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Voorwoord.
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De zomer is begonnen. Lekker hoor, weer zonder jas naar buiten, buiten eten
en tot ‘s avonds laat buiten zitten. Kan het maar lang duren. Het is gelijk een
stuk levendiger en gezelliger in de haven. Ineens heb je nieuwe buren in de box
naast je en zelfs de mensen zijn vriendelijker en vrolijker. Wat kan een zon
toch veel doen.
Over een paar weekjes gaan wij ook weg en ik hoop dat het nog zulk weer is.
Dit jaar 50 jaar AWK. Feest einde van het jaar maar nu ook zijn de
feestelijkheden al in volle gang. U heeft een jubileumvlag kunnen ophalen en
de gondelvaart staat ook in het teken van 50 jaar AWK. U vaart toch mee met
de gondelvaart ter ere van het 50 jarig jubileum? Lukt dit niet, dan versiert u
toch in ieder geval uw boot met de jubileumvlag in top. Ik reken op u!
Ook de watersportverenigng van de Kaag bestaat 50 jaar. U vindt elders in deze
MEERPAAL een overzicht van hun activiteiten.
De evenementencommissie is bezig met de voorbereiding van de sluitingstocht.
Dit wordt een echte verassingstocht. Niemand weet waar we heen gaan, dit
wordt pas een avond van te voren bekend gemaakt. Maar goed dat ik niet meer
in de evenementencommissie ziet want ik zou zoiets niet stil kunnenhouden 
U kunt zich trouwens al opgeven voor deze tocht: informatie en
aanmeldingsformulieren hiervoor vindt u in deze MEERPAAL.
Als u nog niet precies weet waar u heen gaat varen in augustus: ga naar SAIL
2015. Een tip voor mensen die graag gaan maar een lichamelijke beperking
hebben…Kijk eens op de site van de Zonnebloem: bekijk de SAIL-In vanaf
MPS de Zonnebloem. Een toplocatie om de tallships te bekijken. Inclusief
donatie en luxe borrelarrangement. Van 14:00 - 18:00 uur. Het is maar een tip
en de kaarten zijn beperkt.
http://www.zonnebloem.nl/zb/zb-home/activiteiten-vakanties/activiteiten-enevenementen/Sail-2015

Ik wens u veel leesplezier met de MEERPAAL een goede, gezonde, zomer met
veel vaarplezier.
Met vriendelijke groet,
Joke.
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Van de bestuurstafel.
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Zomer 2015 is eindelijk aangebroken…. We hebben het dan over eind juni
begin juli. De tijd daarvoor was eigenlijk veel te koud. Dat was in de haven ook
goed te merken. Het aantal passanten is dit voorjaar bedroevend laag geweest.
In de haven is alles omgebouwd naar de jachthaven betaalkaart (sepcard) en na
een aantal probleempjes en ook gewenning van de kant van de gebruikers
draait alles eigenlijk zonder grote problemen. IK WIL U NOG WEL EVEN
WIJZEN OP HET AFMELDEN BIJ VERTREK, OOK VOOR EEN DAGJE!
Immers, als uw box leeg is kan het havenpersoneel niet ruiken of u een paar
uurtjes of een paar weken weg bent en kan dus uw box gewoon verhuren! En
als er dan een boot in uw box ligt hebt u geen recht van spreken!
Voor ons gaat de vakantie nu beginnen en gaan we een poosje varen, na een
aantal weken in de haven op de boot te hebben gezeten.
In onze vereniging gaat alles zijn gangetje. De voorbereidingen voor de
sluitingstocht zijn zo goed als rond en zelfs de voorbereidingen voor de
voorjaarstocht van 2016 zijn in volle gang. Deze beloofd een andere
bestemming te worden dan gebruikelijk!
Het eerstvolgende evenement voor de vereniging betreft natuurlijk de
gondelvaart. In verband met het 50-jarig bestaan lijkt het mij leuk om met een
flink aantal boten vanuit de vereniging mee te doen. De Oranjevereniging heeft
beloofd geen acties te ondernemen zoals vorig jaar met de onderzeeër, wat de
gondelvaart behoorlijk in de war schopte. Ook onze zustervereniging van de
coöperatieve vereniging op de Kaag (bij het pontje) bestaat dit jaar 50 jaar en
heeft aangegeven dat zij met 6 boten naar onze gondelvaart komen. Deze
vereniging heeft gevraagd of boten van onze gondelvaart de dag na onze
gondelvaart bij hun mee willen doen. U hebt dan 2 x plezier van uw inspanning
om er dit jaar iets moois van te maken.
Houdt u verder de meerpaal en de post in de gaten in het najaar voor wat de
uitnodiging voor de receptie i.v.m. het 50 jarig bestaan van onze vereniging.
Het bestuur ziet u graag in grote getallen tegemoet.
Ik wens u voor deze zomer een goed vaarseizoen, mooi weer en een goede
gezondheid. Dit laatste is niet voor ons allemaal weggelegd. Op het moment
dat ik dit stukje schrijf zijn een aantal leden ernstig ziek en wij wensen hen en
de familie veel sterkte toe.
Uw voorzitter, Luuk Wagter.
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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

Varen door Amsterdam: Architectuurroute
Doe je niets liever dan varen en ben je gek op architectuur? Combineer deze
twee liefdes met de Architectuurroute. Amsterdam is wereldwijd bekend om de
grachtengordel maar er is nog veel meer te zien!
Deze vaarroute laat je een andere kant van de stad zien. Vaar langs 23
architectonische pareltjes aan het IJ en het Oostelijke Havengebied.
Zo heb je ook de Wallenroute, de Regenboogroute, Culinaireroute
Ontdek varen door Amsterdam eens op een andere manier.
Kijk op:
https://grachten.waternet.nl/vaarkaart/#!/vaartips/id/2922
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Van de havenmeester.
Voorseizoen 2015
Weer praatje
Ojee wat een slecht weer in het voorseizoen. Niet zo zeer nat maar wel heel koud. Het
weer nodigde niet uit om te gaan varen. Was het een mooie dag dan waaide de stront
van de dijken. Wel werd er volop geklust. En was het toch gezellig op de haven.
Maar nu is het ’leed’ weer geleden. Heerlijk warm! Velen hebben dan ook de laatste
spullen aan boord gebracht en zijn- of gaan vertrekken.
Varen met het haven meester bootje
Het zal velen al opgevallen zijn dat het havenmeester bootje niet zo veel meer vaart. Er
worden van af 1 juli langs de graskant geen haven gelden meer opgehaald met het
bootje.
Door personele bezuinigingen in uren was het niet meer mogelijk om met 2 personen te
varen. Alleen varen met een geldkist is te risicovol. Dus na rijp beraad een andere
oplossing gevonden.
Als het druk is in het hoogseizoen zal het bootje tussen de 2 bruggen gaan liggen, met 1
haven- assistent, die iedere passerende boot eigenaar vriendelijk welkom heet en de
nieuwe passant verzoekt bij het havenkantoor te melden.
Onze katwijkse klantvriendelijkheid zal hoog in het vaandel blijven. Wel wordt er aan
de graskant de passanten nog gecontroleerd of er ‘gele briefjes’ hangen met de juiste
data. Zo niet, dan vragen wij ze alsnog hun havengeld in het havenkantoor te gaan
betalen.
Nabellen vast liggers
Als gevolg van de nieuwe personele bezetting is het na bellen vaste liggers bij het
ontbreken van afmeld briefjes komen te vervallen. Nogmaals, lever uw afmeld briefje
in en voorkom verrassingen bij terugkomst.
Tot de volgende meerpaal.
Groetjes Evelyne, uw havenmeester.
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Het jaarprogramma 50 jaar jachthaven Kaagdorp
Versie: 16 mei 2015

zaterdag
25 juli

12.00
uur

(kinder)spelmiddag
Voor alle kinderen en ouderen jong van hart

zaterdag
15 aug.

20.00
uur

Bingoavond en loterij
traditionele bingoavond en loterij met watersportgerelateerde prijzen

zaterdag
29 aug.

12.00
uur

Gondelvaart aansluitend aan Katwijk
Katwijkse gondelvaarders en onze leden varen avondtocht ’s avonds feest met
muziek

vrijdag 4
sept.

vanaf
21.00
uur

Jubuleumfeest / voorpret
opbouwen feest en voorpret en eerste gezelligheid

zaterdag 5
sept.

vanaf
11.00
uur
tot
…….

Groots Jubileumgfeest ’50 jaar haven!’
feest overdag en ’s avonds feest, met: nautische markt, medewerking politie en
brandweer, museumboot, veel leuke kinderactiviteiten, live bands, schminken,
clown, watermatten en klimtoren, verkoop spulletjes van havengebruikers, gratis
rondvaarten op privé boten.

zondag 6
sept.

vanaf
10.00
uur

Jubileumfeest / the day after
gezamenlijk ontbijt op terras en opruimen

zaterdag
19 sept.

vanaf
13.00
uur

Puzzeltocht met Oranjeborrel
puzzeltocht over Kaag met ook boten uit andere havens; mooie prijzen en
aansluitend: borreltje en eten

zaterdag
26 sept.

21.00
uur

afsluiting seizoen
terugkijken op het jubileumjaar, restjes opmaken en uitblazen: ‘Wat een seizoen!’
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Van de evenementencommissie.
Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn organiseert tijdens de Oranjefeesten in
samenwerking met de Algemene Watersportvereniging Katwijk
GONDELVAART 2015
Vrijdagavond 28 augustus

7

Kijkavond donderdagavond 27 augustus
Op donderdagavond is er van 19.30 uur tot 22.00 uur de kijkavond van de
verlichte gondels. Ook is er een optreden van Shantykoor Skuitevaart in de
kantine van de jachthaven.
Op vrijdagavond start de gondelvaart om 20.45 uur vanaf Jachthaven Katwijk
en zal door Rijnsburg naar Valkenburg varen en weer terug. De gondelvaart
staat dit jaar in het teken van het 50 jarig bestaan van de Algemene
Watersportvereniging Katwijk.
Ook zullen er schepen van jachthaven Kaagdorp meevaren die ook hun 50 jarig
jubileum vieren. Tevens worden de deelnemers van de gondelvaart Katwijk
van harte uitgenodigd om op zaterdag 29 augustus met de gondelvaart van
jachthaven Kaagdorp mee te varen. Voor een ligplaats wordt gezorgd.
Zoals ieder jaar valt of staat de tocht met de deelnemers. Wij hopen dat er ook
deze keer weer veel boten van de A.W.K. mee zullen varen om deze
gondelvaart met het 50 jarig jubileum van de watersportvereniging tot een
groot succes te maken.
U kunt zich opgeven via het aanmeldingsformulier in het havenkantoor of via
het formulier in dit verenigingsblad. Deze kunt u inleveren bij het
havenkantoor, bij de leden van de evenementencommissie (adressen voor in dit
blad), of in de haven bij box 209 ( Mon Réve, J. van Duijn).
Ook boten van buiten de vereniging zijn van harte uitgenodigd om mee te
varen (goede feestverlichting verplicht).
U doet toch mee!
Sluitingsdatum inschrijving maandag 24 augustus 2015.
De briefing zal zijn op woensdagavond 26 augustus om 20.30 uur in de kantine
van de jachthaven Katwijk. Dan worden ook de vaarnummers uit gedeeld.
Wij hopen op een grote deelname en wachten op uw spoedige aanmelding.
Evenementencommissie A.W.K
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Aanmeldingsformulier Gondelvaart Katwijk vrijdag 28 augustus 2015
Naam……………………………………………………………………….
Bootnaam……………………………..................................................
8

Lengte………………………………………………………………………
Telefoon……………………………………………………………………
Email………………………………………………………………………..
Kruiphoogte………………………………………………………………..
Muziek aan boord ja/nee………………………………………………...
Boxnummer………………………………………………………………..

Dag van aankomst in de haven…………………………………………
( i.v.m. vrijhouden ligplaats )
Vaart u ook mee op zaterdag 29 augustus mee met de Gondelvaart
jachthaven Kaag-dorp? Ja/nee……………………………………...
Voor een ligplaats wordt gezorgd.
S.V.P zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 24 augustus inleveren.
Dit kan bij de leden van de evenementencommissie, kantoor jachthaven of in
de haven bij box 209 ( Mon Réve, J. van Duijn).
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Verrassingsbestemming voor de afsluiting vaartocht 2015
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Zoals we gewend zijn om aan het eind van het vaarseizoen een vaartocht te
hebben naar Schiedam of Amsterdam, hebben we dit jaar er voor gekozen om
de bestemming vooraf niet bekend te maken.
De bekendmaking van de bestemming zal gebeuren op 23 september onder het
genot van een bakje koffie om 19.30 uur in het jachthaven restaurant
(Het Roer Om).
De volgende morgen vertrekken wij gezamenlijk om 8.00 uur uit de Katwijkse
haven. Het havengeld is € 1.50 per meter per nacht. Inclusief stroom water en
Wi-Fi.
Inschrijfformulier
Naam…………………………………..
Bootnaam……………………………...
Lengte…………………………………
Telefoon……………………………….
Email…………………………………..
Haven geld lengte schip X 1,50 X 3 nachten
….. x €1.50 x 3 nachten is totaal €…….
A.U.B gelijk afrekenen bij inleveren van het inschrijfformulier
Inleveren bij een lid van de evenementencommissie. Adressen voor in dit blad.
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Voorjaarstocht 2015 Zaandam
Het voorjaarsseizoen is weer van start. Na een saaie winter worden de boten
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weer zomer klaar gemaakt en we krijgen weer zin om met de boot er op uit
gaan.
Met 27 boten deze keer, met uitzondering van de boten van
evenementencommissie die daar al eerder moesten zijn om sommigen zaken nog
te regelen en de groep boten daar op te vangen.
We hadden dit jaar weer eens een echte vaartocht. Luuk voer ‘s morgens om 8
uur met 22 boten de haven uit richting Zaandam, een hele optocht.
Wegens gezondheidsproblemen van Klaas konden ze niet met hun eigen bootje
meegevaren, maar wilden wel heel graag mee. Klaas en Rietje niet er bij op de
vaartocht is wel heel vreemd. Luuk en Gerda stelde gelijk voor om gezellig met
hen mee te varen, wat ze heel erg leuk vonden. Dus dat was weer fijn geregeld.
De evenementen hadden voor dit jaar plaatsen geregeld bij
Jachthaven ‘de Dukra’.
Daar werden we weer gastvrij onthaald door havenmeesters Goos en Klaas. Ze
hadden zoals we gewend waren weer alles goed voor ons geregeld. We hebben
het daar heel leuk gehad. Zaandam is een heel gezellig stadje. Het centrum was
helemaal gerestaureerd in de Zaanse stijl en je kon je daar fijn vermaken met
winkelen en terrassen zijn daar volop.
Fijn dat de weerberichten ook mee vielen dus we konden er heerlijk van
genieten. Vrijdagavond zijn met de hele club, met uitzondering van Carla en
haar vriendin die helaas niet meekonden wegens haar honden, heerlijk gegeten
in het centrum van Zaandam bij een Argentijns restaurant. Teun Kralt werd in
het zonnetje gezet, omdat hij die dag 65 jaar werd en daar hebben we hem met
zijn allen toegezongen en hem met een kleine attentie gefeliciteerd met zijn
verjaardag wat hij heel erg leuk vond.
We hadden met zijn allen een hele leuke en gezellige avond. Zaterdagavond
was de afsluitingsavond met een borrel en een hapje in de kantine van de
jachthaven: helaas zonder Klaas en Rietje. Klaas was eerder die dag gevallen
met de fiets en heeft met zijn val zijn ribben gekneusd, daardoor had hij zoveel
pijn dat zijn zoon hem toen opgehaald heeft. Dat was toen helaas voor hen, wat
wij heel jammer voor hen en ook voor ons vonden, het einde van hun weekend.
Zondag gingen de meeste boten, op een paar na die nog door gingen om
vakantie te vieren, na een heel geslaagd en gezellig weekend weer naar huis.
De evenementencommissie.
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Contactgegevens Jachthaven Katwijk.
Bezoek adres:
Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk (EJK)
Haringkade 6, 2224 RA Katwijk
11

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

De Blauwe As
10 juni is er een nieuwe vaarverbinding geopend: de Blauwe As.
De nieuwe route maakt het mogelijk om van het Gooimeer via Almere
Centrum naar het Markermeer te varen. Maximale doorvaarthoogte is 2,25 m.
www.almere.nl/blauweas

Vaar mee met de gondelvaart eind augustus, lukt dit niet:
versier in ieder geval uw boot!
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Zoekt U betaalbaar onderhoud en stalling.
Mogelijkheden voor de Doe het Zelver.
Tevens betaalbare zeilmaker aan huis.
Voor Valkenburg E.O.
12

Impeller vervangen.
Een impeller is een onderdeel van de koelwaterpomp van uw motor. Het is een
schoepenrad dat draait in een cilinderhuis en het water aanzuigt van buiten en
verder pompt in de koelcircuit van uw motor.
Een impeller bestaat uit een metalen kern waarmee de impeller wordt vastgezet
op de pompmotor en aan de buitenzijde bevinden zich de schoepenraderen.
Aangezien een impeller aan slijtage onderhevig is dient deze regelmatig
vervangen te worden.
Met name bij het starten draait de impeller even met iets minder water in het
pomphuis en dat benadeelt de levensduur. Een impeller die draait zonder dat er
toevoer is van koelwater is binnen enkele ogenblikken zwaar beschadigd.
Jaarlijks vervangen van de impeller is een goede zaak.
Algemene stelregel is dat een impeller jaarlijks vervangen dient te worden.
Zorg in ieder geval voor een reserve impeller aan boord, zodat u ten alle tijden
deze kunt vervangen.
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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
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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 oktober 2015
Kopij kan ingeleverd worden tot begin september 2015

Jubileumvlag in top tijdens de Oranjefeesten Katwijk aan de Rijn.
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Vanaf zaterdag, 4 juli, stewards bij drukke sluizen.

15

Vanaf 4 juli zet Rijkswaterstaat weer stewards in op een aantal drukke of
complexe sluizen. Zij assisteren recreatieschippers tijdens de zomerperiode bij
het kiezen van de plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. De stewards dragen
zo bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer.
Met mooi weer neemt de drukte op de vaarwegen toe. Vooral bij sluizen kan
dit leiden tot gevaarlijke situaties en lange wachttijden, zo constateerde
Rijkswaterstaat. Het passeren van sluizen vinden veel recreatieschippers niet
eenvoudig. Grote vrachtschepen en kleine plezierjachten moeten samen
manoeuvreren in een beperkte ruimte. Daarbij moeten schippers goed opletten,
rekening houden met andere schepen en met de sluismeester communiceren. In
de zomerperiode bemant Rijkswaterstaat daarom drukke sluizen met stewards.
Wat doen de stewards?
Concreet ondersteunen stewards de recreanten tijdens het passeren van de sluis
door: de instructies van de sluismeester door te geven, bijvoorbeeld over de
volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk; door het aannemen en
losgooien van lijnen; door het beantwoorden van vragen en het geven van
informatie. Stewards werken onder supervisie van de sluismeester.
Waar?
Er worden dit jaar zo’n 40 tot 45 stewards ingezet op negen
Rijkswaterstaatsluizen waar in drukke periodes sprake is van wachttijden, waar
beroeps- en recreatievaart samen schutten of waar het passeren complex is voor
de recreatievaart. Stewards zijn actief tussen 4 juli en 30 augustus. De dagen
waarop stewards worden ingezet, variëren per locatie en zijn afhankelijk van de
verwachte drukte.
Extra druk bij Oranjesluizen tijdens Sail Amsterdam
Van 19 tot en met 23 augustus vindt in Amsterdam de Sail 2015 plaats.
Rijkswaterstaat verwacht dat in die periode zo’n tienduizend recreatieschepen
de Oranjesluizen passeren om het evenement te bezoeken. Ook hier zet
Rijkswaterstaat stewards in, om het passeren van de sluiskolken zo vlot en
veilig mogelijk te laten verlopen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAVOISEER uw boot tijdens de gondelvaart en tijdens de feestweek
Katwijk Binnen!
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Hier nog een paar data en ideeën van watersport evenementen 2015
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Augustus 2015
za, 8 aug,
zo, 9 aug,
vr, 14 aug,
za, 15 aug,
za, 15 aug,
za, 15 aug,
zo, 16 aug,
zo, 16 aug,
zo, 16 aug,
di, 18 aug,
wo, 19 aug,
do, 20 aug,
vr, 21 aug,
vr, 21 aug,
vr, 21 aug,
za, 22 aug,
za, 22 aug,
za, 22 aug,
zo, 23 aug,
zo, 23 aug,
wo, 26 aug,
do, 27aug,
vr, 28 aug,
vr, 28 aug,
za, 29 aug,
za, 29 aug,

Westfriese Waterweken - Medemblik
Westfriese Waterweken - Medemblik
Helderse Visserijdagen - Den Helder
Westfriese Waterweken - Stede Broec
Helderse Visserijdagen - Den Helder
PreSail IJmond - IJmuiden, Velsen
Westfriese Waterweken - Drechterland
Helderse Visserijdagen - Den Helder
PreSail IJmond - IJmuiden, Velsen
PreSail IJmond - IJmuiden, Velsen
Sail Amsterdam 2015
Sail Amsterdam 2015
Sail Amsterdam 2015
Westfriese Waterweken - Hoorn
Visserijdagen Makkum 2015
Westfriese Waterweken - Hoorn
Sail Amsterdam 2015
Visserijdagen Makkum 2015
Westfriese Waterweken - Hoorn
Sail Amsterdam 2015
Visserijdagen Harlingen
Visserijdagen Harlingen
Visserijdagen Harlingen
Gondelvaart Katwijk
Visserijdagen Harlingen
Westfriese Waterweken - Koggenland

September
di, 1 sep,
wo, 2 sep,
wo, 2 sep,
do, 3 sep,
do, 3 sep,
vr, 4 sep
vr, 4 sep,
vr, 4 sep,
vr, 4 sep,

HISWA te Water - Amsterdam
Challenge Cup - IJmuiden Lowestoft vv
HISWA te Water - Amsterdam
HISWA te Water - Amsterdam
Challenge Cup - IJmuiden Lowestoft vv
Nijkerkse Sleepbootdagen
Wereldhavendagen 2015 - Rotterdam
HISWA te Water - Amsterdam
Admiraliteitsdagen 2015 - Dokkum

Meerpaal 2015.3

www.watersport-katwijk.nl

awk

18

vr, 4 sep,
za, 5 sep,
za, 5 sep,
za, 5 sep,
za, 5 sep,
za, 5 sep,
zo, 6 sep,
zo, 6 sep,
zo, 6 sep,
do, 10 sep,
vr, 11 sep,
vr, 11 sep,
vr, 11 sep,
za, 12 sep,
za, 12 sep
za, 12 sep,
za, 12 sep,

opgericht: 18 november 1965
Challenge Cup - IJmuiden Lowestoft vv
Nijkerkse Sleepbootdagen
Wereldhavendagen 2015 - Rotterdam
HISWA te Water - Amsterdam
Admiraliteitsdagen 2015 - Dokkum
Challenge Cup - IJmuiden Lowestoft vv
Wereldhavendagen 2015 - Rotterdam
HISWA te Water - Amsterdam
Admiraliteitsdagen 2015 - Dokkum
Botterdagen Elburg
Southampton Boat Show
Warmondse Schippertjesdagen - Warmond
Botterdagen Elburg
Warmondse Schippertjesdagen - Warmond
30ste Pramenrace - Aalsmeer
De Vechtse Vaarparade - Utrechtse Vecht
MoreThanBoats - Jachthaven Muiderzand, Almere

Vijf onbekende vaargebieden in Nederland. Bron: de Vaarkrant.
Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk, Brabant - plassengebied van 400 ha
,,Er staan om de Kraaijenbergse Plassen bijna geen bomen - daardoor heb je hier bijna
altijd wind´´, vertelt watersportondernemer Jaap Ceulemans uit het Brabantse Beers.
,,Het is een heel jong gebied, ontstaan door zandwinning. Het afgelopen jaar is die
zandwinning echter gestopt. Er zijn in totaal de afgelopen decennia acht plassen
uitgegraven. Eigenlijk zouden er negen komen, maar die laatste is nooit aangelegd. Plas
nummer zeven is de grootste. Een deel van de plassen hier zit vast aan de Maas. Het is
goed kanovaren en zeilen hier in dit gebied van de Kraaijenbergse Plassen. De
zandafgravingen zijn nu klaar hier, nu wordt dit gebied geleidelijk ontwikkeld voor de
recreatie. De komende jaren zal hier steeds meer te vinden zijn voor watersporters.´´
Het Zwarte Water, het Zwarte Meer bij Genemuiden, Overijssel – rivier plus meer van
1700 ha
,,Het Zwarte Water, in feite de monding van de Overijsselse Vecht, maakt vanwege de
enorme rietkragen indruk op mij. Die biezen zijn prachtig´´, aldus bootverhuurder Bob
Wensink van Bobsloepen uit het naburige Genemuiden. ,,Er zijn veel ondiepe stukken
op het Zwarte Water, vooral aan de randen. Je moet oppassen om er niet met je boot
vast te lopen. Dit is een meer dat een soort centrale plek voor watersporters is
geworden. Het Zwarte Meer sluit aan op het Ketelmeer en het Kadoelermeer. Een
ideaal rondje om te varen in dit gebied is dit: je begint in Genemuiden, dan via het
Zwarte Meer naar Vollenhoven, Blokzijl, door de sluis, Giethoorn en richting
Beltschutsloot, dan naar Zwartsluis, weer schutten en dan ben je terug in Genemuiden.
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Lauwersmeer, op de grens tussen Groningen en Friesland – 9100 ha
,Het Lauwersmeer is een relatief onbekend stuk Nederland. Pas kreeg ik watersporters
langs uit Drenthe die hier wat gingen varen. , Ongelofelijk, dat zo´n mooi vaargebied
bij ons in de achtertuin ligt´, zeiden ze. Dat was leuk om te horen´´, vertelt
bootverhuurder Hein Pols van het bedrijf Waddeninzicht in Oostmahorn.
,,Dagjesmensen uit de Randstad gaan eerder naar Loosdrecht of Vinkeveen. Maar je
gaat niet voor een dagje naar het Lauwersmeer. Hier moet je een paar dagen zijn. Op
een van die eilandjes kun je met je boot gaan liggen. Genieten van de natuur, kijken of
je de zeearend die hier nest kunt zien. Er zijn hier eilandjes met aanlegvoorzieningen.
Het Lauwersmeer is een oude zeearm en die structuur zie je nog terug. Er liggen nog
steeds zandbanken, zijn nog steeds ondiepten die geleidelijk naar de kanten toe
oplopen, net zoals destijds toen het nog zee was. Het zuidelijk deel van het
Lauwersmeer is wat minder open en weids dan het noordelijk deel. Het is een groot
meer, als de wind verkeerd staat en je moet terug laveren ben je lang bezig: van
Lauwersoog naar Zoutkamp is vijftien kilometer.´´
Recreatiegebied Litse Ham, bij Lith, Noord-Brabant - zeven plassen van totaal 250
hectare
,, Het water is zo helder als kraanwater hier, je kunt vijf of zes meter naar beneden
kijken´´,vertelt bootverhuurder en campingbeheerder Johan Zijlstra uit Lith.
,,Dit is een afgegraven zandgat met een diepte van tussen 16 en 35 meter. Het is
ontzettend mooi zwemwater en je kunt hier prima watersporten. Vanwege het enorme
zicht onder water kun je hier ook goed sportduiken. De plas is zeven kilometer
doorsnee, met allemaal inhammetjes en strandjes. En je kunt natuurlijk zo de rivier de
Maas op varen. Daar mag op de meeste delen zo hard varen als je zelf je zelf wilt. We
krijgen hier regelmatig mensen uit Rotterdam langs, vooral hardvaarders; vanuit die
regio vinden ze de weg naar Lith. Maar vanuit andere plaatsen in de Randstad weten ze
ons niet goed te vinden.´´

Paterswoldse meer bij Haren, Groningen, 270 ha
,,Het Paterswoldse meer is bij veel mensen nauwelijks bekend. Misschien komt
het omdat de weg ernaartoe niet duidelijk is aangegeven. Daar baal ik van´´,
vertelt medewerker Gerard Ubels van jachthaven Zuidwesthoek uit Haren.
,,Dit meer heeft veel eilandjes waar je kunt overnachten. En het is nog gratis
ook. Er zijn veel restaurantjes om het meer, zelfs twee hotels. Elke passant die
hier komt die zegt: ,Wat is dit hier toch een prachtige gebied, nooit geweten dat
het hier zo mooi was´. Je ziet hier zestig procent zeilboten en veertig procent
motorboten. Er zit een sluis in en vanaf het Paterswoldse meer en kun je dus
ook zo maar naar Groningen en Assen en alle kanten op waar je maar naartoe
wilt varen. De natuur is prachtig hier. Het heeft iets van het bekende
Eernewoude in Friesland, maar dan zonder al die massa´s mensen.´´
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Van het secretariaat.
Adverteren in de Meerpaal?

21

Per 1/3 pagina,

per jaar € 45,00

Per ½ pagina,

per jaar € 57,50

Per ¾ pagina,
Per 1/1 pagina,

per jaar € 75,00
per jaar € 92,50

Info bij het secretariaat, zie voorblad.

JUBILEUM VLAGGEN NIEUWS
Bij de telling van de afgehaalde jubileumvlaggen hebben we helaas
geconstateerd dat veel leden, zeker de helft van het aantal leden, de gratis vlag
niet hebben opgehaald. Leden die deze vlag nog niet hebben afgehaald, of
kunnen afhalen, krijgen nu nog de gelegenheid alsnog de jubileumvlag af te
halen. Mocht u de ‘vlaggen bon’ om een of andere reden zijn kwijt geraakt:
geen probleem en geef dan uw naam of lidnummer op.
De vlaggen zijn tijdens de openingstijden van het havenkantoor af te halen, het
personeel is op de hoogte van deze actie. Ook kunt u uw jubileumvlag afhalen
bij het secretariaat aan de Kortenaerstraat 31.
Schippers die voor de GONDELVAART inschrijven krijgen een vlag erbij.
Wij verwachten dat er nog veel vlaggen worden afgehaald en uiteraard
opgehangen gaan worden aan boord en in de mast.
Opmerking: van de al afgehaalde vlaggen hangen er nog niet veel in de mast,
wat natuurlijk wel de bedoeling is: als vereniging kun je maar 1 keer een 50
jarig bestaan vieren.
Belangrijk bericht:
Willen de leden die gaan, of denken te gaan verhuizen, het nieuwe adres, zodra
als dit bekend is, SVP DOORGEVEN AAN DE LEDENADMINISTRATIE,
per email of kaart.
Bij voorbaat bedankt.
Koos Ketting, secretariaat en ledenadministratie.

Meerpaal 2015.3

www.watersport-katwijk.nl

awk

opgericht: 18 november 1965

22

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

Koelsystemen.
Gesloten koelsysteem: Koelvloeistof verversen (om de 2 à 3 jaar, de corrosiewerende middelen
zijn dan uitgewerkt).
Open koelsysteem :zonder thermostaat en wierpot: Een nog weinig voorkomend systeem. Motor
starten en inlaatkraan dichtdraaien. Motor afzetten wanneer geen water meer uit de loospijp
komt. Beter is om de aanzuigslang boven de inlaatkraan los te koppelen en koelvloeistof te laten
opzuigen tot het uit de loospijp komt. Slang weer vastmaken en in beide gevallen de standpijp
inpakken met isolatiemateriaal.
Open koelsysteem met thermostaat en wierpot: Motor op temperatuur laten komen want de
thermostaat moet open staan, anders wordt het koelwater omgeleid. Daarna stationair laten
draaien. Inlaatkraan dichtdraaien. Deksel van wierpot halen. Koelvloeistof in wierpot gieten tot
het uit de uitlaat of loospijp komt. Motor stop zetten. Nog iets koelvloeistof bijgieten. Kraan
open en direct weer dichtdraaien. Wanneer er een aftapkraantje aanwezig is kan kan men het
koelwater eerst laten weglopen, dan de thermostaat verwijderen en verder bovenstaande
procedure volgen. Gebruik bij voorkeur koelvloeistof en geen antivries.
Interkoeling systeem: In het motorcircuit koelvloeistof verversen (om de 2 à 3 jaar). Het
buitencircuit dat langs de wisselaar loopt behandelen als beschreven bij open koelsysteem. De
motor hoeft echter niet op temperatuur te komen. N.B. voor het buitencircuit (watergekoelde
uitlaat) kan ook het goedkopere antivries gebruikt worden.

Meerpaal 2015.3

www.watersport-katwijk.nl

awk

opgericht: 18 november 1965

Meerpaal 2015.3

www.watersport-katwijk.nl

23

awk

opgericht: 18 november 1965

QSS
Quality Service Supply

Valkenburgseweg 64a
2231 KE Katwijk
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Telefoon: 06-39688519

VOOR ALLE SCHEEPS
DOEHETZELVERS
http://www.dhzw.nl

Gondelvaart 2015: 28 augustus: hang de
jubileumvlag in top!
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Tips van lezers van de vaarkrant over schoonmaken boot. Bron: de vaarkrant
Een totaal van 156 lezers heeft gereageerd op de vaarkrantreporter poll over het
schoonmaken van de boot. En de redactie kreeg een aantal interessante tips van
lezers binnen. Staat die van u er ook bij?
25

Zevenentwintig procent van de respondenten maakt de boot schoon met een
hogedrukspuit, weer zevenentwintig doet dat met groene zeep en hetzelfde
percentage gebruikt een speciaal bootpoetsmiddel. Vijftien procent gebruikt
een autocleaner.
Hieronder een aantal reacties:
Altijd met gele wc eend. Is goedkoop en werkt uitstekend, schrijft Ruud Weda
uit Dordrecht.
Ik heb een Brandsma-vlet bouwjaar 1999, type 8.65 ok. In 2006 heb ik hem
laten overspuiten met 2 componenten verf, en daarna laten afspuiten met
blanke lak. Beschermt ook tegen UV straling. Het voordeel hiervan is, dat de
verf minder vuil aanpakt (super glad). Geen zwarte strepen van de
raamprofielen meer. Na het wassen met een shampoo van riwax, niet droog
maken. Krijg nu nog wel eens de vraag, is hij net nieuw. Ligt zomer en winter
buiten, zonder afdekzeil, schrijft Vaarkrantreporter Jan van de Broek.
Polyester (en andere soorten plastic) kan het best en het goedkoopst worden
schoongemaakt met Soda, schrijft Vaarkrantreporter Egbert van Wijgerden
Polyester boot kan je het beste schoonmaken met groene Biotex……….even
oplossen in warm water en poetsen maar, aldus Vaarkrantreporter Heere
Blokhuis.
Al jaren vaar ik met een polyester console boot en inderdaad wat je ook poetst
en doet om hem strak en glanzend te houden, je ontkomt er niet aan dat een
verkleuring op de waterlijn en kalk afzetting ontstaat op de romp. Echter mijn
boot ligt niet eens in een haven op maar wordt telkens bij gebruik getrailerd. En
dan nog na een dag plezier een ‘snor’ op de waterlijn. Aangezien ik echt zuinig
op mijn boot ben heb ik in de loop der jaren het e.a. geprobeerd om dit zo
makkelijk mogelijk te verwijderen. Wondersponzen, 123 zeep (van de caravan
handel) afwasmiddel, autoshampoo, enz. enz. Tot een kennis laatst bij me
kwam met een fles schoonmaak middel van het merk Radiant zep 7-11. Het
goedje kwam uit de vakhandel (een aantal schildersbedrijven gebruiken het om
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balustrades te reinigen) en had wat ‘geleend’ van die jongens. Eerst even
gegoogled, want je weet niet wat je erop smeert, tenslotte het middel moet niet
erger zijn dan de kwaal en toen een proef stukje gepoetst. Werkelijk waar
perfect spul, alle strepen, aanslag, vlekken weg, en laat na gebruik ook nog een
beschermlaag na. Nog even gekeken op internet maar is voor de particulier ook
nog te bestellen voor een kleine 20 euro en is speciaal voor o.a. polyester en
rvs. Ik doe het voortaan met dit voor mij wondergoedje, het werkt goed en is
niet arbeidt intensief. Wellicht zijn er meer wegen die naar Rome leiden, maar
deze jongen pakt voorlopig deze weg, aldus Vaarkrantreporter Menno Rutten,

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.
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Visserstrui.
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Dé Nederlandse visserstrui bestaat niet. Toch zijn veel van de truien te
herleiden naar de thuishaven van de visser die hem droeg, herkenbaar aan de
vele streekgebonden motieven en patronen die tegelijkertijd onderling sterk
kunnen verschillen. Of naar de thuishaven waar zijn bruid vandaan kwam.
Want visserstruien werden gebreid
door de
vrouw, die het van haar moeder leerde.
Op internet
vind u breipatronen en ook in dit boek
staat veel
informatie over de visserstrui.
Zelf heb ik er ook één en deze zit echt
comfortabel.
Natuurlijk niet zelf gebreid. Joke.

Katwijks vispotje van Dirk
Aantal personen 4
Bereidingstijd 40 minuten.
Ingrediënten
1 bloemkool, in roosjes250 gram kabeljauwfilet2 theelepel kerriepoeder1 bakje roze
garnalen (125 gram)1 duopak aardappelschijfjes (800 gram)1 flesje kookroom light (a
250 milliliter)100 gram jonge kaas, geraspt.
Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook de bloemkool in water met zout in 4 min.
beetgaar.
2. Snijd ondertussen de kabeljauw in stukken. Bestrooi met de kerriepoeder, peper en
zout. Verdeel de bloemkool over de bodem van de ingevette ovenschaal. Leg de vis en
garnalen ertussen en verdeel de aardappelschijfjes erover. Breng op smaak met peper
en zout.
3. Meng in een kom de kookroom met de melk en kaas en verdeel over de
aardappelschijfjes. Bak in de oven in ca. 25 min. goudbruin en gaar.
Eet smakelijk!
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