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Jaargang  36 nr 5 oplage 395 exemplaren 

 Datum december 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 
 

Alweer de laatste Meerpaal van het jaar 

2015. 

Een bewogen jaar. Velen onder u hebben 

iemand verloren of hebben iemand in de 

nabije omgeving die ernstig ziek is.   

De feestdagen die eraan komen zijn niet 

voor iedereen een feest maar een moeilijke 

periode. Ik steek voor iedereen een kaarsje 

op om toch een beetje de warmte door te 

geven die de decembermaand eigenlijk moet 

uitstralen. 

 

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

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

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

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

illusie…maar  je moet ergens in blijven geloven.  

 

Het 50 jarig jubileum jaar van de AWK is ten einde. Afgesloten met een 

receptie. Een heel mooie, goedverzorgde receptie: Bestuur: dank je wel! 

Zelfs de fles wijn  die we na afloop kregen was voorzien van een passend 

etiket. 

En Koos, gefeliciteerd met je Lintje, je hebt het verdiend. 

 

En nu alvast weer plannen maken voor volgend jaar. Iedereen weet dat de tijd 

snel gaat dus voor we het weten is het weer mei en gaan we  weer mee  met de 

voorjaarstocht. Het duurt natuurlijk nog even maar let op…voor je het weet is 

de winter weer voorbij.  

Onze boot gaat er in het voorjaar eerst nog uit voor een verfbeurtje aan de 

onderkant. Zoals ik het schrijf klinkt het alsof het zo gebeurd is maar ik weet 

dat het meer tijd kost dan je plant  

 

Ik wens iedereen goede feestdagen,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joke 
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Van de bestuurstafel….. 
 

De viering van het 50 jarig bestaan van onze vereniging ligt alweer achterons 

en we kunnen terugkijken op een geslaagde receptie met een grote opkomst 

(circa 300 personen). De sfeer was ronduit gezellig en gemoedelijk met een 

meer dan prima verzorging door de vrijwilligers van Quick Boys. Toppunt van 

de receptie was toch wel de benoeming van onze secretaris Koos Ketting tot 

Lid in de orde van Oranje Nassau. Welverdiend door zijn jarenlange inzet voor 

onze vereniging en ook voor andere activiteiten in het vrijwilligerswerk! Koos, 

nogmaals gefeliciteerd, het is je van harte gegund! 

 

Het vaarseizoen ligt alweer enige tijd achter ons en eigenlijk kijken we alweer 

uit naar het voorjaar. Immers over een maand of 4 gaat het alweer kriebelen om 

de boot weer klaar te maken. Voorlopig hebben we eerst nog de feestdagen, 

maar als u dit leest is de Sint alweer richting Spanje vertrokken (ook een echte 

watersporter want hij komt altijd met de boot). De kerstdagen liggen weer voor 

ons en het bestuur wenst u fijne en gezellige feestdagen. 

  

Op  de haven is inmiddels alles ook winterklaar gemaakt, deze week (26 

november) is ook het water op de steigers afgesloten en zijn de leidingen 

doorgeblazen om eventueel bevriezen te voorkomen. De meldsteiger is 

gerepareerd, de afgebroken meerpaal is voorzien van een nieuwe kop welke is 

bevestigd middels een sloof om de oude paal onder water. Beslist een 

kunststukje. Ook het complete dek is vervangen en voorzien van Bamboe 

dekdelen welke nog harder zijn dan hardhout en als het goed is ook minder last 

hebben van alg aangroei. De tijd zal het leren. 

 

De nieuwbouw van de kadewoningen bij de haven neemt binnenkort ook een 

aanvang en de oplevering daarvan wordt geschat rond de bouwvak van 2016, 

waarna het definitieve parkeren tussen de woningen in orde wordt gemaakt. De 

huidige bestrating is inmiddels verwijderd en er zijn tijdelijke parkeerplaatsen 

gerealiseerd op het braakliggende terrein t.o. de hoofdingang. 

 

Ook zal binnenkort een aanvang worden gemaakt met de herinrichting van de 

ventweg langs de Industrieweg ( het gedeelte voor de nieuw gebouwde 

woningen) waar het fietspad komt te vervallen en waar gestoken parkeervakken 

worden gemaakt, welke vanaf het voorjaar gebruikt kunnen worden. 

Omstreeks april verwacht Ouwehand Bouw te beginnen met  het bouwen van 

23 woningen op het braakliggende terrein, oplevering medio 2017 

Inclusief een  4e appartementencomplex langs de Industrieweg. 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2015.5  www.watersport-katwijk.nl 

 

4 

  

Voor 2015 zitten de evenementen er ook op en begin 2016 zien wij u graag op 

de nieuwjaarsreceptie welke wordt gehouden op 9 januari vanaf 16.30 uur in 

het havenpaviljoen “Het roer om”. Verdere activiteiten ziet u t.z.t. wel via 

mededelingen van de evenementencommissie. 

  

Ik wens u namens het bestuur fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 

Nieuwjaar. 

 

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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Haven praatje van de havenmeester. 
 

Het seizoen 2015 zit er op! Wij hebben met zijn allen veel 

beleefd en meegemaakt. O.a. een schip wat zinkende was, een 

jong hert wat in de haven rond spartelde, de meerpaal op de 

aanlegsteiger die afbrak, een paar keer een ambulance voor de 

deur en een gaslek onder steiger 8. 

Nu is de haven in de winterstand! Vlaggen zijn weer 

opgeruimd en menig bootje ligt op zijn of haar een 

winterplekje. Er is hard gewerkt om zijn of haar schip weer 

winterklaar te maken in de afgelopen maand. Ook mijn drijvende villaatje is 

weer terug in Enkhuizen.  

Het havenmeesterbootje krijgt een nieuwe buitenboord motor en…… en 

nieuwe dekzeiltje.  

 

Met zijn allen, bestuur en wij allen van kantoor zijn druk bezig met allerlei 

winter activiteiten: 

 

*Danielle is bezig met de wachtlijst, om voor de leeg gekomen ligplaatsen te 

vullen met nieuwe vaste liggers, de jaarfacturen worden voor bereid en vele 

andere haven gerelateerde activiteiten in de winter door Daan aangepakt, 

opgelost, verwerkt en gearchiveerd. 

*Het bestuur is o.a. met verve bezig voor de verbetering van het wifi ontvangst 

in het haven   

En in opdracht van het bestuur is de aanlegsteiger vernieuwd met prachtige 

bamboecomposiet steigerdelen. 

*Zelf ben ik o.a. bezig om een enquête samen te stellen voor alle vaste liggers. 

De passanten werden al gevraagd om een enquête in te vullen. Maar de inbreng 

van de vaste liggers is voor mij eigenlijk nog belangrijker!  

 

De feestdagen staan al weer voor de deur. Ik wens u allen een fijne tijd in 

december. 

 

Hartelijke groetjes 

Evelyne  

 
PS. Ik ben opzoek naar een schip van rond de 10 meter, met een achteronder slaapgelegenheid, 

een achter ingang, dubbele besturing en een doorvaarhoogte van Max. 2.m35 hoog. 

Mocht iemand voor een schappelijk prijsje wat weten dan hoor ik het graag. 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 februari 2016 

Kopij kan ingeleverd worden tot beginfebruari 2016 

 

 

 

mailto:j.blom1959@gmail.com
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Onderneming in beeld (1) 
 

De komende periode komen onze adverteerders in beeld middels een 

interview, wat wij met de ondernemers hebben.  AllSails Zeilmakerij uit 

Wassenaar is de eerste van de reeks.  

 

Het bedrijf is gevestigd aan de Hofcampweg 107a in Wassenaar. Ik had daar 

een gesprek met Frank Hoogenboom, één van de twee firmanten. De andere 

vennoot is Frans Koopsen. Beiden heren zijn geboren in Wassenaar, waarvan 

één nog woonachtig. Koopsen woont in Voorburg. Beiden zijn gehuwd en 

hebben kinderen.  

 

Het bedrijf bestaat al jaren en is voortgekomen uit Mol Sails wat vroeger 

gevestigd was aan de Katwijkseweg. Dat bedrijf werd geëxploiteerd door de 

heer Willem Mol. Acht jaar geleden werden de activiteiten voortgezet in het 

nieuwe bedrijf AllSails door de huidige eigenaren Frank en Frans. Frappant is, 

dat Zeilmakerij Mol, van beiden de eerste werkgever was. Na diverse 

omzwervingen, hebben de oud-collega’s de werkzaamheden dus overgenomen.  

Acht jaar geleden dus, net voor het uitbreken van de crisis. Ondanks dat, 

hebben beide heren de zaak toch kunnen laten groeien.  Mijn inziens een 

uitstekende prestatie!.  

 

De klantenkring van het bedrijf bestaat grotendeels uit particulieren afnemers. 

Toch levert men ook producten  aan bedrijven. Alles wat met doek te maken 

heeft is men in staat te vervaardigen. Duidelijk is wel ,dat bij goed onderhoud 

de levensduur van een kap aanzienlijk kan worden verlengd. Tien, twaalf jaar is 

dan gemakkelijk haalbaar. Daarnaast heeft men een watersportwinkel, waar 

diverse producten aan de man worden gebracht, zoals ankers, touwen, 

onderhoudsmiddelen etc. etc. Wat ik best bijzonder vind, is dat men ook een 

hengelsportartikelen in het assortiment heeft. Naast de genoemde activiteiten, 

verricht men ook nog diensten als havenmeester voor de Watersportvereniging 

in Wassenaar. De dorpshaven ligt naast hun bedrijf. Vanaf de Oude Rijn is het 

bedrijf gemakkelijk te bereiken via het water, echter de maximale 

doorvaarthoogte is 2.35 meter. Uiteraard gaat men ook naar de klanten op 

locatie.  

 

De toekomst van de watersport ziet men positief in. Wel signaleert men een 

verschuiving naar de sloepensector. Ook hiervoor zijn kappen nodig, dus 

gezien het toenemende aantal sloepen is het aanbod van werk en afzet wel 

gegarandeerd.  
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De filosofie van het bedrijf is dan ook het leveren van ambachtelijke kwaliteit 

en naast pr zoals advertenties een goede mond op mond reclame.   

 

Als je met ondernemers spreekt, ben ik altijd benieuwd hoe hun vrije tijd wordt 

besteed. Frank Hoogenboom zijn hobby’s zijn kitesurfen en snoek vissen. 

Frans Koopsen is een fervent drummer en toeschouwer van de 

voetbalactiviteiten van zijn zoon.  

 

Van hier uit, heren bedankt voor het interview en succes met jullie bedrijf in de 

toekomst.  

 

Teun Kralt 

   Het vooraanzicht van AllSails 

 

 

 
 

 

 

2015 is bijna vervlogen, 2016 staat reeds voor de deur. 

Een nieuw jaar met nieuwe dromen, alles krijgt een nieuwe kleur. 

Veel geluk en vrede, veel liefde voor elkaar. 

Aandacht voor de naaste. 

Het wordt een prachtig jaar! 
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Van het secretariaat 
 

Alle leden krijgen tussen Kerst en Nieuwjaar een brief in de bus  met 

contributie nieuws en een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie. De receptie 

is op ZATERDAG 9 januari van 16.30 tot 19.00 uur in het  haven restaurant  

Het Roer Om. Voorts een inschrijving voor clubeten op zaterdag 19 maart 

2016. 

 

Namens het secretariaat, Koos Ketting. 
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Brugwachtershuisjes herleven in Schiedam  

SCHIEDAM - (bron: de vaarkrant) 

 

De provincie Zuid-Holland heeft het verwaarloosde brugwachtershuisje bij de 

Ooievaarsbrug in Schiedam bestempeld als cultureel erfgoed. 

Het oorspronkelijke brugwachtershuisje uit de achttiende eeuw had een 

belangrijke functie als begin- en eindpunt langs de trekvaartroute over de Schie 

tussen Den Haag en Schiedam. 

 

Provinciaal bestuurder Rik Jansen onthult deze maand bij de brug een 

informatiepaneel. De gemeente Schiedam is vereerd met de promotie tot 

bezienswaardigheid en laat het huidige, ruim zestig jaar oude 

brugwachtershuisje in 2016 compleet restaureren. 

 

En dat werd hoog tijd, meent de Stichting Brugwachtershuisjes. „Schiedam 

heeft meer brugwachtershuisjes en ze staan er helaas allemaal beroerd bij’’, 

constateert projectleider Frank Moerman. Dat is des te meer spijtig omdat ze 

nog gewoon worden gebruikt waarvoor ze ooit werden ontworpen: als ruimte 

van waaruit de brug wordt geopend en gesloten. In het vaarseizoen fietst de  

Schiedamse brugwachter van de ene brug naar de andere om plezierjachtjes 

doorvaart te verlenen. 

 

Schiedam is daarmee een uitzondering, want veel bruggen worden 

tegenwoordig op afstand bediend vanuit een centrale. Om die reden staan veel 

van de circa 1300 brugwachtershuisjes in Nederland leeg. De stichting zoekt 

met de eigenaren enthousiast naar nieuwe bestemmingen en vindt die dikwijls 

in de culturele hoek. „Brugwachtershuisjes veranderen in galeries, 

theeschenkerijen, oefenruimtes voor muzikanten, hotelkamer of VVV-

kantoor,’’ weet stichtingsdirecteur Lotti Hesper. 

 

Brugwachtershuisjes zomaar slopen zou een doodzonde zijn, stellen Hespers en 

Moerman. Het gaat vaak om een zorgvuldig ontworpen huisje dat op een 

markante plek in de stad of langs de weg staat. 
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Onderneming in beeld (2) 
 

De komende periode komen onze adverteerders in beeld middels een 

interview, wat wij met de ondernemers hebben.  Bakker ProTech is de 

tweede van de reeks. 

 

  Het team van Bakker bij een dieselmotor 

uit 1940 

 

We vinden Bakker ProTech aan de Veerpolder 53 te Warmond en gelegen aan 

de Grote Sloot. Ik sprak daar met Jan Bakker, directeur eigenaar van de zaak. 

Samen met echtgenote Lia hebben zij twee kinderen, waarvan één zoon 

werkzaam in de zaak. Lia bestiert de financiële en administratieve zaken van 

het bedrijf.   

 

Jan was vroeger werkzaam bij  Verschuur Diesel in Katwijk. Na overname van 

het bedrijf door de Allpa Groep verhuisden de activiteiten naar Nijmegen. Dit 

was voor Bakker aanleiding om voor zichzelf te beginnen. De klanten werden 

op locatie bediend middels een service bus. Al vrij snel werd hij benaderd door 

Marcel Nievaart van Jachthaven Rijnsburg om daar een servicelocatie te 

openen. Dit was dus de eerste huisvesting en voor mij de eerste kennismaking 

met Jan Bakker en zijn bedrijf. In 2006 is de zaak verhuisd naar Warmond, 

eerst naar Veerpolder 5
e
 en in 2011 naar de huidige locatie, Veerpolder 53. 

Inmiddels woont het gezin er ook, aan het water natuurlijk.  

 

Omdat ik het bedrijf in Rijnsburg kende, krijg je een bepaald beeld. Dit bleek 

echter totaal anders.                
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De klantenkring bestaat voor 30% uit particulieren en voor 70% uit bedrijven. 

Onderhoud van zeeschepen en rondvaartboten zijn onderdeel van hun 

werkzaamheden, zowel in binnen- als buitenland. Tot de relatiekring horen o.a. 

Wagenborg, de rondvaartrederijen Leiden, Nieuwkoop, veerpont Kaag etc. etc. 

Naast reparatie en onderhoud heeft men de mogelijkheid om 45 boten te stallen 

en heeft men het Solé dealerschap. Exclusief de heer Bakker zelf, wordt het 

werk met drie monteurs gerealiseerd. Tijdens ons onderhoud, meldde zich een 

nieuwe sollicitant aan, dus zaken breiden uit.   

 

De filosofie van het bedrijf is het bieden van kwaliteit, veelzijdigheid en doen 

waar je goed in bent. Ook hecht men grote waarde aan arbeidsethos om een 

goede teamgeest te creëren. Dit blijkt wel uit het feit dat medewerker Wilfried 

al zestien jaar bij de firma in dienst is. De p.r. gebeurt door advertenties en een 

website. Daarnaast is Jan lid van de WOKB, een belangenvereniging voor de 

watersport op de Kaag en omstreken.  

 

Ondanks de drukke werkzaamheden is er tijd voor hobby’s. Deze bestaan uit 

racefietsen en uiteraard varen. Twee jaar gelden is een sleepboot aangeschaft 

met na later bleek de nodige certificaten. Naast recreëren wordt deze inmiddels 

ook voor het bedrijf ingezet.  

 

Familie Bakker, bedankt voor het interview en succes met het bedrijf.   

 

Teun Kralt  
 

 
Voor de kids: welk kerstliedje wordt hier bedoeld? 
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Oude papieren vaarbewijs per 1 januari 2016 niet meer geldig 
(bron: Dick Broekhuizen) 

 

Vanaf begin jaren 80 van de vorige eeuw tot en met 2001 werd het Klein 

Vaarbewijs in Nederland afgegeven op papier. Dit vaarbewijs bevat geen 

pasfoto en de gegevens zijn vaak vervaagd door slijtage. Daardoor is het 

document altijd fraudegevoelig geweest en duiken er nog steeds met enige 

regelmaat vervalsingen op. In overleg met het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu en de politie is daarom besloten de geldigheid van alle papieren 

exemplaren van het Klein Vaarbewijs per 1 januari 2016 te laten vervallen. 

 

De afgifte van Klein Vaarbewijzen in Nederland is sinds 2009 van de ANWB 

overgegaan naar de Stichting Vamex, die ook de vaarexamens afneemt. 

VAMEX heeft inmiddels meer dan 100.000 houders van een papieren 

vaarbewijs aangeschreven en hen in de gelegenheid gesteld het oude 

vaarbewijs gratis om te ruilen voor een nieuw exemplaar op credit card 

formaat. Het nieuwe vaarbewijspasje bevat een foto en een handtekening van 

de houder en is door het gebruik van  beveiligingstechnieken niet 

fraudegevoelig. Bovendien is het nieuwe model internationaal en onbeperkt 

geldig. 

 

Inmiddels hebben meer dan 70.000 vaarbewijshouders hun oude vaarbewijs 

omgeruild voor het nieuwe pasje. 

 

Iedereen die nog niet heeft omgeruild heeft nog tot het einde van het jaar de tijd 

om via www.vamex.nl een aanvraag te doen voor de gratis omruil. Vanaf 1 

januari is het papieren vaarbewijs dan niet meer geldig en riskeert de houder 

een boete als nog met het oude exemplaar gevaren wordt. 
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Van het secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Adverteren in de Meerpaal? 

Per 1/3 pagina,   per jaar € 45,00 

Per ½   pagina,  per jaar € 57,50 

Per ¾   pagina,  per jaar € 75,00 

Per 1/1 pagina,   per jaar € 92,50 

 

Info bij het secretariaat, zie voorblad. 

 
 

Veerpolder 53  * 2361 KZ WARMOND * Tel. Nr. 071 3010376 
bakkerprotech@xs4all.nl     *     www.bakkerprotech.nl 

 

* Scheepswerf 

* kraan tot max. 30 ton 

* Winter/zomerstalling buiten (met staande mast) 

* Scheepsmotoren verkoop/onderhoud (ook op locatie) 

* Inbouw boeg- en hekschroeven 

* Schilderwerkzaamheden 

* Totaal onderhoud/refit 

* Sleepmogelijkheden bij pech 

 

mailto:bakkerprotech@xs4all.nl
http://www.bakkerprotech.nl/
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Van de evenementencommissie 
 

AFSUITING VERRASSINGS TOCHT AMSTERDAM. 
 

Toch wel een beetje spannend en leuk deze tocht voor de deelnemers. 

Deze keer eens een echte vaartocht. Met zijn allen naar de Nieuwe Meer 

Amsterdam. 

Wij als organisatie moesten eigenlijk heel goed ons mond houden om ons niet 

te verspreken.  

Dat was soms ook wel heel eens heel  lastig, omdat er toch genoeg vragen bij 

ons gesteld werden, ook wel eens hele sneaky ‘s 

Maar het is ons toch gelukt!!. 

Woensdagavond voor de tocht maakte Luuk Wagter onder het genot van een 

kopje koffie en een drankje in het Roer Om, op de jachthaven daar de 

bestemming bekend.  

Dat werd gelukkig heel goed ontvangen, en daarbij als voorproefje ook nog een 

heel gezellige avond. 

 

De volgende morgen ongeveer 9.30 uur ging de hele groep van 19 boten op 

weg naar de Nieuwe Meer in Amsterdam met Lucas voor op. 

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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Wij (Mon Rêve) waren al een dag eerder weg gevaren, om daar alles door te 

spreken en voor te bereiden. 

Het weer was regenachtig en kil, wel jammer maar dat kon de pret niet 

drukken. Want de weersvooruitzichten voor het weekend waren heel goed. Het 

beloofde een warm weekend te worden. Dus die regen namen we maar voor  

lief.  

 

In de middag rond 15.00 uur kwamen eerste  de boten bij de haven aan, 

natuurlijk net in een stortbui aanmeren Bah.. lekker is anders, maar ja wat doe 

je daar aan .  Na een goed half uur met  een beetje duwen en trekken met de 

hulp van de havenmeester Willem lagen ze allemaal op hun plek. 

In de kantine werden we hartelijk ontvangen door het echt paar Gerard en 

Yvonne. De twee vrijwilligers die ons het hele weekend op een hele leuke en 

gastvrije manier verzorgd hebben. 

 

Vrijdagavond hadden we een Chinees- Indisch buffet, heerlijk klaar gemaakt 

door Ria, een dochter van Leen en Gé van Klaveren, dat was wel grappig. Als 

Katwijks wist ze maar al te goed, dat we houden van grote porties. Het eten 

was heel erg goed verzorgd en heel smakelijk  en genoeg voor ons allemaal.   

Zaterdag was ook weer een zonnige en  warm een heerlijk dag om te gaan 

slenteren op  div markten, winkelen fietsen, naar Amstelveen of gewoon 

genieten van het mooie weer.  

 

De markt Albert Kuip had  voor de meesten de voorkeur. Dus we besloten 

gezellig  met een groep van 16 personen weg te gaan. Eerst met de tram, want 

daarmee konden vlak voor de markt uitstappen, en dan gaan kijken en kopen 

natuurlijk. Vooral de winterjassen waren voor de dames aardig in trek. 

Hebben met z’n allen nog op een terras koffie gedronken met appeltaart  

en daarna als afsluiting van de middag  gezellig nog wat gedronken in een café 

op de Pijp. 

Zaterdagavond hadden we nog  onze afsluitingsavond die uitstekend verzorgd 

werd door Gerard en Yvonne.  

 

Zondag gingen de meesten, op 6 boten na die maandag naar huis gingen, 

voldaan na een heel geslaagd en gezellig weekend naar huis. 

 

Namens de evenementencommissie. 

Janny   
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50 JARIGE BESTAAN WATERSPORT VERENIGING KATWIJK. 

 

18 november 1965 werd die vereniging opgericht door de heer Remans, de 

initiatief nemer. Koninklijke goedkeuring werd uitgegeven op 25 nov 1967. 

 

50 jaar bestaan is wel een feestje waard, toch? 

 

Na verschillende bestuursvergaderingen en voorbereidingen werd besloten om 

een grote receptie te organiseren op zaterdag 20 november 2015 in de Sponsor 

home van Quick Boys.    

Een mooie sfeervolle accommodatie met de grote blikvanger de bar. Gemaakt 

in de stijl van een oude Katwijkse bom schuit. Een toepasselijke locatie voor 

het 50 jarig bestaan van de watersportvereniging. Toen al het noodzakelijke 

gebeurd was, konden de voorbereidingen beginnen. 

Dat werd een grote receptie met alles er op en er aan, beginnende van 17.00 tot 

19.00 uur. Alle 375 leden kregen een uitnodiging toe gestuurd. De receptie was 

een groot succes met ongeveer 300 mensen, het was  druk en heel gezellig. Er 

waren warme en koude hapjes en drankjes in overvloed, de bediening was 

gezellig en prima verzorgd. Maar het hoogte punt van de dag was voor Koos 

Ketting.  

 

Eerst werd hij in het welkomstwoord van Luuk Wagter met een grote bos met 

bloemen terecht in het zonnetje gezet. 48 jaar actief dienst in de vereniging o.a. 

in de evenementen, en als secretaris, wat hij nu nog met grote overgave doet is 

een hele prestatie. We hopen dat hij lang gezond mag blijven en dat hij 

daarmee nog lang mee mag doorgaan. Hij wordt ook gesteund door zijn  

vrouw Nel, die dat bloementje ook eigenlijk van harte verdiend, want ze heeft 

altijd door dik en dun achter hem gestaan. 

 

Daarna nam burgemeester Jos Wienen de microfoon over van Luuk Hij prees 

Koos ook weer die 48 jarige diensten en ook dat hij mede oprichter was van het 

bestuur van de watersport vereniging. Tevens meldde hij dat Koos vroeger nog 

vrijwilliger in de JIVAK(jeugd in Vakantie) met grote inzet gedaan heeft. 

Eigenlijk is hij zijn grootste deel van zijn leven vrijwilliger geweest. 

Toen kwam voor Koos zijn grootste verrassing. Van de burgemeester kreeg hij 

toen tot zijn grote verrassing het lintje met de medaille van Lid in de Orde van 

Oranje Nassau.  

Dat had hij helemaal niet verwacht, heel blij en gelukkig nam hij die in 

ontvangst.  
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Dat werd hem door iedereen van harte gegund en de felicitaties waren 

welgemeend.  

Na afloop van de receptie kreeg iedereen als attentie een lekkere fles wijn mee, 

uitgereikt door Elise en Ariane. Iedereen ging tevreden na een geslaagde en 

gezellige avond weer naar huis.  

 

Namens de evenementencommissie. 

Janny   
 

SCHRIJF ALVAST IN UW AGENDA 
 

Agenda Evenementencommissie 2016 

 

9 januari: Nieuwjaars receptie vanaf 16.30 uur in het haven 

restaurant Het Roer Om 

 

11 maart: Ledenvergadering AWK begint om 20.00 uur in 

Tripodia. Zaal open om 19.30 uur. Na afloop van de 

ledenvergadering wordt er een gratis bingo gedraaid. 

 

19 maart:  Club etentje bij de Gouden Leeuw begint om 18.00  

uur. 

 

5 t/m 8 mei:  Voorjaarstocht. Donderdag  5mei vertrekken wij met 

z’n allen om 8.00 uur uit de haven naar de bestemming 

(op dit moment nog niet bekend). 

 

22 t/m 25 sept: Najaarstocht. Donderdag 22 september vertrekken wij 

met z’n allen om 8.00 uur uit de haven naar de 

bestemming ( op dit moment nog niet bekend). 

Zondag of maandag gaan wij weer terug  naar Katwijk 

 

5 november:  Bingoavond in het Zandgat.  Zaal open om 19.30 uur.  
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Club etentje van de Watersportvereniging is op vrijdag 19 maart 2016 en 

begint om 18.00 uur  
 

Dit keer bij Hotel Restaurant De Gouden Leeuw, Veurseweg 180 2252 AG 

Voorschoten. 

 

Vrijdagavond 19 maart vanaf 18.00 uur presenteren wij voor de 

watersportvereniging Katwijk in de Duivenvoordezaal op de begane grond een 

Live Cooking  Buffet 

 

In deze open keuken vindt u een assortiment met kleine voorgerechtjes, soep, 

brood, lekkere verse salades, een kippengrill en vele warme gerechten. 

 

Maar waarom noemen wij dit buffet Live Cooking? 

Onze koks staan geheel tot uw beschikking om uw vis of vleesgerecht a la 

minute te bakken of te grillen en u kunt zelf uw wok gerecht samenstellen wat 

uiteraard ook a la minute gewokt wordt. De gerechten worden aan de  

seizoenen aangepast. 

 

U gaat natuurlijk niet naar huis zonder een nagerecht! Schepijs, slagroom, 

softijs, ijstaarten zijn enkele ingrediënten van het dessertbuffet. En na al dit 

lekkers kunt u kiezen uit café crème, cappuccino, koffie verkeerd, espresso of 

een kopje thee. 

 

Het Live Cooking heeft een programma waarin voorgerechten, hoofdgerechten 

en nagerechten achtereenvolgend worden gepresenteerd. Wij adviseren u niet te 

laat te arriveren! 

 

De kosten zijn € 32,50 p.p. Leden van de AWK krijgen van de vereniging 

€ 2,50 korting per persoon maximaal voor 2 personen dus € 5,00 korting per 

stel, meerderen betalen dus € 32,50 per persoon. 

 

Wij adviseren u niet te laat te arriveren i.v.m. het programma van het buffet! 

 

Onbeperkt koffie, thee, frisdranken, bier en wijn en Nederlands gedistilleerd 

zijn inbegrepen. 

 

Wanneer u gebonden bent aan dieetwensen, is dit geen probleem voor ons. Wij 

willen u vragen deze wensen bij voorkeur vooraf, tijdens het reserveren, 

kenbaar te maken. 
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Verslagje van de Bingo avond in het Zandgat, 7 november 2015. 
 

De Jaarlijkse Bingo werd weer gehouden in de zaal van de Wijkvereniging  

Noord-Noordoost. De opkomst was geweldig : 75 mensen waren aanwezig en  

het was een super gezellige avond, met mooie prijzen en bonnen voor  

vleesprijzen. Na de bingo was er nog een trekking van de wilde bingo. 

Die werd gewonnen door Iris van der Plas,  de kleindochter van Klaas en  

Riet van der Plas.   

Daarna was er ook nog een loterij met vele prijzen. 

 

Kortom het was een zeer geslaagde avond waar we met plezier aan terug 

denken 

 

Namens de evenementencommissie, 

Janny 
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He heeft zijne majesteit de koning behaagd  Dhr. Koos Ketting te benoemen 

tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn bijdrage aan de 

watersportvereniging en zijn vrijwillige activiteiten bij de Stichting Jeugd in 

VAKantie (JIVAK) Valkenburg. 
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WINTERKLAAR MAKEN (bron: de vaarkrant) 
 

Alle vloeistoffen eruit! 

Het is tijd om de boot te helpen de winter door te komen. De boot kan op de 

kant, maar of hij nu in het water ligt, buiten op de bok staat of in een 

verwarmde hal is opgeslagen… de essentie van winterklaar maken? Alles wat 

kan bevriezen uit je boot! 

 

Horrorverhalen                                                                                                                                       

Winterklaar maken doe je niet voor niets. Iedereen kent de horrorverhalen: er 

zit nog vocht in de afsluiters van de boot, de vorst zet in en de slangen 

knappen. Tot zover niets aan de hand. Totdat een paar dagen later de dooi inzet, 

de boot volloopt met water en naar de bodem van de jachthaven verdwijnt… 

tenzij de havenmeester er op tijd bij is. 

 

Sterkste                                                                                                                                                                    

„IJs is het sterkste dat er is”, aldus Erwin Peek van Peek Watersport in 

Amsterdam, een bedrijf dat winteronderhoud uitvoert en winterstalling aanpast. 

„Als het vriest en water kan geen kant op, dan zet het uit. Zelfs motorblokken 

kunnen van binnenuit kapot gedrukt worden.” 

 

Krachtig                                                                                                                                                                            

Om die krachtige invloed van bevroren water voor te zijn, moet je er voor 

zorgen dat niets op de boot meer kan bevriezen. Te beginnen met de motor. Het 

belangrijkste is dat de leidingen voor de koeling rondom en door het blok leeg 

zijn. Zorg er tevens voor dat er voldoende antivries in het wateruitlaatsysteem 

zit, of tap deze af. Ook bij een motor met indirecte koeling moet het systeem 

met voldoende koelvloeistof zijn gevuld. Gebruik trouwens geen antivries meer 

met ethyleenglycol, want dat is schadelijk voor het milieu. Een beter alternatief 

is propyleenglycol. 

 

Helemaal leeg                                                                                                                                                         

En dan het drinkwatersysteem. Dat kun je het beste zo leeg mogelijk maken. 

Helemaal leeg lukt doorgaans niet, want het aanzuigpunt van de pomp zit iets 

boven de bodem. Het laatste stukje maak je zelf droog met een sponsje. 

En als je dan toch bezig bent; maak meteen de binnenkant van de watertank 

schoon met een desinfecterend middel, zodat je geen bacterie- en 

schimmelgroei volgend jaar hebt. 
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Label                                                                                                                                                                                    

Laat vervolgens de boiler leeglopen, maar haal wel eerst even de stroom er af. 

En vergeet niet om een label aan de slang op te hangen met een waarschuwing 

dat de boiler leeg is, zodat je geen kans loopt aan het begin van het nieuwe 

vaarseizoen de boiler leeg aan te zetten. Want daardoor gaat het 

verwarmingselement kapot. 

 

Toilet                                                                                                                                                                       

Het droogpompen van het toilet is vaak niet voldoende omdat er vaak restwater 

in blijft staan. Hang de waterslang van de dichte afsluiter voor het inkomende 

water in een oplossing van 50 % water en 50 % antivries. Dan spoel je het 

toilet door, net zolang tot je zeker weet dat de vorstbescherming in het toilet én 

in de leidingen zit. 

 

Gaten vloeistof                                                                                                                                                       

En tenslotte de leidingen. Je kunt proberen om de drinkwaterslangen leeg te 

laten lopen, maar het is een beter idee om alles met milieuvriendelijke antivries 

door te laten spoelen. Zo weet je zeker dat er in alle hoeken en gaten vloeistof 

zit die niet kan bevriezen. 

 

Bilge met Fanta                                                                                                                                                   

Gebruik antivries die geschikt is voor drinkwatersystemen. Vooral elektrische 

drinkwaterpompen zijn gevoelig voor vorst. En een laatste tip wat betreft 

vloeistoffen aan boord. „Veel mensen laten drinkwaterflessen of Colaflessen in 

bakskisten aan boord, meestal overgebleven van de zomer”, constateert Erwin 

Peek uit Amsterdam. „Die moeten natuurlijk allemaal weg. Je wilt toch niet dat 

de bilge als het gaat dooien, vol ligt met Cola of Fanta?” 
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