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Jaargang  36 nr 4 oplage 395 exemplaren 

 Datum oktober 2015 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 :    Klaas v/d. Plas. Hoorneslaan 370, 2221 GS 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.v.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. 

 

mailto:dirkplas1953@gmail.com
mailto:janny.v.duijn@gmail.com
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Voorwoord 
 

En zo begon het 50 jaar geleden.  

Op de vorige pagina leest u bladzijde één van het eerste clubblad.  

Het blad had toen nog geen naam. De 2
de

 uitgave heette toen even de 

SCHEEPSBEL, naam bedacht door de leden. 

Later konden de leden een nieuwe naam bedenken en dat is toen geworden de 

MEERPAAL. 

 

Onze secretaris Koos Ketting heeft alle jaargangen nog op zolder liggen, een 

schat aan informatie en leesplezier. 

 

Dit is dus de laatste MEERPAAL voor de receptie op 20 november. U komt 

toch ook? U wordt in ieder geval nog persoonlijk uitgenodigd dus houd uw 

post in de gaten. 

 

Maar eerst nog de afsluit tocht. Ik ben echt benieuwd waar deze ons brengt.  

Er wordt al veel gespeculeerd. Het praatje van de dag op de haven.  

Carla (van de Overstag) dacht aan Amsterdam. Ik hoorde iemand zeggen dat 

het met een ‘N’ begon en zelf heb ik de neiging om te denken aan Spaarnedam.  

Dit omdat het niet te ver weg is en honden welkom zijn, dus een kantine. 

We steken ook niet de Maas over, dat is ook al bekend maar verder blijft het 

gissen. Ik vind het echt een leuk idee om het zo te organiseren. We horen het 

woensdagavond maar dan is deze MEERPAAL hopelijk al naar de drukker.  

Wordt vervolgd. Het schijnt in ieder geval redelijk weer te worden. 

 

Na de tocht gaan we onze boot weer leeghalen, gordijnen eraf, kussens en 

keukengerei eruit. Altijd even een klus maar dan kan de boot het voorjaar weer 

zo ingeruimd worden. En voor je het weet zitten we weer in mei 2016, tijd gaat 

snel  

 

Ik wens u veel leesplezier met de MEERPAAL en hoop u te zien op de bingo 

en op de receptie van het 50 jarig jubileum. 

 

Elders leest u nog informatie over de bingo, maar schrijf in uw agenda: 

 

7 november BINGO 
 

Met vriendelijke groet, 

Joke 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2015.4  www.watersport-katwijk.nl 

 

4 

Van de bestuurstafel….. 
 

Meerpaal 4 van 2015 ligt voor U. Het zomerseizoen zit er weer op, er zijn 

alweer boten in winterslaap en als u dit stukje leest is ook de sluitingstocht van 

de vereniging weer achter de rug. 15 of 16 leden hadden zich ingeschreven 

voor deze tocht waarvan de bestemming tot het laatste moment een verrassing 

bleef. De avond voor het vertrek werd pas de bestemming bekend gemaakt. 

Een verslag van deze tocht kan u ongetwijfeld in de volgende Meerpaal terug 

vinden. 

 

Het zomerseizoen van 2015 was wat het weer betreft erg afwisselend: een koud 

en nat voorjaar, in de vakantiemaanden hebben wij zelf alles gehad:  

nachtvorst, regen en onweer, zware storm maar ook fantastisch zomerweer, 

kortom voor elk wat wils, echt Hollands weer.  

 

JUBILEUM: de voorbereidingen voor de viering van ons 50-jarig jubileum zijn 

in volle gang, alle afspraken zijn gemaakt, uitnodigingen liggen klaar om 

verzonden te worden (ik verwacht dat u deze binnen een week na deze 

Meerpaal in de bus heeft).  Bij deze uitnodigingen zit een gefrankeerde 

antwoordkaart: STUUR DEZE Z.S.M. IN, zodat we een inschatting hebben van 

het aantal personen wat komt. Dit in verband met hapjes e.d. 

Nog even de feiten: datum 20 november a.s., locatie sponsorhome van Quick 

Boys aan de Laan van Nieuw-Zuid, tijd: vanaf 17.00 uur! 

KOMT ALLEN!!!!! 

P.S.: Er zijn nog een aantal jubileumvlaggen over en deze zijn gratis af te halen 

op het havenkantoor!  

 

HAVEN: ook in de haven is het seizoen bijna afgesloten. Door het koude 

voorjaar is het aantal passanten wat lager uitgekomen, ruim 9.000. 

Over het algemeen is alles zonder grote problemen verlopen en als er al iets 

was is het meestal naar volle tevredenheid opgelost.  Er is behoorlijk bezuinigd 

op personeelskosten, o.m. door  flexibeler inzet van de havenhulpen. Voor het 

komende winterseizoen geldt dat op dinsdag en donderdag het kantoor bemand 

is en vanaf oktober zal het havenkantoor op elke 1e zaterdag van de maand 

open zijn voor u van 10 tot 12 uur. 

Ook kunt u voor vragen of opmerkingen via internet contact opnemen. 

Momenteel wordt er een  inventarisatie gedaan naar de kwaliteit en 

levensverwachting van de steigers. Voor het seizoen van 2016 zal er 

waarschijnlijk een nieuw WIFI systeem worden aangelegd.  
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EVENEMENTEN: elders in de Meerpaal vindt u informatie over geplande 

evenementen zoals bingo etc. 

Terugkijkend op de gondelvaart is een beetje dubbel gevoel: het zag er goed 

uit, het aantal was goed (40 boten), echter slechts zo’n 10 boten uit onze haven, 

de rest van buitenaf, waarvan 6 boten van de Kaag. Nogmaals, een goede 

gondelvaart maar ook met een chaotische start, alles door elkaar en niet op 

nummer en ook later toch weer vaak onverlichte sloepen en andere boten en 

bootjes er kris kras door heen voeren. Niet prettig. 

Binnen het bestuur wordt dit geëvalueerd en zal er ook overleg met de oranje 

vereniging plaatsvinden hoe dit anders kan en moet.     

 

Tot slot: denk aan de receptie op 20 november en verder een goed najaar en 

gezellige winterdagen 

 

Uw voorzitter,  Luuk Wagter. 

 
 

 
 

 

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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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: www.jachthaven-katwijk.nl 

 

E-mail 

havenmeester@jachthaven-katwijk.nl  

secretariaat@jachthaven-katwijk.nl 

 

 

Zoekt U betaalbaar onderhoud en stalling. 

Mogelijkheden voor de Doe het Zelver. 

Tevens betaalbare zeilmaker aan huis. 

Voor Valkenburg E.O. 
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Havenmeester bericht. 
 

Het seizoen 2015 zit er bijna op.  

Voor mij een boeiend seizoen! Heel veel geleerd over het 

reilen en zeilen van jullie haven. 

Ben ook allen, die mij met raad en daad ter zijden hebben 

gestaan, erg dankbaar. 

Samen met alle assistenten, Danielle, Simon en het SJK 

bestuur, hebben wij hard gewerkt en veel bakens verzet. Om 

vaste huurders en passanten de Jachthaven Katwijk te laten ervaren als een 

gezellige, schone en vooral gastvrije plek om samen te recreëren.  

Helaas dit jaar net geen 10.000 passant. Ik denk dat dit, mede door het koude 

voorseizoen, de natte september maand en de stremmingen zoals in Alphen a/d 

Rijn komt. 

 

Winter mededeling 

Openingstijden jachthaven: Vanaf 1 november 2015 t/m 1 april 2016 zijn wij 

bereikbaar op: dinsdag en donderdag van 9:00 t/m 17:00, dit zijn de werk 

dagen van het secretariaat. 

De havenmeester is op de 1
ste

  zaterdag van iedere maand van 10:00 t/m  12:00 

in de receptie. 

 

Vuilnis: 

De grondcontainers worden op 6 oktober gereinigd en afgesloten voor de 

winter periode. 

Onder het afdak bij de fietsenstalling komt een blauwe 770 liter rolcontainer 

voor afval te staan. Tevens staat er een papier container. 

Daar staat dan ook 1 transportkar, zoals nu aan de kademuur met een €2,00 

munt. 

Wij verzoeken een ieder het hek, komende winter, bij vertrek uit de haven te 

sluiten. 

 

Gezellige groeten van jullie havenmeester, 

 

Evelyne 
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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 december 2015 

Kopij kan ingeleverd worden tot begin december 2015 

 

 

 

 

mailto:j.blom1959@gmail.com
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Afrekenen met de dieselbacterie. (BootCoachBob) 

 

Wat is de dieselbacterie? 

Er zijn in feite verschillende soorten dieselbacteriën. De meest voorkomende 

soorten nestelen zich met veel plezier op de grens waar water en diesel op 

elkaar liggen. Water kan op verschillende manieren in je tank terechtkomen en 

zodra dat het geval is loop je het risico dat ronddwalende dieselbacteriën je 

tank binnenkomen en daar hun ding gaan doen. Bacteriën planten zich voort 

door zichzelf in twee te delen, dus dat betekent dat ze snel in aantal kunnen 

toenemen. 

Wanneer ze eenmaal met genoeg zijn, zal je ze beginnen op te merken doordat 

je diesel troebel is in plaats van helder lichtgeel. Als de bacterie goed zijn gang 

gegaan heeft, zal je zelfs bruine smurrie, vlokken of slijmerige draden 

terugvinden in je diesel, b.v. in je groffilter. Ook kan je het merken als je motor 

sterker rookt, hapert of terugvalt in toeren (omdat je filters verstoppen). In 

sommige gevallen zal er ook rotte-eieren geurtje aan je diesel hangen. Mocht je 

twijfelen, dan zijn er meetsetjes te koop waarmee je je diesel kan onderzoeken 

op aanwezigheid van dieselbacteriën. 

 

Hoe komt dat beestje dan in je dieseltank terecht?  

Sommige dieselbacteriën leven tussen de diesel en de lucht in je tank, maar de 

meeste dus op de laag tussen water en diesel in je tank. De bacteriën zelf zijn 

aanwezig in de lucht en komen b.v. via de tankontluchting in de tank naar 

binnen, dus vanaf het moment dat je water in je tank hebt zitten loop je het 
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risico om last te krijgen van dieselbacterie. Bovendien zorgt water in je diesel 

in ieder geval voor verminderde smering van je motor, die zorgt voor meer 

slijtage, onregelmatiger lopen van je motor en dus ook verminderde prestaties. 

 

Hoe krijg je nu water in je tank, dat kan op verschillende manieren. Dit zijn de 

meest voorkomende: 

– door condens: een tank zit binnen in een boot gemonteerd, ‘s nachts in de 

winter b.v. koelt de tank af, en overdag warmt de tank weer op. Het water dat 

zich in de lucht in de tank bevindt zet zich dan af (condenseert) tegen de 

wanden van de tank. Dit water druppelt dan naar beneden en zakt naar de 

bodem van de tank, onder de diesel. Diesel heeft immers een lager soortelijk 

gewicht dan water. 

– bij een slechte plaatsing van de tankontluchting, b.v. net zo dat er regenwater 

door naar binnen kan sijpelen, of zo dat achteropkomende golven water in de 

ontluchting kunnen persen. 

– Bij een slechte afsluiting van de diesel-vuldop, waardoor die vuldop 

regenwater of zeewater doorlaat. 

Warm en vochtig weer vinden diesel bacteriën fantastisch om snel te groeien, 

maar ook tijdens de winter kunnen dieselbacteriën hun gang gaan.  

 

Wat zijn de gevolgen van de dieselbacterie voor je motor?  

Dieselbacterie in je tank kan gevaarlijk zijn voor de veiligheid op zee. De 

bacteriën verstoppen immers je filters en dat zorgt op zijn beurt voor een 

terugvallend toerental of het stilvallen van de motor. En nu net wanneer je ruw 

weer hebt gehad op het water, wordt de inhoud van je tank flink door elkaar 

geschud. Daardoor wordt de smurrie van de bacterie losgemaakt van de bodem 

en van de laag tussen het water en de diesel. Die smurrie wordt dan uitgebreid 

vermengd met de diesel zelf en dus ook opgezogen, waarna het zich vastzet in 

de dieselfilters. En dat natuurlijk net wanneer het weer niet zo prettig is en 

wanneer je de motor echt wel nodig hebt om heelhuids de havenmond door te 

kunnen varen.  

De dieselbacterie kan bovendien schade veroorzaken aan je dieselfilters (die je 

dan doorgaans moet vervangen), maar mogelijk ook aan de verstuivers. Ook 

kan het corrosie veroorzaken van de tank en het kan rubberen onderdelen 

aantasten (afdichtingsringen, brandstofslangen, etc.).  

 

Is de diesel dan vandaag dan anders dan vroeger? En wat met biodiesel? 

Ja, de diesel van vandaag is anders dan die van vroeger: 

Diesel mag tegenwoordig van de overheid minder zwavel bevatten dan 

vroeger. Zwavel die je verbrandt is immers flink belastend voor het milieu. 
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Maar zwavel heeft wel een smerende werking binnenin je motor en bovendien 

houden dieselbacteriën niet van zwavel. Brute pech dus. 

Bovendien wordt er tegenwoordig meer en meer biodiesel toegevoegd aan de 

diesel. Biodiesel wordt gewonnen uit plantaardige producten en is dus 

interessant, aangezien de oliereserves op de wereld aan het slinken zijn. Maar 

biodiesel heeft de eigenschap om water nu net aan te trekken, wat 

dieselbacteriën op hun beurt dan weer prima vinden. 2 x brute pech dus.  

 

Wat kan je eraan doen? 

A. Preventie: Het is essentieel dat je je tank schoon houdt, dat betekent dus: 

1. TANK GOEIE DIESEL  

De diesel die je in Nederland en België kan krijgen is meestal van prima 

kwaliteit, maar pas op als je b.v. wat meer naar het zuiden afzakt (b.v. in het 

Middellandse Zee gebied, Afrika, …). Als je diesel gaat tanken, probeer dan 

ook een idee te krijgen van hoe de diesel opgeslagen is. Zie je b.v. een grote 

tank met diesel en vermoed je dat die tank erg weinig wordt gebruikt, dan loop 

je kans dat de diesel erin besmet is. Bij twijfel kan je altijd eerst een beetje 

diesel tanken in een aparte jerrycan en daar dan een staal van nemen. Of je kunt 

voor de zekerheid een meetsetje meenemen aan boord.  

De volgende 2 punten zijn het allerbelangrijkste wapen om geen last te krijgen 

van dieselbacterie:  

 

2. ZORG DAT ER ZO WEINIG MOGELIJK WATER IN JE TANK 

TERECHT KOMT 

Check of je diesel-vuldop goed toe kan. Check zeker ook het rubberen 

afdichtingsringetje in de dop! 

Staat je vuldop misschien op een plek waar zich altijd water verzamelt (b.v. op 

bepaalde een bepaalde plek in het gangboord). Dan kan een oplossing zijn om 

de vuldop van plek te veranderen. 

Hoe zit het met de ontluchtingsopening van de tank? Probeer je in te beelden 

wat er gebeurt met je de ontluchtingsopening in verschillende omstandigheden 

(bij oplopende golven, als je boot over bakboord of stuurboord ligt, in ruw 

weer, bij golven die langsij oplopen, …). Is het mogelijk dat er zo water door 

de ontluchtingsopening naar binnen komt? Is de ontluchtingsopening misschien 

zo gemonteerd dat regen er gewoon in kan lopen? Of misschien kan het alleen 

binnen regenen wanneer je op één oor ligt? Denk je dat dat de oorzaak is, 

probeer dan een andere plek te vinden voor de ontluchtingsopening. Soms helpt 

het ook om een mooie zwanenhals aan te leggen in de leiding van de 

ontluchtingsopening naar de tank, zo kan regen alvast niet meer naar binnen 

sijpelen.  



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2015.4  www.watersport-katwijk.nl 

 

12 

Vul je tank altijd helemaal af voordat je de boot lange tijd niet meer gebruikt 

(voor de winterstop b.v.). Immers: hoe minder plek er bovenaan de tank is waar 

condens zich op de wanden van de tank kan zetten, hoe beter.  

 

 3. ZORG VOOR MANIEREN OM WATER IN JE TANK OP HET SPOOR 

TE KOMEN EN AF TE TAPPEN.  

Zorg voor een aftapkraan of een aftapschroef op het laagste punt van je 

dieseltank. Installeer een groffilter tussen je tank en het fijnfilter, zorg ervoor 

dat die groffilter een aftappunt heeft op het laagste punt van de filter. Een 

inspectieglaasje onderaan de filter is zeker ook handig om te kunnen zien of er 

water in de filter zit . Tap om de paar vaarbeurten wat diesel af uit de tank en 

groffilter en check of er water bij zit. Zoja: ga op zoek naar de oorzaak ervan. 

Wanneer de diesel er troebel of vervuild uitziet weet je uiteraard ook dat er wat 

aan de hand is.  

 

Remedie: als je het eenmaal aan je fiets hebt hangen. 

Er zijn momenteel allerlei oplossingen op de markt (verschillende soorten 

toevoegingen voor je diesel, magneten, … ). Het enige dat op dit moment 

overtuigend zijn effectiviteit heeft bewezen zijn biocides. Biocides zijn 

chemische middelen die gespecialiseerd zijn in het doden van bacteriën en 

andere organismen. Men gebruikt b.v. biocides om te ontsmetten in 

ziekenhuizen. Ook heel wat antifoulings bevatten biocides, die de aangroei op 

je romp doden. Er is een veelheid aan biocides beschikbaar op de markt om aan 

je diesel toe te voegen. Een greep uit de bekendste middelen: Grotamar 71, 

Acticide CMG, Kathon FP 1.5, … 

Bij de keuze van een biocide voor je diesel is het in ieder geval handig om te 

kijken naar een biocide waarvan de doeltreffendheid en de milieueffecten 

onderzocht zijn. In Nederland houdt het College voor de Toelating van 

Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden zich daarmee bezig. Je vindt op hun 

website de toegelaten producten (www.ctgb.nl) 

De meeste middelen moet je gewoon bij de diesel voegen, nadat je je tank hebt 

leeggemaakt en uitvoerig hebt schoongemaakt. De bacteriën zetten zich immers 

vaak vast op de wanden van je tank. Ziedaar, het belang van een inspectiegat in 

je tank: zodat je je tank helemaal met de hand kan schoonmaken als het nodig 

is. Daarnaast kan je biocides ook preventief gebruiken bij elke tankbeurt.  

Je kunt bij wijze van noodoplossing altijd een nieuwe set filters aan boord 

hebben en een aparte jerrycan met diesel. Als je dan merkt dat je filters erg 

vervuild zijn door dieselbacterie kan je met een noodslang in die jerrycan vaak 

toch nog heelhuids tot in de haven geraken.  
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50 jaar AWK.  1965-2015 
 

20 november viert de vereniging haar 50 jarig jubileum.  

 

Wat gebeurde er zoal in het jaar van de oprichting van onze vereniging? 

 
Eerste Nieuwjaarsduik in de Noordzee bij Scheveningen, 8 deelnemers.   

 

Eerste uitzending van de Veronica Top 40.  

 

De eerste gewapende bankroof in Nederland vindt plaats. De buit bedraagt 800.000 

gulden. 

 

Besloten wordt om de uitvoerende organen van Europese Economische Gemeenschap, 

de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Euratom samen te voegen. De 

nieuwe naam wordt Europese Gemeenschappen. 

 

Prinses Margriet verlooft zich met Pieter van Vollenhoven 

 

De organisatie Provo wordt opgericht. 

 

Verloving van prinses Beatrix met de Duitse diplomaat Claus van Amsberg. 

 

In Enschede wordt profvoetbalclub FC Twente opgericht na een fusie tussen Sportclub 

Enschede en de Enschedese Boys. 

 

In het Noord-Hollandse Hoogwoud botsen twee Starfighters op elkaar 

 

Eerste uitzending op het Tweede Nederlandse televisiekanaal, kortweg Nederland 2. 

 

De presidenten van Frankrijk en Italië, Charles de Gaulle en Giuseppe Saragat, openen 

de Mont Blanctunnel. 

 

Het eerste nummer van het weekblad Voetbal International verschijnt. 

 

Oprichting SUR (Stichting tot Uitzenden van Reclame), later genoemd STER 

(Stichting Etherreclame), de exploitatiemaatschappij van de publieke zenders voor 

reclame. 

 

Peter J. Muller en Willem de Ridder brengen het muziekblad Hitweek op de markt. 

 

Start van de nationale pop-radiozender Hilversum 3.  
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Van het secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wij ontvingen het droeve bericht dat  

 

Niek van der Plas 
 

op 10 juli 2015 is overleden. 

 

Wij wensen zijn familie veel sterkte. 

 

Bestuur van de watersportvereniging 

 

 
 

 

Ook het overlijden  

 

Wim van Duijvenvoorde  
 

heeft ons diep geraakt. Wim is overleden op 15 september 2015. 

 

Wij wensen zijn familie veel sterkte. 

 

Bestuur van de watersportvereniging 

 

 

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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De Veenvaart (reisverslag) bijdrage van Teun en Leny Kralt 

 

Al een tijdje kriebelde het bij ons om de veenvaart te gaan doen.  De 

weersomstandigheden waren vorig jaar niet geweldig, dus moest het er dit jaar 

van gaan komen. Achteraf maar goed want volgens mensen die wij tijdens onze 

reis spraken, waren er vorig jaar veel aanloopproblemen. Men was nog niet 

ingesteld op de grote toeloop.  

 

Vier juli was het dan zover. Wij vertrokken uit Rijnsburg en voeren via de 

Ringvaart naar W.V. Nieuwe Meer in Amsterdam. De volgende dag trokken 

wij door de Kost Verloren Vaart en na het passeren van de Oranjesluizen was 

de tocht via het Markermeer richting Spakenburg. Spakenburg, altijd de moeite 

waard om daar één of twee dagen te verblijven. De volgende dag was Elburg 

ons doel, daar zijn wij wat langer blijven liggen vanwege de wind, omdat de 

oversteek van het Ketelmeer geen pretje is bij windkracht vijf. Toen de wind 

wat is gaan liggen, zijn we naar Meppel toe gevaren,  één van de beginpunten 

van de route. Via een sluisje arriveerden wij in het centrum van de stad. Een 

stad die zeker veel te bieden heeft om er enige dagen te verblijven.  

 

Voor de hand liggend was dat wij via Assen richting Groningen de route 

zouden gaan volgen. Wij kozen echter om tegen de stroom in te gaan en 

startten richting Hoogeveen, via de Hoogeveense Vaart. Aangekomen bij de 

eerste sluis op de route miezerde het wat. Toch besloten we onze zeiljacken 

maar even aan te trekken, want je weet maar nooit. Dat bleek een wijs besluit, 

toen we aan de touwen lagen, storten het met bakken uit de hemel. Van de 

sluiswachter kregen wij een prachtige brochure met daarin de route, de 

faciliteiten en de bezienswaardigheden.  

 

Onze eerste aanlegplaats was Geesbrug. Hier is een nieuwe gebouwde steiger 

aan de oever van de vaart met een mogelijkheid om zo’n vijftien boten aan te 

meren. De voorzieningen waren uitstekend en tot onze verbazing was geen 

liggeld verschuldigd. Onderweg werden bruggen en sluizen zeer vlot bediend, 

wachttijden waren niet aan de orde.  

 

De volgende dag hebben wij de trossen redelijk vroeg losgegooid en was de 

richting Nieuw Amsterdam met als doel Klazienaveen. Van collega schippers 

hoorden wij dat de faciliteiten in Nieuw Amsterdam wat minder waren, de 

kaart gaf aan dit in het centrum van Klazienaveen anders zou zijn. 
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Daar aangekomen bleek dat de omvang hiervan redelijk gering was en dat er 

geen plaats meer was voor ons. Dit was voor ons reden om dan nog maar even 

door te gaan.  

 

Zo arriveerden wij in het nieuwe Koning Willem Alexander Kanaal. Dit is een 

ervaring op zich. Een prachtige omgeving met splinternieuwe sluizen. We 

voeren tussen de zeer uitgestrekte landerijen  met hier en daar een hunebed. Zo 

kwamen we aan bij het Veenpark in Barger Compascuum. Binnen het park is 

een kleine jachthaven met alle faciliteiten die men kan wensen. Hier is wel 

liggeld verschuldigd in combinatie met een intreebewijs voor het park. Hier 

hebben wij dan ook gebruik van gemaakt.  

 

De volgende dag hebben wij het park bezocht en onze ogen uitgekeken. In een 

notendop wordt de geschiedenis van de veenderij in beeld gebracht. Het gaf 

een goed inzicht in het verloop van de sociale c.q. erbarmelijke toestanden 

waarin mensen moesten leven en werken. In de vorige eeuw kwamen daar 

geleidelijk verbeteringen in, vooral, omdat de overheid zich met de sociale 

huisvesting ging bezighouden.  

 

Hierna zijn wij vertrokken naar Ter Apel. Wij hebben daar overnacht in 

jachthaven De Runde. Dit is een modern complex met alle faciliteiten, inclusief 

een kantine / restaurant. Ter Apel valt op door de luxe behuizing en vrijstaande 

villa’s ten opzichte van de omgevingen die wij eerst tegenkwamen. Dit zou 

mede een gevolg zijn van het feit dat dit een grensplaats was.  

Het volgende doel was Stadskanaal. Ook deze trip was zeker de moeite waard. 

Sommige sluizen werden daar nog met de hand bediend. Daar aangekomen 

konden we aanleggen in het centrum, waarbij wederom alle gemakken 

aanwezig. Op de dag van aankomst was daar een zomerfeest in volle gang. De 

bedoeling was dat wij van daaruit naar Veendam zouden varen. Het bleek 

echter dat Veendam vol was en toen is door ons besloten om via het 

Zuidlaardermeer naar Groningen te gaan.  

 

De nacht hebben wij toen in Bareveld doorgebracht. De volgende morgen 

werden wij geëscorteerd door twee mannen op scooters die bruggen en sluizen 

bedienden. Dit waren er namelijk nog al wat. We voeren door een prachtig 

gebied en kwamen in de middag aan in de stad Groningen.  

Ook Groningen is het bezoek waard. Gelegen in de Oosterhaven waren we met 

een paar stappen midden in het centrum.  
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Aangezien de tijd toch wat ging dringen zijn we daarna in één ruk naar 

Dieverbrug vertrokken. Ook een mooie tocht met doorkijkjes zo groot, dat wij 

dit hier het groene hart zouden noemen. In Dieverbrug is een nieuwe 

jachthaven gebouwd. Hier waren wij te laat voor, zodat wij hebben aangelegd 

aan de Hoofdvaart aldaar.  Afgezien van één meerpaal, waren hier geen 

voorzieningen.  

 

De volgende dag weer verder gegaan naar Zwart Sluis, waar we overnacht 

hebben. Van hieruit richting Elburg. 

Tijdens ons verblijf in Elburg werd de grote storm aangekondigd op zaterdag 

25 juli. Aangezien één van onze kinderen met vrouw en gezin ons zondag zou 

bezoeken, zijn we in de ochtend van de storm nog even gauw naar 

Biddinghuizen, Riviera Beach gevaren. Het heeft daar in de loop van de dag 

enorm gestormd, maar hebben het zonder schade overleeft. 

Ondanks de nog forse wind, zijn wij maandag richting Muiden gevaren en 

vandaaruit weer richting Rijnsburg. De golven sloegen bij tijd en wijle over de 

boot en de enorme regenbuien ontnamen ons het gezicht.  

 

Al met al hebben we een prachtige reis gehad die zeker de moeite waard was en 

zijn wij onder de indruk van de uitstekende servicebereidheid van de Drentse 

en Groningse bevolking. Een aanrader dus! 

 

Leny en Teun Kralt 
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Touwen goed vastgeknoopt: motorboot gezonken in sluis  
(info: watersportalmanak) 

 

In de Zuidersluis aan de Oostvaardersdijk is een motorboot gezonken door een 

foute afmeerprocedure.  

De watersporters hadden de snelle motorboot in de sluis echt vastgelegd, toen 

men ontdekte dat het water ging stijgen kreeg men de touwen niet meer los. 

Het water bleef wel stijgen waardoor de boot onder water getrokken werd. 

 

De gevolgen waren dat de boot geheel onder water is verdwenen en dat er hulp 

nodig was. De hulpdienst van het reddingsbrigade/KNRM station Huizen was 

nel ter plaatse en kon samen met een hijskraan op de kant van de sluis de boot 

weer boven water krijgen. 

 

Dat lukte en met enige moeite kwam de boot weer normaal op het water 

drijven, waarna de spullen die uit de boot gevallen waren bij het takelen nog 

opgeruimd moesten worden. Uiteindelijk werd de boot afgesleept door de 

reddingsdienst en werd de sluis weer vrijgegeven voor het overige 

scheepvaartverkeer. 

 
 

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/


awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2015.4  www.watersport-katwijk.nl 

 

22 

Sluizen voor veel watersporters lastig 

Het sluizen is voor veel watersporters een lastige hobbel, die vaak blijkt mee te 

vallen. Bij het invaren van een sluis moet men zo ver mogelijk vooraan gaan 

afmeren. Bepaal van tevoren welke kant u wilt gaan liggen en ga niet twijfelen, 

want zonder snelheid wordt u een speelbal van de wind. 

 

Leg de boot aan op twee plaatsen, meestal eerst de achterzijde. Mocht de punt 

van de boot willen afdrijven dan is een beetje gas op de schroef voldoende om 

dit te corrigeren. Trek de lijnen niet te strak, zeker niet aan de voorkant want 

dan trekt de punt van de boot de achterkant van de sluismuur en kan het 

gebeuren dat u dwars in de sluis komt te liggen. 

 

Maak de touwen NOOIT vast, maar hou ze in de hand, desnoods ondereen 

kikker door. Als u de touwen zelf vasthoud kunt u de lijnen laten vieren bij 

zakkend water en intrekken bij stijgend water. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Q S S  

Quality Service Supply 
Valkenburgseweg 64a  

2231 KE Katwijk 

  

 Telefoon: 06-39688519 

  

VOOR ALLE SCHEEPS 

DOEHETZELVERS 
http://www.dhzw.nl 

  

http://www.dhzw.nl/
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Betalen voor marifoongebruik vanaf 2016 (bijdrage van Dick Broekhuizen) 

 

Marifoongebruikers en radiozendamateurs betalen vanaf 1 januari 2016 een 

vergoeding van 31 euro per jaar voor hun registratie, ongeacht het aantal 

apparaten. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt in de 

Rijksbegroting. 

 

Tot en met 2015 werden de kosten voor het geregistreerde frequentiegebruik 

uit de algemene middelen betaald. Het gaat hierbij om frequentiegebruik door 

radiozendamateurs en maritieme gebruikers (marifoongebruik). Dat verandert 

vanaf 2016: Agentschap Telecom rekent dan de kosten voor de uitvoering en 

het toezicht op het geregistreerde frequentiegebruik door aan deze 

registratiehouders, ongeveer 80.000 particulieren en bedrijven. 

 

Daarmee worden de kosten ook betaald door degenen die daadwerkelijk 

voordeel hebben van deze werkzaamheden van het agentschap. Dit is in lijn 

met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan 

de markt. Agentschap Telecom behartigt de internationale belangen van deze 

groep gebruikers, geeft registraties uit en houdt het gebruikersregisterbij. 

Bovendien houdt het agentschap toezicht op het gebruik van frequentieruimte. 

 

Registratiegegevens 

 Alle registratiehouders worden in september en oktober per brief 

geïnformeerd. Bij deze brief zit ook een overzicht van de registratiegegevens, 

met het verzoek om deze op juistheid te controleren. Eventuele wijzigingen 

kunnen, liefst voor 1 december 2015, zelf in het gebruikersregister worden 

doorgevoerd. Ook als niet langer meer gebruik wordt gemaakt van de 

registratie kan deze via het gebruikersregister worden ingetrokken. 

 

Let wel: als een registratie na 31 december 2015 wordt ingetrokken moet het 

bedrag van 31 euro over 2016 worden betaald. Het gebruikersregister is te 

vinden op de website van het Agentschap Telecom. Overigens brengt 

Agentschap Telecom ook bij zijn vergunninghouders vergoedingen in 

rekening. In het najaar worden naar verwachting alle tarieven van Agentschap 

Telecom voor 2016 in de Staatscourant gepubliceerd. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIT0mPfo_scCFYWpcgod_vQGBA&url=http%3A%2F%2Fwww.bestekrabbels.nl%2F50-jaar-4.html&psig=AFQjCNHXj6ZZX3_Q2pVADPq5RLBV7uQyCw&ust=1442604964577164
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIT0mPfo_scCFYWpcgod_vQGBA&url=http%3A%2F%2Fwww.bestekrabbels.nl%2F50-jaar-4.html&psig=AFQjCNHXj6ZZX3_Q2pVADPq5RLBV7uQyCw&ust=1442604964577164
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIT0mPfo_scCFYWpcgod_vQGBA&url=http%3A%2F%2Fwww.bestekrabbels.nl%2F50-jaar-4.html&psig=AFQjCNHXj6ZZX3_Q2pVADPq5RLBV7uQyCw&ust=1442604964577164
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIT0mPfo_scCFYWpcgod_vQGBA&url=http%3A%2F%2Fwww.bestekrabbels.nl%2F50-jaar-4.html&psig=AFQjCNHXj6ZZX3_Q2pVADPq5RLBV7uQyCw&ust=1442604964577164
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIT0mPfo_scCFYWpcgod_vQGBA&url=http%3A%2F%2Fwww.bestekrabbels.nl%2F50-jaar-4.html&psig=AFQjCNHXj6ZZX3_Q2pVADPq5RLBV7uQyCw&ust=1442604964577164
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIT0mPfo_scCFYWpcgod_vQGBA&url=http%3A%2F%2Fwww.bestekrabbels.nl%2F50-jaar-4.html&psig=AFQjCNHXj6ZZX3_Q2pVADPq5RLBV7uQyCw&ust=1442604964577164


awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2015.4  www.watersport-katwijk.nl 

 

24 

 
MOB!!! ... hoe slaat ù alarm? (info van de vaarkrant) 

 

Iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon op zak. Daardoor verandert 

geleidelijk de manier waarop watersporters in nood hulpdiensten als KNRM en 

Kustwacht informeren. Concreet: het mobieltje wint het van de marifoon. Maar 

is dat wel zo’n goede ontwikkeling? 

De kustwacht in Den Helder is voor watersporters in nood een soort spin in het 

web. Als je op de boot naar 112 belt, kom je via de Politiediensten bij hen 

terecht. Zij verwijzen door naar KNRM. Vorig jaar kregen zij 2972 keer een 

melding van een noodgeval. Bijna twintig procent daarvan was vals alarm, de 

rest was bloedserieus. 

 

Via de mobiele telefoon, dus via het gsm-netwerk, werden 852 echte 

noodgevallen gemeld. Daarmee was de mobiele telefoon in 2014 voor het eerst 

het voornaamste middel waarmee hulp op het water werd ingeroepen. Op de 

tweede plek stond de vaste telefoon, terwijl de marifoon daarna het meest 

gebruikt werd. In 2013 kwamen de meeste meldingen nog binnen via een vaste 

telefoon. 

 

„De manier waarop Nederlandse watersporters alarm slaan verschuift”, vertelt 

een KNRM-woordvoerder. „De marifoon lijkt een uitstervend fenomeen.” 

Maar dat zijn te zware woorden. De marifoon verdwijnt nog lang niet. Nog 

steeds komt de VHF, zoals de marifoon officieel wordt genoemd, op de derde 

plaats als middel om hulp mee in te roepen, na gsm en de vaste telefoon. 

Daarnaast worden door mensen die de Kustwacht alarmeren ook andere 

manieren gebruikt, zoals het draagbare satellietnoodbaken EPIRB. 

 

Maar er zitten grote nadelen aan het stellen van al je vertrouwen in de gsm. De 

mobiele telefoon alarmeert namelijk alleen de ontvanger. En dus weten er maar 
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twee partijen van een calamiteit. Bij gebruik van de marifoon laat je iedereen in 

een omtrek van zestien mijl weten dat er een probleem is. Door al die 

luisteraars nemen kansen om gered te worden enorm toe. 

 

 

„Met een mobiel bereik je alleen de hulpdiensten, die vaak van ver moeten 

komen, terwijl er doorgaans voldoende scheepsbewegingen in de buurt zijn”, 

aldus vaarkrantlezer en schipper Gerbrand Kuipers. „Omdat iedereen de 

verplichting heeft om andere watergebruikers die in nood zijn te helpen, is een 

marifoon een veel effectiever communicatiemiddel in nood.” 

 
 

 
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? 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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Van de evenementencommissie 

 

GONDELVAART 2015 
Tijdens de najaarsfeesten van de oranjeverenging Katwijk a/d Rijn liet de 

A.W.K. zich weer van zijn beste kant zien. 

In de week van de gondelvaart doemden opeens allerlei versierde en verlichte 

boten op in de jachthaven. Het hoogtepunt van de week was de donderdag met 

de havendag en vrijdagavond: de Gondelvaart 

 

Dit jaar hadden we op donderdag niet zulk mooi weer gehad maar het was erg 

gezellig op de haven, er werd een visje gebakken en makreel gerookt en van het 

haven restaurant werd ook een tap geregeld. s’avonds was er een optreden van 

het Shanty koor van Skuytevaert, die zorgde donderdagavond voor een 

gezellige sfeer in de kantine van de jachthaven.  

 

Vrijdagavond tijdens de gondelvaart was het schitterend weer er hadden 38 

deelnemers zich aangemeld en nog een 6 tal, dat zich te laat aangemeld hadden 

dus niet voor jury beoordeling in aanmerking kwamen 

Er was veel belangstelling van buitenaf. Ook van jachthaven de Kaag die ook 

hun 50 jarig jubileum vierde en met 6 schepen mee voer met de gondelvaart. 

Op vrijdagavond kwart voor negen vertrok de stoet van 38 gondels met een 

vaarnummer voor de jury, en ook jammer genoeg nog veel boten zonder 

nummer die niet door de jury beoordeeld konden worden. 

 

Het is altijd weer een fantastisch schouwspel. 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 rondvaartboot van Rederij v.d. Hulst  

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. Gideon 

   2. Tu i Yo   

   3. Samanta 

 

Kleine Boten:  1. Kanjer 

   2. De 5 Gezusters 

   3. De Oude Rups 
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BINGO 2015 

Zaterdagavond 7 november 2015 organiseren we weer voor onze leden en hun 

familieleden en kennissen ons jaarlijkse bingoavond met hele mooie prijzen 

voor de vrouwen, maar ook aan de mannen is gedacht.  

 

Er zijn er mooie vlees prijzen, maar ook voor de zoetekauw is er ook wat 

lekkers.  

 

We draaien ook een loterij daar kunnen jullie voor een redelijke prijs loten 

kopen met als inzet hele leuke prijzen.  

 

Het is altijd een oergezellige avond. Hebben jullie er zin in! De koffie staat 

klaar in het wijkgebouw Noord - Noord Oost. De zaal gaat open om 19:30 en 

de bingo begint om 20:00  

 

Dus kom er ook eens kijken en speel mee. 

 

 
 

JUBILEUM RECEPTIE 50 JARIG BESTAAN VAN DE ALGEMENE 

WATERSPORTVERENIGING KATWIJK 

 

Op vrijdag 20 november vieren wij het 50 jarig bestaan van onze 

watersportvereniging in het sponsorhome van Quickboys aan de Laan van 

Nieuw Zuid. Houd deze avond vrij.  

U krijgt nog een uitnodiging thuis gestuurd. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIT0mPfo_scCFYWpcgod_vQGBA&url=http%3A%2F%2Fwww.bestekrabbels.nl%2F50-jaar-4.html&psig=AFQjCNHXj6ZZX3_Q2pVADPq5RLBV7uQyCw&ust=1442604964577164
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