achterop geraakt door het nieuwe 
ledenbestand en de omnummering van 2 naar 1 bestand. Zoals al eerder 
aangegeven worden de oude lidnummers niet meer gebruikt. Een handige tip is 
om het adreskaartje wat in de enveloppe zit van de Meerpaal te bewaren. Voor 
de ledenadministratie zijn lidnummers onmisbaar, alleen al omdat er zo'n 30 
Plassen zijn en zo meer.  De laatste nieuwe leden opgaaf stond in MP 2012/5 en 
hier een vervolg van af toen oudlidnr.71712. 

76 L. W. van Duijn     33 D. v. d. Berg 

Vanaf hier 2013 

371 W. Zuurmond   77 J. van Duijn    146 Lah Ijzelenberg      151 B. de Jong 

346 A. Vllasaku              272 IJs v. d. Plas    3 D. Anderson  78 H. van Duijn 

334 H. Tiekstra  175 R. de Kruijf    168 C. Corbee   361 W. Wagter 

324 L. Smit   217 C. de Mooij    51 T. Donkers   273 C. v. d. Plas 

216 J. W. v. d. Molen  133 A. Hoek    43 R. C. Dees   332 A. Staal       

281 J. Pluimgraaff   312 C. de Ruijter    348 M. J. Vooijs  tot hier 2013 

 

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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Vanaf hier dit jaar 2014 

143 L. van Hoven   118 A. Haasnoot       68 H. van Duijn   288 B. M. Reiss 

378 J. van Beelen    379 A. Schoneveld   380 P. Luinstra   381 S. v. d. Plas 

382 D. Slot               383 J. Mathijssen      384 G. P. van Egmond 385 A. J. Kopperberg 

386 J. de Kok   387 M. Guijt             388 M. Vlieland  389 M. van Duijn 

Opgaaf t/m 1november 2014                     390 A. B. van Duin  
  
Zoals u ziet in de opgave zijn de lidnrs. vanaf 378 opeen volgend.  

Mededelingen voor de decemberpost.      

Deze post krijgt u in de bus tussen Kerst en Nieuwjaar. Hierin staat de 
uitnodiging voor de Nieuwjaars receptie op zaterdag 3 januari 2015. Wordt 
gehouden in het jachthavenpaviljoen van 16.30 tot 19.00 uur   

Wij willen u er op wijzen dat op de Alg. Ledenvergadering in maart is besloten 
om de contributie te verhogen naar € 25,=     

Contributie betalingen 2015      

Leden die geen machtiging hebben afgegeven krijgen een nota van het nieuwe 
contributiebedrag ad    € 25,=      

Leden die de contributie betalen met een machtiging kunnen de  afschrijving 
van € 22,50 verwachten rond 1/2 januari 2015.    
  

Opmerking      

Als u onverhoopt geen AWK post heeft ontvangen, wilt u dan even een  belletje 
of een mailtje doen? Tel.nr. en mail adres staat in het adressenblad voor in de 
Meerpaal     
 
Namens het secretariaat: Koos Ketting 
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Rustyco ‘consumeert’ roest  Uit “De Binnenvaartkrant” editie 20-23 
september 2014 (ingestuurd door D.Broekhuizen) 
 
Rustyco verwijdert 100 procent roest: microscopisch en poriëndiep! 
Het is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar, ruikt niet, is onbrandbaar, 
geen dampen, tast de huid niet aan. 
Rustyco heeft eveneens een positief effect op bijvoorbeeld koper, aluminium, 
chroom en RVS zonder het materiaal aan te tasten. Last but not least: er is geen 
effect op verf, plastic, rubber, glas, hout et cetera. Rustyco is een middel dat 
eenvoudig roest ‘consumeert’. 
 
Een mirakel? Nee, het wordt al jaren in Eemshaven geproduceerd. Het product 
onderscheidt zich door roest volledig op te lossen. Dat wil zeggen: geen 
roestomvormer of laag over laag ofwel afdekken voor zuurstof. De roest wordt 
eenvoudig opgelost in het product Rustyco. 

 
 

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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Er zijn twee versies: vloeibaar – met water te verdunnen – voor 
onderdompeling van allerlei materiaal en in “gelvorm” voor het aanbrengen op 
grotere vlakken. Het vloeibare concentraat is herbruikbaar. 
Rustyco’s sales manager Raymond van den Heuvel showt tijdens het interview 
de promotiefilm op de website en haalt diverse sterk roestige 
materiaalvoorbeelden uit de automotive-, tuinders- en maritieme branche 
tevoorschijn die na behandeling met Rustyco opnieuw origineel van kleur zijn. 
Lichte roest lost eenvoudig op in het mengsel, zware roest zakt naar de bodem. 
Eenmaal ontroest is het oppervlak een perfecte hechting voor elke primer, verf 
of iedere vorm van conservering. 
  
Ontwikkeling 
Rustyco is inmiddels vier jaar op de markt. Met disciplines in de autobranche 
zocht de oprichter destijds naar een echt werkende “roestoplosser”. Hij deed 
kennis op in de VS, kwam terug en realiseerde met behulp van een 
researchteam het huidige unieke product. 
In de autobranche, zoals bij Halfords en Brezan, maar ook in de pleziervaart 
evenals Pon Power is het product inmiddels gerenommeerd. 
Aan invoering in de zee- en binnenvaart werkt Van den Heuvel hard. In 2013 
riep De Telegraaf Rustyco uit als het meest prestigieuze, eervolle product van 
de Benelux. 
 
Maritiem gebruik 
Kostbaar is het middel niet. Het wordt vaak gebruikt als alternatief of juist in 
combinatie met stralen aangezien je niet alles kunt stralen of er eenvoudig niet 
bij kunt. 
Een gedeeltelijk bestaande conserveringslaag wordt door Rustyco niet 
aangetast, aldus vraagt het product kaal roestig ijzer. Niettemin is voor alles 
wat kan vastlopen op roestvorming in de bagger-, visserij-, jachten overige 
scheepvaartwereld Rustyco een perfecte oplossing. Sterker nog, het materiaal 
krijg een tweede leven. 
Het bedrijf staat allerminst stil en besteedt enorm veel aandacht aan zowel 
marketing als productontwikkeling. Van den Heuvel verwacht daarom ook op 
korte termijn een aantal nieuwe revolutionaire producten voor andere 
gebruikstoepassingen te introduceren. 
Rustyco volgen kan in uw voordeel zijn! Roest? Rustyco redt! 
 
www.rustyco.nl 
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KERSTPUZZEL voor de kids 
  

 
 
advent    ezel    kerstboom   licht   rendier arreslee  jezus   kerstman    maria   
stal bal      kaars   krans       pakje   ster diner     kaart   kribbe      piek    vrede 
 
Streep de woorden die hier boven staan door en maak van de overgebleven 
letters het puzzelwoord. 

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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De boot laten overwinteren. Hoe doe je dat?  
 
In de winter laten veel watersporters de boot in het water liggen. Er zijn er ook 
veel die de boot in de winter in een loods of op een terrein zetten. Zet je de 
boot op de  kant dan kun je het onderwaterschip schoonmaken, schilderen en 
opnieuw in de  antifouling zetten en ander onderhoud uitvoeren. 
 
In dit artikel treft u tal van tips om de boot goed de winter te laten doorbrengen. 
 
Het winterklaar maken: 
Belangrijk is dat het water uit de tanks en leidingen en ander onderdelen van 
het watersysteem verwijderd is. Koppel hiervoor leidingen los. Zorg ervoor dat 
de waterpomp en boiler geen water meer bevat. Deze kunnen behoorlijke 
vorstschade oplopen. 
 
Vervang de oliefilter en breng nieuwe olie aan. De olie zorgt inwendig voor 
een goede conservering. Koppel de gasfles los en haal alle gasflessen van 
boord. Verpak de gasdrukregelaar in bijvoorbeeld een plastic zak. 
Haal de zeilen, bootkussens, reddingvesten en bijvoorbeeld zeilkleding 
van boord. Na een wintertje kunnen deze beschimmeld zijn en dat krijg 
je er niet eenvoudig af. Haal ook potjes, flesjes met alles wat maar kan 
bevriezen van boord. 
 
Het hijswerk: 
Eerst zal de boot met een kraan uit het water gehesen moeten worden. 
Heb je een zeilboot dan kan het zijn dat eerst de mast van de boot 
verwijderd moet worden. De kraan is daarbij bepalend. Je hebt kranen 
waarbij de mast toch op de boot kan blijven staan. Wil je de mast dus 
op de boot laten staan informeer dan bij de haven waar je de boot op 
de kant wil laten zetten. 
Voordat de boot uit het water gehesen wordt is het belangrijk dat je 
precies weet waar zich onder water de afsluiters uitkomen of waar je log 
zit. Op het log zit een rad en die kan door de halsband beschadigd worden. 
Ook de schroefas en of het roerblad kan aardig in de weg zitten. Zorg 
ervoor dat je foto’s of tekeningen van het geheel onder de waterlijn hebt. 
 
Zodra de boot op de kant staat, geef dan boven de waterlijn op de romp 
met stickers aan waar het beste de hijsbanden kunnen worden aangebracht. 
Schenk ook aandacht aan de zeereling. Geef de staalkabel in de reling ruimte. 
De hijsbanden kunnen immers als tegen de staalkabels drukken en de reling 
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naar binnen drukken. Houd ook rekening met de plaats van de hijsbanden 
bij de scepters. 
 
De bok: 
De boot staat gedurende de hele winter op een bok. Neem een sterke bok, 
die stevige schoren bevat. Bij polyester ga dan na waar de schotten of spanten 
in de romp zitten. Het beste is dat de poten van de bok op de lijn van een schot 
of spant zit. Zorg dat op de poten van de bok een plaat van bijvoorbeeld 
multiplex komt om de krachten van de steunpunten over een zo groot mogelijk 
oppervlak te verdelen. Plaats op de legger van de bok een balk. Hierop komt de 
kiel te staan. 
Zodra de boot met de kraan op de bok staat kun je de poten stellen en onder de 
platen wiggen slaan, zodat de boot geheel gefixeerd is. Nu kan de bok met de 
boot in een loods of op het terrein worden geplaatst. 
 
Het schoonmaak en poetswerk: 
Zodra de boot op de kant staat, spuit dan met een hogedrukspuit het 
onderwaterschip  schoon. Zolang de romp nat is kun je het vuil en waterpokken 
eenvoudig met een  schraper verwijderen. Is de romp eenmaal opgedroogd dan 
zult u merken dat dit  veel moeizamer gaat. Houd bij het schoonmaken van het 
vuil op de antifouling de  romp daarom zoveel mogelijk nat. Dus in één keer 
alle vuil verwijderen! 
Polyester rompen worden vaak door aanslag geel. Schoonmaken met cleaner 
helpt  vaak niet. Hiervoor heb je speciale schoonmaakmiddelen zoals van 
Starbright op basis van citroenzuur. Dit breng je heel eenvoudig met een spons 
aan. Ook kun je dit erop  sprayen. Na een paar minuten intrekken ziet uw romp 
er weer als nieuw uit. Maak daarna met cleaner de romp, dek etc. schoon en zet 
de boot de was. De antifouling dien je pas  net voor tewaterlating op het 
onderwaterschip aan te brengen. Het effect van de antifouling 
gaat anders verloren. 
 
Voorkomen van bevriezing: 
Een aantal thema’s om bevriezing te voorkomen zijn al aangegeven. Echter 
de motor en alle afsluiters moeten nog tegen bevriezing beschermd worden. 
Je hebt direct en indirect gekoelde scheepsmotoren. Bij indirect heb je al 
koelvloeistof in het motorblok en koelcircuit. Bij direct gekoelde motoren 
wordt water van buitenaf door het blok heen gepompt en gaat het via de uitlaat 
weer de plomp in. Het water blijft dus altijd in het koelcircuit van het 
motorblok en uitlaat staan. Zodra de boot 
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op de kant staat dien je het water te vervangen door antivries. Je moet dus in 
plaats van water, antivries door het blok en uitlaat te spoelen. Raadpleeg 
hiervoor het instructieboekje van je motor. De afsluiters. Deze zitten 
bijvoorbeeld in het circuit van het toilet en bij waterafvoerpunten van de 
gootstenen. Voor het toilet wordt het water ook weer van buitenaf aangezogen. 
Breng een slang aan op de huiddoorvoer van het aanzuigpunt. Hang de slang in 
een jerrycan met antivries en bedien de pomp op het toilet net zo lang dat er in 
het vuilwaterreservoir en huidoorvoer naar buiten het antivries eruit komt. Zet 
de kogelafsluiters dicht, zet ze direct weer open en weer 
dicht. Deze laatste handeling zorgt ervoor dat er een filmpje antivries in de 
kogelafsluiter achterblijft en zo de kraan voldoende beschermt. 
 
Boot afdekken met zeil: 
Je kunt de boot eventueel afdekken met een zeil of een speciaal voor de boot 
gemaakte dektent. Dek je de boot met een zeil af, dan dien je het zeil wel zo 
aan te brengen en te ondersteunen zodanig dat na een storm en na een flinke 
laag sneeuw nog goed blijft zitten. In de winter tref je vaak boten op de 
winterstalling aan, waarbij er flinke kuilen als gevolg van regenwater of 
smeltwater in het zeil staan. Zo’n kuil met water in het zeil weegt 
behoorlijk en kan daardoor schade aan de boot brengen. Dus zorg voor 
voldoende ondersteuning en zet het zeil daar waar kan vast. Zorg ook dat het 
onder het zeil voldoende kan ventileren. 
 
Voorkomen van vocht aan boord: 
Plaats in alles ruimtes vochtvreters. Zolang de boot op de kant staat dienen 
deze afhankelijk van de grootte een aantal keren geledigd moeten worden. De 
bootkussen, kleding etc. van boord af halen. Deze houden anders ook veel 
vocht vast. 
 
Voorkomen van inbraak op de winterstalling: 
Haal alle kostbare spullen van boord. Hebt u een buitenboordmotor, haal deze 
van boord. Deze worden het meest gedurende de wintermaanden van boten 
gestolen.  Vaak heb je een trap bij de bok liggen. Doordat de boot vrij hoog 
staat kunt u vaak niet anders dan via een trap aan boord komen. Inbrekers ook. 
Leg daarom de trap met een kettingslot vast. 
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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. 

 
Wat gaat er fout bij het afmeren als het fout gaat? Uit de vaarkrant 
 
Zeeman Harry Dekkers is behalve Commandant van de Zr. Ms. Urania ook 
watersporter. Speciaal voor de Vaarkrant schrijft Dekkers regelmatig een 
column. Hier een artikel over afmeren en alles wat daarbij fout kan gaan. 
Stelt u zich eens voor: Het waait 6 Bft en u wilt met uw kajuitjacht een box 
invaren. De wind staat dwars op de box. Aan de loefzijde is de box leeg maar 
aan de lijzijde ligt wel een ander jacht. Wat gaat u doen? In zo’n geval stel ik 
mijzelf dan de vraag “Waar gaat het fout als het fout gaat?” en vervolgens 
bepaal ik welke landvast prioriteit heeft en waar ik mijn stootwillen wil 
ophangen. 
 
Landvasten 
Wat betreft de landvasten zijn er meestal maar één (of twee) landvasten die 
echt belangrijk zijn. Die ene lijn die je niet mag ‘missen’ en die voorkomt dat 
schade wordt gevaren aan het eigen of een ander schip. In ons voorbeeld zijn 
dat de voor en achtertros aan de loefzijde. Daarnaast is het van belang om te 
bekijken waar de landvasten moeten worden vastgemaakt. Kunnen ze 
makkelijk worden belegd op een kikker of bolder of moeten deze wellicht met 
enige moeite door een ring of een zogenaamde glijstang worden gehaald?     



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2014.5 23 www.watersport-katwijk.nl 
 

Dit is minder belangrijk bij rustig weer, maar bij 6 Bft des te belangrijker. In 
geval van twijfel neem ik als het kan eerst een kijkje en draai dan pas de box in. 
 
Stootwillen 
De stootwillen dienen ervoor om schade aan uw eigen en andere schepen te 
voorkomen. In het hierboven geschetste voorbeeld zal de wind het schip naar 
de lijzijde doen drijven en dus is dat de zijde waar de stootwillen moeten 
worden opgehangen. En als ik slechts de beschikking heb over 4 stootwillen, 
dan zal ik met een dergelijk sterke wind alle stootwillen dus aan de lijzijde 
hangen. In de praktijk zie je toch vaak dat de stootwillen keurig over beide 
zijden zijn verdeeld waarbij ik mijzelf dan afvraag waarom; wellicht ‘omdat 
het zo hoort…’ 
 
Solo 
En nu vaart u solo: In principe geldt in voorkomend geval precies dezelfde 
aanpak en zijn de argumenten zelfs nog belangrijker. Meer dan eens heb ik er 
zelf voor gekozen om de lijzijde van mijn boot ‘vol’ te hangen met stootwillen 
omdat de kans bestond dat ik de landvasten aan de loefzijde zou missen. Zodra 
het schip dan stil ligt in de box en is ‘afgemeerd’ tegen het schip in de box aan 
de lijzijde, heb je vervolgens dan alle tijd om netjes af te meren. Nog één 
laatste tip: Zorg bij het invaren van de box voor een snelheid die zo hoog als 
noodzakelijk is om bestuurbaar te zijn en gelijktijdig zo laag als mogelijk is om 
schade te voorkomen. 
 
Uitdaging in plaats van een bedreiging 
Geen situatie is hetzelfde en dat is dan ook gelijk één van de charmes van het 
varen. Eén vraag is echter wel altijd hetzelfde en dat is ”Waar gaat het fout als 
het fout gaat?”. Beschouw het afmeren als een uitdaging en niet als bedreiging; 
dat maakt het leven een stuk mooier want de beste stuurlui staan toch altijd aan 
de wal. Succes! 
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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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Versobering bediening bruggen en sluizen per 1 januari 2015 
 
Per 1 januari 2015 versobert Rijkswaterstaat de bediening op verschillende 
bruggen en sluizen in Nederland. Hiermee vult Rijkswaterstaat de taakstelling 
in die in het regeerakkoord is afgesproken. Om de overlast voor de 
beroepsvaart en de recreatievaart zoveel mogelijk te beperken is samen met o.a. 
bedrijven, de scheepvaartsector en Provincies gekeken naar de minst 
ingrijpende oplossingen per regio. 
 
Veranderingen 
De bediening verandert op verschillende manieren. Voor sommige sluizen en 
bruggen geldt dat de bedieningstijden worden ingekort. Er is dan minder of 
geen bediening meer in rustige perioden. Op enkele bedieningscentrales wordt 
voortaan met minder sluismeesters gewerkt, waardoor er minder bruggen of 
sluizen tegelijk bediend kunnen worden. In andere gevallen gaat 
Rijkswaterstaat de sluis op aanvraag bedienen, waarbij de sluismeester op 
afroep beschikbaar is of tussen één of meerdere sluizen pendelt. Een schipper 
moet zijn doorvaart dan van te voren aanvragen. Voor de scheepvaart 
betekenen de versoberingsmaatregelen dat de kans op wachttijden groter is. 
  
Overleg met  diverse belanghebbenden 
De aanpassingen gelden voor een aantal bruggen en sluizen over heel 
Nederland. 
Rijkswaterstaat heeft in de zomer van 2013 met de diverse belanghebbenden in 
de regio overleg gevoerd over de versobering van de bediening. Er is gestreefd 
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de effecten voor de scheepvaart en de omgeving zo beperkt mogelijk te houden 
door meer vraaggestuurd te werken, de bediening aan te passen op het 
scheepsaanbod en door financiële bijdragen voor aanvullende service door 
Provincies. De maatregelen zijn ook besproken met de landelijke 
vertegenwoordigers van de verladers, beroeps- en recreatievaart.  
De belangrijke doorgaande vaarwegen worden zoveel mogelijk ontzien. 
  
Bereid uw reis voor 
Rijkswaterstaat raadt de scheepvaart aan de reis goed voor te bereiden. Op 
www.rws.nl/versoberingbediening staat bij welke sluizen en bruggen er 
veranderingen in de bediening plaatsvinden. Hier leest u ook wat u moet doen 
om een doorvaart aan te vragen bij sluizen en bruggen zonder vaste 
bedientijden. Op www.vaarweginformatie.nl vindt u de actuele 
bedieningstijden van alle bruggen en sluizen in Nederland en actuele informatie 
over bijvoorbeeld stremmingen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dit kerststerretje   
schijnt helder en klaar 
Dat het de weg mag leiden 
Naar een mooi en nieuw jaar 
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De juiste berging van de gasfles. 
 
De meeste kans op lekkage van gas bestaat bij het verwisselen van gasflessen. 
Bijvoorbeeld door onzorgvuldige aansluiting, scheve montage of oude 
afdichtingsringen. 
Omdat gas zwaarder is dan lucht, zal het gas naar het laagste punt zakken en 
zich daar verzamelen. Als u bedenkt dat een kleine concentratie gas (2 procent 
in de lucht!) al explosief is, zal het duidelijk zijn dat weglekkend gas nooit in 
de boot mag komen. 
 
Plaats gasflessen dus buiten en rechtop in een gasbun, met zowel aan de onder- 
als de bovenkant niet-afsluitbare ventilatieopeningen naar ‘buitenboord’. Plaats 
gasflessen nooit in de zon! De kast of bun moet bij voorkeur van metaal zijn 
vervaardigd en in ieder geval gasdicht zijn ten opzichte van het inwendige van 
het schip. 
Een gasbun moet aan de onderzijde een schuin aflopende lekgasafvoer naar 
buitenboord hebben (minimaal inwendige diameter 19 mm), die voldoende 
boven de waterlijn ligt. 
Plaats een gasfles in ieder geval nooit benedendeks, in de kuip of in de 
motorruimte. Bevestig de gasfles(sen) zeevast. 
 
Drukregelaars 
De maximum werkdruk van de regelaar mag nooit hoger zijn dan 50 mbar. Er 
moet altijd een vast gemonteerde regelaar worden geplaatst 
met afblaasveiligheid. 
 
De maximale leeftijd van zo’n regelaar is tien jaar. Daarna moet hij vervangen 
worden. Het jaartal staat aan de onderzijde ingeperst. 
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