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Voorwoord
Terwijl ik dit zit te schrijven (zaterdagavond 22:00 uur) staan de balkondeuren
nog open en alle buitengeluiden komen naar binnen. Zalig ..de zomer gaat
beginnen.
2

Voor een aantal van u is het vaarseizoen al begonnen met de openingstocht
naar de DOESHAVEN in Leiderdorp. Onze boot lag droog dus wij moesten
verstek laten gaan maar ik begreep van sommige deelnemers dat het een
gezellige aangelegenheid was, mede door het mooie weer. Goed georganiseerd.
Chapeau evenementencommissie.
Ook in de haven wordt het levendiger. Ineens heb je andere buren/ passanten
naast je liggen. Altijd gezellig voor een nieuw praatje.
Ook wil ik even stilstaan bij de zieken onder ons. Voor hen geen vaarseizoen
maar zorgen. Ik wil alle zieken en hun naasten veel sterkte wensen met hoop op
herstel.
Laten we hopen dat het een mooie zomer wordt met mooi vaarweer. Ik hoop dat
iedereen een mooie vakantie krijgt met lekker weer. Het hoeft geen 30 graden te
worden, als je maar gewoon zonder jas naar buiten kunt. (Maar ik heb ook altijd
geleerd: als het regent: de meeste regen valt altijd naast je
In de Meerpaal staan een paart tips waar u naar toe zou kunnen gaan deze zomer. Dit
zijn bekende, drukbezochte evenementen waar u altijd wel een katwijker tegenkomt.

Ook graag nog even uw aandacht voor het artikel van Luuk. Hij schrijft over de
gondelvaart, waarom deze niet doorgaat. Een logische beslissing maar jammer
dat het zo moet lopen. Ik kan mij niet herinneren dat wij niet mee hebben
gevaren, maar zoals Luuk schrijft: Veiligheid voor alles.
En veiligheid wens ik u ook deze zomer toe met veel vaarplezier, mooi weer en
gezelligheid.
U vindt her en der in de Meerpaal wat Droedels, veel succes met oplossen
Met vriendelijke groet,
Joke
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VAN DE BESTUURSTAFEL…..
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Het vaarseizoen gaat weer beginnen, de haven is er klaar voor! Alles is weer
opgefrist en in het havengebouw zijn diverse vernieuwingen aangebracht, o.a.
een wastafel in het heren-buitentoilet i.p.v. het urinoir, een baby aankleedtafel
in de damesdouches, zeepdispensers bij de wastafels in de douches, afvalbakjes
etc. De aanmeld steiger is afgelopen winter vernieuwd en er zijn ook voor de
passanten vaste stootkussens aangebracht. Al met al: de haven is er klaar voor:
laat de passanten maar komen. Nu het goede weer nog!
VERENIGING:
Afgelopen winter is er overleg geweest met de Oranjevereniging over de
beveiliging tijdens de gondelvaart. Immers door vele deelnemers werd het
kris/kras door de gondelvaart heenvaren met sloepen en kleine bootjes als zeer
hinderlijk en gevaarlijk ervaren. Wij hebben de Oranjevereniging gevraagd om
extra toezicht en handhaving. Men zegde ons toe dit te onderzoeken en zouden
dit naar onze vereniging terugkoppelen. Tot op heden niets vernomen, ondanks
diverse belletjes en mailtjes.
Daarom is besloten dat wij in elk geval geen gondelvaart organiseren omdat wij
het onze leden niet willen aandoen dat zij betrokken raken bij een ongeval
tijdens de gondelvaart waarbij wellicht slachtoffers kunnen vallen.
Men beseft gewoon niet dat je vanaf een verlichte boot nu eenmaal een slecht
zicht hebt en zeker geen zicht heb op onverlichte of slecht verlichte boten
welke dwars door de gondelvaart heen varen. Toezicht van de politie was de
laatste keer minimaal en er is geconstateerd dat zelfs zij zonder of in elk geval
met minimale verlichting er tussen door voeren!
HAVENDAG:
De laatste jaren is er overdag, voorafgaande aan de zogenaamde kijkavond
voor de gondelvaart op de laatste donderdag in augustus een gezellig gebeuren
georganiseerd op de haven: denk aan een makreeltje roken, kibbeling en
lekkerbekjes bakken, een biertapje ( van Hans van de kantine) op de steiger,
waar iedereen, ook passanten, voor een gering bedrag gebruik van kon maken.
Deze traditie willen we ook dit jaar voort zetten, dus dit gaat gebeuren op
donderdag 25 augustus overdag op de hoofdsteiger! ’s-Avonds is er een
optreden van het Shantykoor van Skuytevaert in de kantine (havenrestaurant).
Wellicht heeft Hans voor vrijdagavond nog een feestavond in het verschiet met
een disjocky!
U bent allen van harte welkom.
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Persoonlijk hoop ik dat er in de toekomst weer een gondelvaart kan
plaatsvinden, maar voor nu: veiligheid moet voorop staan!
Ik wens u allen een gezond en gezellig vaarseizoen toe met veel mooi weer!
Geniet van uw boot!
4

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

Droedel één: wat staat hier?
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Markermeer krijgt een eiland: Marker Wadden info watersport almanak
Het moet worden als een waddeneiland, maar dan in het Markermeer, met een
jachthaven. Aan de onderzijde van de dijk Enkhuizen Lelystad wordt een
nieuw stuk natuur ontgonnen. Rijkswaterstaat is sinds april aan de slag met het
opspuiten van de grond en inmiddels is het eerste stuk boven water zichtbaar.
5

De eilandengroep, die de naam Marker Wadden meekrijgt, moet een
moerasgebied worden waar planten, vogels en vissen hun plaats vinden. Een
klein deel wordt ook toegankelijk voor de watersport en natuurliefhebbers.
300 hectare groot, dat wordt het eerste eiland uiteindelijk. Volgens bronnen is
vanaf 2018 het gebied toegankelijk voor het publiek. Uiteindelijk denkt
Rijkswaterstaat dat het gebied 10.000 hectare groot gaat worden, het gehele
Markermeer heeft een oppervlak van 70.000 m2.
Reden voor het aanleggen van de Marker Wadden is het herstellen van de
natuur in het gebied. Sinds de afscheiding van de Zuiderzee is de vis- en
vogelstand in het gebied sterk achteruitgegaan. Volgens Natuurmonumenten is
dat te wijten aan de grote hoeveelheid slib die opwelt van de bodem en het
ontbreken van natuurlijke overs in het gebied.
In het gebied komt ook een kleine jachthaven die voor passanten toegankelijk
zal zijn. Er komen steigers voor jachten, een aantal meerboeien en enkele
plekken voor de bruine vloot. Tevens wordt er een toiletvoorziening
gerealiseerd en een bezoekerscentrum.
Op het toekomstige eiland komt een wandelpad van 10 kilometer met
verschillende kijkhutten, waaronder een 12 meter hoge uitkijktoren. Voor
kinderen wordt een speelvallei aangelegd met een waterspeeltuin en een
belevingsroute.

Droedel twee: wat staat hier?
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Tijdens de jaarvergadering werden de jubilarissen in het zonnetje gezet door de
voorzitter.

Onderneming in beeld (5)
Het bedrijf van John van Esschoten is de vijfde in de rij van de interviews
die wij bij onze adverteerders houden.
Het bedrijf van John van Esschoten is gevestigd aan de Huigsloterdijk in
Buitenkaag. In het pand van Möller Watersport heeft van Esschoten de
benedenverdieping in gebruik.
Tot zijn dertigste was John vrachtwagenchauffeur, reed door heel Europa en
bleef dan een aantal weken van huis. Als frequent watersporter was hem de
branche niet vreemd. Op zijn dertigste, alweer 21 jaar geleden, deed zich, bij
toeval, de gelegenheid voor om een zeilmakerij over te nemen.
Aangezien hij het vak nog niet beheerste, heeft de oude ondernemer hem
anderhalf jaar begeleid, tevens heeft hij een verdere opleiding gehad bij een
bedrijf uit Hoek van Holland. John is uitgegroeid tot een vakman met ervaring.
Het beginpunt was een ruimte aan de Westvlietweg in Leidschendam, waar hij
12 jaar gevestigd was. Daarna is hij verhuisd naar Wassenaar en inmiddels
gaat hij zijn tweede seizoen in op de huidige locatie.
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John v Esschoten naast één van zijn
producten
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Het assortiment bestaat uit (buis) kappen en
zeilen. Naast het maken van nieuw, worden
door hem veel bestaande zaken weer
omgetoverd tot zo goed als nieuw. Het bedrijf
omvat inmiddels twee man en een derde
werknemer is aanstaande. Men werkt o.a. voor
Bola Maritiem BV, Jachthaven Poelgeest,
Möller en uiteraard ook voor particulieren.
Het verzorgingsgebied beslaat een groot deel van Zuid Holland en men is
zowel actief in Buitenkaag als op de locatie van de klant.
De producten worden grotendeels op een ambachtelijke manier gefabriceerd.
Het credo van de ondernemer is dan ook dat kwaliteit zich zelf verkoopt. Dit is
ook zijn ervaring tijdens de crisis, die hij goed is doorgekomen. Op dit moment
nemen de werkzaamheden steeds meer toe, vandaar ook de al eerder genoemde
uitbreiding in personeel. De toekomst wordt door hem positief ingezien, via de
sloepen treden de jongeren toe tot de watersport en t.z.t. als zij over meer tijd
beschikken, zullen ook zij andere boten aanschaffen, waarop een langer verblijf
mogelijk is.
Ondanks zijn drukke bestaan is er nog tijd voor de watersport, hij bezit
momenteel een Bayliner . Overigens gaf hij gaan geen hardvaarder te zijn, dus
wees gerust. Naast de zorg voor zijn gezin, is er enkel nog tijd voor een
wintersportvakantie. De tennis heeft hij jammer genoeg moeten laten gaan.
John, bedankt voor het leuke gesprek en de ontvangst en veel succes met jouw
bedrijf, voor nu en in de toekomst.

Teun Kralt

Droedel 3: wat staat hier?
1 volgens
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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.
8

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
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Blauwe Vlag en Blauw vaantje
Waar de Blauwe Vlag wappert, is een goede kwaliteit zwemwater en is het schoon en
veilig. Dat vertelt de Blauwe Vlag. Op zo’n plek wil je graag zijn! Voor verantwoorde
schippers is er het Blauwe Vaantje.
9

Het Blauwe Vaantje is een variant op de Blauwe Vlag. Het Blauwe Vaantje is een
milieukeurmerk voor booteigenaren en schippers die zich op het water verantwoord,
zorgzaam en milieuvriendelijk gedragen. Hijs het Blauwe Vaantje in de mast en laat
iedere watersporter zien dat je een schipper bent die zich persoonlijk inzet voor het
behoud van onze vaargebieden!
Als je het Blauwe Vaantje wilt dragen, moet je aan de gouden gedragsregels voldoen:
Ik gooi geen afval in het water, langs de kust of oever.
Ik laat geen zwart water uit het toilet in open water weglopen
Ik gooi geen giftig of gevaarlijk afval (olie, verf, lege batterijen, schoonmaakmiddelen,
enz.) in het water. Dergelijke afvalstoffen doe ik in de daarvoor bestemde containers in
de jachthaven
Afval dat daarvoor in aanmerking komt, lever ik in voor recycling (glas, papier, enz.).
En ik moedig anderen aan dit ook te doen
Bij aanschaf van verf, aangroei werende middelen, verfafbijtmiddelen,
schoonmaakmiddelen, etc. kies ik de meest milieuvriendelijke producten
Vervuiling of andere overtredingen van de milieubepalingen rapporteer ik onmiddellijk
aan de autoriteiten.
Bij het vissen maak ik geen gebruik van ongeoorloofde methoden en ik vis niet in
perioden waarin dat verboden is
Ik bescherm dieren en planten in het water en verstoor geen broedende vogels.Ik
respecteer kwetsbare en beschermde natuurgebieden
Ik vermijd beschadiging van o.a. de zeebodem, bijvoorbeeld bij het voor anker gaan.
Ik zorg ervoor dat ik geen visgronden en vistuig verstoor
Ik koop of gebruik geen voorwerpen die gemaakt zijn van beschermde diersoorten of
van archeologische vondsten onder water
Ik spoor andere watersporters aan om zich eveneens om het milieu te bekommeren
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Als je deze gedragsregels onderschrijft, onderteken ze dan in het kantoor van de
Blauwe Vlag jachthaven, dan krijg je het vaantje meteen. Of download het formulier,
onderteken het en stuur het op naar stichting KMVK. Je krijgt het Blauwe Vaantje dan
snel toegestuurd.

10

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 augustus 2016
Kopij kan ingeleverd worden tot begin juli 2016
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Watersport en oude liefde die toch roest bron: watersportnieuws
Steeds meer oude verwaarloosde boten in havens
Het is de plaag van iedere havenmeester: oude, niet gebruikte boten in de haven
die totaal verwaarloosd zijn. Ook als je naast zo’n vies, groen en verroestte
boot ligt word je niet vrolijk.
11

Want het kan verkeren in de watersport: terwijl je zelf je best doet om je boot
te laten glimmen laat de buurman zijn boot totaal in verval achter.
Waarom doen mensen dat vraag je je dan af, oude liefde roest toch niet? Iedere
watersporter is toch trots op zijn boot, groot of klein, oud of nieuw, je boot
is je trots. Dus is de watersporter voortdurend bezig om zijn trots te laten
glimmen. Ondanks deze trots zie je in steeds meer jachthavens boten liggen die
het aanzien niet meer waard zijn. Iets waar de eigenaar vast en zeker niet zo
trots meer op is. Volgens diverse havenmeesters is dat een doorn in het oog.
“Deze groen uitgeslagen boot die lag hier al voordat ik hier kwam werken. Ik
werk hier inmiddels 13 jaar als havenmeester maar heb daar nog nooit iemand
aan boord gezien” zo vertelt een havenmeester van een haven aan de
Randmeren.
Toch betalen deze ex-watersporters jaar op jaar hun havengeld, dus valt er
eigenlijk geen enkele actie op te ondernemen door de jachthaven. De boten
blijven liggen zolang er betaald wordt of dat de boot gewoonweg afzinkt.

Droedel vier; wat staat hier?
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ELEKTRA AAN BOORD (bron: varen doe je samen).

13

Elektriciteit is bijna onmisbaar aan boord. Er is stroom nodig voor de
startmotor, verlichting, instrumenten en allerhande apparatuur als radio,
televisie en zelfs wasmachines. Daar komen steeds meer apparaten bij die
opgeladen moeten worden. Elektriciteit maakt het verblijf aangenamer, maar
vraagt wel om controle en onderhoud.
Accu en accuruimte
Centrale stroombron is de accu. Deze moet vanzelfsprekend de juiste capaciteit
hebben voor zijn functie. De capaciteit wordt aangegeven met ampère/uur
(Ah). Het zal duidelijk zijn dat een startaccu heel anders wordt belast dan een
accu die het boordnet voedt.Accu’s worden uit het zicht weggestopt, maar de
plaatsing vraagt wel aandacht.
• De accuruimte moet worden geventileerd. Bij ‘natte’ accu’s kan gas
vrijkomen tijdens het laden en dat kan ook bij gelaccu’s gebeuren als die met te
hoge spanning worden geladen. Er komt vrijwel altijd warmte vrij.
• De accuruimte moet droog zijn en boven maximaal bilgeniveau liggen.
• De accu’s moeten zeevast staan, met maximaal 10 mm speling. Schuivende
accu’s zijn gevaarlijk.
• De accu’s mogen niet direct boven of onder een brandstoftank staan.
• Een accu mag niet lekken. Tot 30º helling mag er geen elektrolytverlies
optreden. Op een zeilschip geldt: tot 45º (met lekbak).
Levensduur
Accu’s verouderen helaas. Corrosie en chemische verandering in de accu zijn
gewone ouderdomsverschijnselen en worden beïnvloed door de frequentie van
het gebruik. Vroegtijdige veroudering komt dikwijls door verkeerd gebruik.
Dat is te voorkomen. Let daartoe op de volgende punten:
• Verkeerde opstelling. Als de accu in de warme motorkamer staat, veroudert
de accu sneller dan op een koele plaats.
• Te vaak ontladen. Dieper ontladen dan aangegeven, (meestal niet meer dan
50%) versnelt veroudering.
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• Niet opladen na gebruik. Laat accu’s niet in ‘lege’ toestand achter.
• Te snel laden. Een hoge laadstroom is schadelijk; als vuistregel wordt een
laadstroom aangehouden van 20% van de capaciteit. Een te hoge laadspanning
geeft extra interne slijtage. Gebruik altijd een acculader die in de eindfase
automatisch overgaat op een druppellading.
14

• Te weinig of te veel laden. Te weinig laden geeft ‘sulfatering’, te veel laden
geeft gasvorming.
• Niet volledig laden. Breng de accu altijd weer goed op peil.
Bekabeling
In de jaren ‘70 en ’80 was het niet ongebruikelijk om de minpool van de accu
op de romp te zetten en alleen voor de plus een kabel te trekken. Dat is een
inmiddels achterhaalde werkwijze. Behalve voor de startmotor is het niet
toegestaan om de romp stroom-voerend te gebruiken. De romp kan wel
gebruikt worden als ‘aarde’, maar een polyester romp is geen geleider.
Massief koperdraad is niet toegestaan. Dat gaat simpelweg snel stuk door de
trillingen in het vaartuig. Aan boord wordt soepel draad gebruikt. Een
kabelgoot is verreweg de beste montagemethode, maar leidingen mogen ook
zonder goot worden aangebracht. De afstand tussen de bevestigingspunten is
dan maximaal 300 mm.
De mantel van de bekabeling moet oliebestendig zijn en bestand zijn tegen
minimaal 70ºC. Zo moeten de leidingen minimaal 50 mm vrij liggen van natte
uitlaten en 250 mm van droge uitlaten.
De bekabeling moet de juiste dikte hebben. Installateurs gebruiken een tabel
waarin de juiste dikte (oppervlakte) is te herleiden ten opzichte van het
vermogen van de apparatuur en het gebruik. Voor een boegschroef (veel
vermogen, kort gebruik) ligt de situatie anders dan voor navigatieverlichting
(weinig vermogen, lang gebruik).
Laat u adviseren over de installatie. Een te dunne kabel geeft verlies van
vermogen, wordt warm en is gevaarlijk. En let op: een dikke kabel die is
ingekerfd door bijvoorbeeld het onvakkundig verwijderen van de mantel, is
niets meer waard dan een dunne kabel!
De bekabeling moet herkenbaar zijn, zodat duidelijk is wat de positieve draad
en wat de negatieve. De verbindingen moeten deugdelijk zijn, losse
kroonsteentjes of krimpkousjes zijn niet toegestaan.
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De schakelpanelen moeten toegankelijk zijn, en het moet duidelijk zijn
waarvoor de zekeringen zijn aangebracht.

15

Appendages
Generatoren, walstroom, zonnepanelen, acculaders, omvormers, en dergelijke
vormen samen de elektrische installatie aan boord. Al deze appendages moeten
natuurlijk op elkaar zijn afgestemd en ze moeten bij volle belasting veilig
kunnen functioneren. In een goed boordnet worden veiligheidsmarges
aangehouden, de norm schrijft 120% voor. Als er een walstroomvoorziening en
een generator aanwezig zijn, dan geldt dat een parallelbedrijf verboden is. Er
mag geen dubbelschakeling aanwezig zijn.
Controles
Bedrijven met een Elektra Keurmerk zijn erkend om de standaard controlelijst
te mogen gebruiken. Een lijst met erkende bedrijven vindt u op www.hiswa.nl
Deze bedrijven inspecteren het elektrische systeem en beoordelen de
deugdelijkheid ervan. Na de inspectie ontvangt u een ingevulde controlelijst en
een certificaat. Het unieke nummer van het certificaat correspondeert met het
nummer op de controlelijst.
De inspecteur controleert onder andere de accu’s en de accuruimte, de
bekabeling en alle elektrische componenten. Hij toetst de installatie aan de
hand van de ISO normen die voor de Wet Pleziervaartuigen ook gelden.
Tien gouden regels
1. Controleer regelmatig de elektrische installatie op deugdelijke werking.
2. Controleer regelmatig op schavielen, beschadigingen, etc. en check de
ventilatie van de accuruimte.
3. Vul regelmatig het vloeistofniveau bij in de accu. (Bij onderhoudsvrije, gelen AGM accu’s is dit niet mogelijk).
4. Zet alle apparaten uit als u die niet gebruikt.
5. Zet de volledige installatie af als u van boord gaat.
6. Voorkom versnelde veroudering van uw accu door goed laden en niet te diep
ontladen.
7. Laat nooit onbeheerd apparatuur aan staan.
8. Zet geen losse spullen in de ruimten, waarin de accu’s, bekabeling en
appendages zijn geïnstalleerd.
9. Raadpleeg een erkende installateur bij gebreken of onduidelijkheden in uw
installatie, ga nooit zelf repareren.
10. Plaats een goed functionerende brandblusser aan boord.
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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 1/1 pagina,

per jaar € 75,00
per jaar € 92,50

Info bij het secretariaat, zie voorblad.

Van het secretariaat: Hoe lang ben ik lid van de AWK?
25 jaar lidmaatschap. Op de Ledenvergadering vroeg een lid wanneer hij 25
jaar lid is. We kunnen ons voorstellen dat meerdere leden dit willen weten. De
ledenadministratie is zo ingericht dat we met 1 klik kunnen zien hoelang
iemand lid is. Als een lid dit wil weten, gewoon even een mailtje sturen naar:
koos.ketting@kpnmail.nl
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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

VAARBEWIJS bron: watersportnieuws
In april 2016 werd bekend dat de overheid adviseert om het Vamex onder te
brengen bij het CBR. Dat betekent dat deze organisatie in de toekomst het
examen voor bijvoorbeeld Marifooncertificaat en het Klein Vaarbewijs zal
afnemen.
Het CBR is vooral bekend van de rijbewijsexamens, maar ook examens voor
de beroepsvaart en luchtvaartbrevetten zijn bij deze grote examenclub voor het
vervoer ondergebracht. Alle vervoersexamens bij één professionele club
onderbrengen schept duidelijkheid. Conservatieve krachten in de watersport
vinden het onderbrengen van de watersportexamens bij een grote organisatie
maar niks. Zou er bij het CBR met al haar examens wel genoeg aandacht zijn
voor de watersport? Bij het CBR zou het bijvoorbeeld een paar dagen kunnen
duren voor je het vaarbewijs krijgt als je het examen hebt gehaald. Nu krijg je
het direct na het slagen mee, een onlangs gerealiseerd wapenfeit waarvoor
Vamex zich ferm op de borst slaat. Vamex is lang geleden ontstaan vanuit
enkele watersportbonden en heeft bij het invoeren van het vaarbewijs voor
watersporters gekozen voor een puur theoretische ‘beroepsvaart-light’ variant.
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Het inslaan van deze uitsluitend theoretische weg is een route die Vamex nooit
heeft verlaten Nu hebben hoger opgeleide mensen een hogere slagingskans,
zonder dat is aangetoond dat hoger opgeleide mensen werkelijk veiliger of met
minder schade varen. Het is Vamex niet gelukt om mensen af te leveren die
bewezen goed en veilig kunnen varen. Hopelijk lukt het de mensen van het
CBR in een nieuwe opzet wel.
19

Droedel vijf: wat staat hier?
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Onderneming in beeld (6)
Deining 19, het bedrijf van Jaap en Lies van Klaveren, is inmiddels het
zesde in de reeks van interviews die wij met onze adverteerders hebben.
20

Het bedrijf van de familie van Klaveren is gevestigd op het strand. Het ligt
redelijk dicht bij de zuidzijde van de Watering.
Jaap van Klaveren (55 jaar) heeft een schat van ervaring in de horeca. In eerste
instantie in loondienst als kok en chef kok. Zonder compleet te zijn noem ik
o.a. op een sleepboot van Smit-Internationale, de Zwaan in Katwijk, het
Sluisje, eveneens in Katwijk en als laatste LUMC te Leiden. In 2003 heeft hij
in eerste instantie naast zijn baan bij het LUMC het restaurant de Neefjes
opgestart. Aangezien dit succesvol was, is hij in 2009 geheel als zelfstandig
ondernemer verder gegaan. In de loop van de tijd heeft hij Het Wapen van
Kattuk geopend. Dit heeft hij inmiddels overgedaan aan zijn zoon Pieter.
Daarna volgde de huidige locatie. Inmiddels gaat Deining 19 het vijfde seizoen
in.
Jaap samen met zoon Robin voor
de open keuken
Hadden wij het vroeger over een
strandtent, tegenwoordig praten we
over een compleet restaurant.
Modern ingericht en voorzien van
een open keuken. Buiten het
restaurantgedeelte is nog een
snackvoorziening aanwezig , zodat
men in alle rust kan genieten van
lunch en diner. De uitgebreide menukaart biedt voor een ieder wat hij of zij
wenst. Naast de klassiekers ontwikkelt men ook nieuwe gerechten. Dit komt
grotendeels voor rekening van zoon Robin (25) die de nodige ervaring heeft in
een aantal sterrenrestaurants. Naast creativiteit wordt ook geïnvesteerd in
nieuwe technieken. Al met al resulteert dit in een klantenkring waarin qua
leeftijd jong en oud vertegenwoordigd zijn. De filosofie van het bedrijf is
kwaliteit en onderscheiding door o.a. vernieuwing. Jaap geeft aan dat er
zomers nogal wat toeristen de zaak bezoeken die in de jachthaven bivakkeren.
In eerste instantie was de zaak door de werkzaamheden aan de kust en de
Boulevard moeilijker bereikbaar. Inmiddels is dit achter de rug, wat zich
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vertaalt in een sterke groei van het aantal bezoekers. Dat het echtpaar dit alleen
niet kan runnen spreekt voor zich. In hoogtijdagen zijn er minimaal twintig
medewerkers actief om de zaak in goede banen te leiden. Naast de twee
ondernemers, zijn er drie koks, twee mensen in de bediening en een groot
aantal oproepkrachten bezig.
21

Zoals bekend is de horeca een zeer druk bestaan, vooral in het zomerseizoen.
In de schaarse vrije tijd houdt Jaap van zeevissen en tijdens de winterperiode
gaat het echtpaar graag richting zon.
Jaap, bedankt voor het gesprek en de ontvangst en veel succes met jullie
bedrijf. Het mag duidelijk zijn dat een bezoek aan het restaurant aan te bevelen
is!

Teun Kralt

OPLOSSINGEN DROEDELS.
1. SLOPER
2. OPGEVEN
3. ACHTEREENVOLGENS
4. ONDERZEEËR
5. GRONDWET

Voor de kleintjes onder ons: zoek de 5 verschillen
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Op
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Ideeën voor uw vakantie?

23

15 en 16 juni - Visserijdagen Stavoren 2016 Iedere twee jaar organiseert de
Stichting Visserijdagen Stavoren een feestelijk evenement welke geheel in het
teken staat van de visserij van vroeger en nu. Tijdens dit tweedaagse
evenement worden alle zeilen bijgezet om u als bezoeker zoveel mogelijk te
laten zien, horen en beleven.
17 t/m 19 juni - Havendagen Gouda 2016 Klassieke schepen in het centrum
van Gouda tijdens het Gouda Waterstad Festival. Een bonte verzameling
schepen die te bezichtigen zijn. Aangevuld met folklore en vermaak door de
gehele stad.
17 en 18 juni - Rondje Noord Holland 2016 Voor de enkeling die de YSY
Ronde om Noord-Holland nog niet kent: het is een toertocht met
wedstrijdelementen (of andersom) die jaarlijks gezeild wordt over Markermeer,
IJsselmeer, Westelijke Wadden en Noordzee. Gestart wordt vanuit Muiden en
de route loopt via Enkhuizen, Kornwerderzand en Den Helder waarna in
IJmuiden wordt gefinisht.
De Ronde om Texel is uitgegroeid tot een volwassen internationale wedstrijd,
met een eigen Texelrating waar wereldwijd mee wordt gewerkt. Topzeilers en
recreatieve zeilers kijken het hele jaar uit naar de Ronde en zorgen dat ze er
ook dit jaar weer bij zullen zijn. In 2016 biedt het evenement weer volop
zeilplezier aan wedstrijdzeilers en recreatieve zeilers en is Texel de
ontmoetingsplek voor honderden zeilers en duizenden toeschouwers.
29 juni t/m 3 juli – DelfSail 2016 Het andere Sail-evenement van Nederland,
de Sail met het ‘warme hart’. De Sail waar bijzondere aandacht wordt besteed
aan de bemanningen die ons bezoeken.
1 t/m 3 juli - Schuttevaerrace 2016 Tijdens de Schuttevaerrace meten zeilers,
hardlopers en fietsers gedurende meerdere dagen hun krachten. Er wordt gestart
in Stavoren waarna een non-stop traject wordt afgelegd via Kornwerderzand,
Texel, Vlieland, Harlingen en Terschelling. Om tenslotte weer in Stavoren te
finishen.
14 t/m 16 juli - Visserijdagen Bruinisse 2016 Visserijdagen van Bruinisse
staan in het teken van de Mosselfeesten. Gezelligheid, muziek, folklore en
genieten in Bruinisse . Compleet met de verkiezing van Miss Visserijdagen.
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30 juli t/m 5 augustus - Skutsjesilen 2016 Spectaculaire zeilwedstrijden met
klassieke Skutsjes in diverse plaatsen in Friesland. De grote strijd bij het SKS
skûtsjesilen gaat om het SKS kampioenschap. Dat gaat naar de skûtsjeschipper
die zo weinig mogelijk punten heeft bijeen gesprokkeld. Het eindklassement
wordt berekend na de serie van elf wedstrijden.
24

5 t/m 7 augustus - Visserijfeesten Breskens 2016 De visserijfeesten in
Breskens bestaan al sinds 1953 en zijn bekend als een groot en gezellig
evenement voor iedereen. Er zijn optredens van bekende Nederlandse artiesten,
verschillende bands en straatartiesten, een grote braderie, twee kermissen, een
rommelmarkt, kinderattracties, enzovoort. Kom devissersschepen en het
visserijmuseum bekijken of neem deel aan een rondvaart, eet een gratis visje in
de vismijn of bekijk de zwemwedstrijd in de haven. Twee avonden is er een
volksbal met band in de vismijn.
6 t/m 11 augustus - Sneekweek 2016 De Sneekweek is ontstaan vanuit de
beroemde Hardzeildag. Deze Hardzeildag wordt al vanaf 1814 jaarlijks op een
woensdag in augustus georganiseerd. Alles wat sindsdien in Sneek over een
zeil beschikte ging naar de meer toe om deze dag te vieren. Dat is nog steeds.
Inmiddels is het een van de grootste zeilevenementen in Nederland. Naast het
zeilen trekt de Sneekweek een groot publiek door de complete feestweek.
9 t/m 21 augustus - Gebruikte boten beurs Hoorn 2016 In het weekend van 19
tot 21 augustus 2016 ligt Hoorn vol boten te koop van jachtmakelaars, werven
en particulieren. Zo&#39;n 150 scherp geprijsde boten, klein en groot, van
meeneemprijsje tot uiterst luxe. De grootste gebruikte-botenbeurs van
Nederland is gratis toegankelijk
24 t/m 27 augustus – Harlinger Visserijdagen 2016 Van 24 tot en met 27
augustus 2016 staat Harlingen weer bol van de activiteiten. In het kader van de
57-ste editie van de Harlinger Visserijdagen krijgen de bezoekers weer ruim
zeventig evenementen voorgeschoteld.
25 t/m 28 augustus – 100 jaar KNMC De Koninklijke Nederlandse Motorboot
Club viert het100 jarig bestaan in de Bataviahaven van Lelystad.
30 augustus t/m 4 september - Hiswa te Water 2016 De HISWA te water is
de meest complete bootshow te water van Noord-Europa
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Nieuwsbrief
Als u interesse hebt kunt u zich aanmelden om geregeld de nieuwsbrief van de
AWK in uw mailbox te ontvangen.
25

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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Najaarsvaarttocht.
Bingoavond .
Havendag Katwijk
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VAARTOCHT NAAR LEIDERDORP
Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag, de start dag van onze jaarlijkse vaartocht
met deze keer 18 boten.
Het is elk jaar weer de vraag waar de tocht dit jaar naar toe gaat, dat is best
weleens lastig omdat we overal hier in de buurt weleens geweest zijn.
Vandaar deze keus de DOES Haven in Leiderdorp; lekker dichtbij. En omdat
het zondag (vertrekdag) moederdag was, ook gauw weer thuis.
Met Dirk en Dicky voorop voeren de boten donderdagmorgen om 9.00 uur met
prachtig weer weg uit de haven
Iedereen had er na een lange winter van niet kunnen varen weer helemaal zin in
En dat met prachtig zonnig warm weer in het vooruitzicht; wat wens je nog
meer!
Begin van de middag lag iedereen helemaal naar wens in boxen. Dat kon echt
niet beter, want meestal liggen we dubbel in de haven.
De stemming was heel ontspannen en gezellig, alleen jammer dat Gerda van
Luuk ziek werd, en daar eigenlijk niet veel van mee kreeg
Naderhand knapte ze wel wat op. Maar toch!
Vrijdagavond was er in de kantine een heerlijk opgediend Indisch buffet, wat
erg lekker was en goed verzorgd
Zaterdagavond weer een gezellige avond met een drankje en hapjes.
Dat werd allemaal verzorgd door vrijwilligers van de haven ook weer in hun
mooie kantine.
Zondag gingen de meeste op een paar boten na, die nog vakantie hadden weer
terug. Na een heel gezellig weekend waar we allemaal van hebben genoten
Namens de evenementencommissie.

Meerpaal 2016.2

www.watersport-katwijk.nl

awk

opgericht: 18 november 1965

Meerpaal 2016.2

www.watersport-katwijk.nl

27

awk

opgericht: 18 november 1965

Meerpaal 2016.2

www.watersport-katwijk.nl

28

