awk

opgericht: 18 november 1965

Jaargang 37 nr 1
Datum februari 2016

oplage 395 exemplaren
uitgave 5 x per jaar

Bestuur Algemene Watersportvereniging Katwijk
Voorzitter:
1

Luuk Wagter. Commandeurslaan 40, 2223 BA Katwijk
E-mail: lwagter@kpnmail.nl
2de voorzitter
Teun Kralt. Schaapherdershoek 14, 2231 AC Rijnsburg
E-mail:t.kralt@telfortglasvezel.nl
Secretaris:
Koos Ketting. Kortenaerstraat 31, 2224 RH Katwijk
E-mail: koos.ketting@kpnmail.nl
2de secretaris:
Jaap v.d.Horn. Berkenpad 10, 2231XK Rijnsburg
E-mail: jaap.vdhorn@outlook.com
Penningmeester Teun Kralt. Schaapherdershoek 14, 2231 AC Rijnsburg
E-mail: t.kralt@telfortglasvezel.nl
2de penningm:
Dicky v.d.Plas. Meerburgkade 34, 2224 VB Katwijk
E-mail: dirkplas1953@gmail.com
Bestuurslid :
Klaas v/d. Plas. Hoorneslaan 370, 2221 GS Katwijk
E-mail: dezwijger49@live.nl
Bestuurslid:
Jan van Duijn. Remisestraat 14, 2225TJ Katwijk
Email: jhwvanduyn@gmail.com
Commissies
De Meerpaal
Redactie:
Advertenties:

Joke Blom. Prins Bernhardlaan 328, 2224 VR Katwijk
E-mail: j.blom1959@gmail.com
Koos Ketting. Kortenaerstraat 31, 2224 RH Katwijk
E-mail: sec.awk@gmail.com

Evenementencommissie:
Hoofd:
Jan van Duijn. Remisestraat 14, 2225 TJ Katwijk
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Postadres secretariaat en ledenadministratie AWK
Kortenaerstraat 31 2224 RH Katwijk
E-mail: sec.awk@gmail.com IBAN/ gironummer NL44 INGB 0005 4049 41
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Leden van de AWK die zitting hebben in het bestuur van de Stichting Jachthaven
Katwijk: L.Wagter en M.Haasnoot-van Duijn.
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Voorwoord
2016! Een cliché, maar wat gaat de tijds snel. Ik zat even terug te lezen in de
vorige Meerpalen en in 2013 lees ik dat het echt heel koud was met sneeuw en
andere winterse ongemakken.
2

Nu doen de bolletjes hun best om uit te komen, het voelt soms als echt
voorjaar. En als ik dan weer lees over de voorjaarstocht heb ik echt het gevoel
dat de lente eraan komt. Maar ja, het is pas februari, er kan nog van alles
gebeuren.
Eerst gaat onze boot er nog uit, de onderkant moet weer eens gedaan worden,
het is alweer een aantal jaren geleden dat dat is gebeurd.
Via deze Meerpaal wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering. Altijd een
gezellige avond waar je iedereen weer eens ziet. Alleen daarom moet u al
komen, maar natuurlijk ook om mee te praten en op te komen voor de belangen
van de vereniging. En als dat nog niet voldoende redenen zijn om te komen: er
wordt een gratis bingo gedraaid met mooie prijzen.
Laatst kwam ik weer eens op de haven en tot mijn verbazing zag ik dat er
alweer een heel nieuwgedeelte is bijgebouwd. Wat gaat dat snel zeg, wat een
wijk wordt er uit de grond gestamp.
Ik weet dat er weinig parkeerruimte is en dat er mensen zijn die het maar niets
vinden, maar ik vind het mooi worden.
Schrijft u trouwens de onderstaande data even in uw agenda?
11 maart:
19 maart:
5 t/m 8 mei:
22 t/m 25 sept:
5 november:

Ledenvergadering .
Club etentje.
Voorjaarstocht.
Najaarstocht.
Bingoavond .

Ik zie u vast wel tijdens één van deze evenementen.
Met vriendelijke groet,
Joke
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Van de bestuurstafel…..
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Het is eind januari. Veel winter hebben we nog niet gehad op een enkele
speldenprik na. Wat onze vereniging betreft kunnen we terugkijken op een
geslaagd 2015. De evenementen en vaartochten waren goed bezocht. Het 50jarig jubileum is gevierd. We kunnen als bestuur terugkijken op een zeer
geslaagde receptie met vele leden en partners als bezoekers. Qua weer was het
een wisselend jaar: een koud voorseizoen tot eind juni, daarna een korte
hittegolf en vervolgens echt Hollands zomerweer met zon en afwisselen buien
en tussendoor nog een heftige zomerstorm.
In deze uitgave van de Meerpaal vindt u bijna alle stukken voor de
ledenvergadering van 11 maart a.s. in Tripodia. Het financieel overzicht wordt
die avond aan u uitgereikt. Daaruit zal blijken dat de viering van ons jubileum
keurig binnen de begroting is gebleven en dat zelfs de begrootte post
onvoorzien niet gebruikt is. Verder zijn alle voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen in volle gang, waarover elders in dit nummer ongetwijfeld meer.
Haven:
Zoals bij velen inmiddels bekend (ook via de recente nieuwsbrief van de
haven) is per 1 januari afscheid genomen van Simon Bachoffner.
Simon heeft meer dan 20 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de SJK en
later als directeur van de EJK. Persoonlijk kijk ik met veel plezier terug op een
meer dan prettige samenwerking met hem en mede namens het bestuur wil ik
hem bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid en wij wensen hem nog een
plezierige tijd toe met meer vrije tijd om met zijn Ineke door te brengen.
Verder worden er op de haven de nodige voorbereidingen getroffen voor het
nieuwe seizoen. Het administratieve systeem wordt gemoderniseerd evenals de
website. Ook wordt er onderzocht of een betere wifi tegen aanvaardbare kosten
mogelijk is etc.
De bouw van de woningen langs de haven is gestart.
De schroef (hei)palen zitten in de grond en de verwachting is dat in het najaar
deze woningen gereed zullen zijn waarna de parkeergelegenheid op het
binnenterrein zal worden aangelegd. Ergens verder in dit voorjaar zal ook
Ouwehand Bouw beginnen met bouwen van woningen en appartementen
gebouw op de plek van Schuitemaker Vis en de huidige tijdelijke
parkeerplaatsen. De gemeente heeft echter beloofd dat de parkeerplekken langs
de Industrieweg voor die tijd aangelegd zullen zijn.
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Ik nodig U bij dezen van harte uit voor de ledenvergadering en wens u voor
later een goed vaarseizoen met veel mooi weer.
Uw voorzitter,
Luuk Wagter
4

P.S. Zin in een bestuursfunctie? Meldt u aan tot 15 minuten voor de
vergadering!

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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Zoekt U betaalbaar onderhoud en stalling.
Mogelijkheden voor de Doe het Zelver.
Tevens betaalbare zeilmaker aan huis.
Voor Valkenburg E.O.
5

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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Onderneming in beeld (3)
Zoals inmiddels bekend, komen onze
adverteerders in beeld middels een interview,
wat wij met de ondernemers hebben.
CoverWorks in de derde in de reeks.
6

Het bedrijf is gevestigd aan de Veerpolder 1d te
Warmond. Ik sprak daar met Gerhard van Geest.
Samen met Jeroen van Leeuwen, vormt hij de
directie en zijn zij eigenaar van het bedrijf.
het team van CoverWorks
Gerhard ( 40 jaar) heeft destijds alleen de zaak
opgestart in 2000 als freelancer in Muiderberg. Hij volgde eerst een heel
andere opleiding en wel die van sportleraar. In zijn vakanties en vrije tijd was
hij te vinden in een zeilmakerij. Een man van de praktijk dus. In 2010 is Jeroen
van Leeuwen in de zaak gekomen, waar hij overigens als werknemer al in
dienst was. In 2003 verhuisde het bedrijf naar Den Haag en veranderde de
freelancestatus in een volledig eigen bedrijf. In 2008 verhuisde het bedrijf naar
de Valkenburgseweg te Katwijk. Als klant kende ik het bedrijf aldaar. In 2014
is men verhuisd naar het huidige moderne pand in Warmond. Beide heren
wonen in Den Haag, Gerhard is getrouwd en heeft twee zoons. Zijn vrouw
heeft ook een eigen onderneming. Jeroen is samenwonend.
Als je de locatie in Katwijk van destijds vergelijkt met de huidige locatie, val
je van de ene in de andere verbazing. Vanuit een zeilmakerij is men uitgegroeid
tot een bedrijf met een uitgebreid assortiment en maakt het gebruik van de
modernste technieken. Inmiddels werken zij met 17 medewerk(st)ers.
Naast buiskappen, worden ook complete stofferingen voor boten vervaardigd.
Daarnaast is men actief in de verzorgingssector. Hiervoor fabriceren zij
aangepaste zittingen voor rolstoelen. Er wordt bij de productie en het ontwerp
gebruik gemaakt van de nieuwste 3d technieken en vinden sommige processen
gerobotiseerd plaats.
Ondanks de crises is het bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid en is nog steeds
sprake van een positieve ontwikkeling. Inmiddels kan het bedrijf ook Saffier
Yachts en ISloep tot hun relaties rekenen.
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Overigens ligt de focus van oudsher op de particulier. Verbouw c.q.
aanpassing van de huidige locatie, ligt dan ook al weer in het verschiet. Het
credo binnen de bedrijfsfilosofie is top kwaliteit en innovatie.
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Je vraagt je in deze altijd af of zulke heren nog tijd hebben voor hobby’s. Ook
hier is dit het geval, Jeroen is wedstrijdzeiler en was dan ook afwezig i.v.m. een
wedstrijd elders op de wereld. Gerhard beoefend deze sport ook, zij het wat
minder dan in het verleden . Daarnaast kitesurft hij en doet aan sup boarding.
Heren, bedankt voor het interview en veel succes met jullie bedrijf.
Teun Kralt
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Algemene
AWK

ledenvergadering

OP de pagina’s 10 t/m 20
van voor de komende
stukken worden ook

vindt u de vergaderstukken
ledenvergadering. De
behandeld in deze volgorde.

U komt toch ook op 11 Maart naar de ledenvergadering? We rekenen op u.
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Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering te houden op:
DATUM: Vrijdag 11 maart 2016 a.s.
LOCATIE: Tripodia aan de Hoorneslaan. AANVANG: 20.00 UUR
Op de agenda staan de volgende punten:
10

1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen en in en uitgaande stukken.
3. Notulen van de vorige ledenvergadering van 20 maart 2015
4. Jaarverslag secretariaat en Evenementencommissie, zie de Meerpaal.
5. Financieel verslag verenigingsjaar 2015.
Dit verslag wordt voor de aanvang van de vergadering uitgereikt.
6. Verslag kascontrolecommissie c. q. verkiezing nieuw lid voor de commissie.
Volgens rooster is aftredend S. C. Bachofner.
Lid zijn en Joke Blom en D. Minnee
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn Luuk Wagter, voorzitter, Jan van Duijn, Dicky
v. d. Plas en Jaap v. d. Horn. Tegen kandidaten kunnen zich melden tot 15
minuten voor de aanvang van de vergadering.
8. Vaststelling contributie voor 2017.
Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven. Voor 2016 wordt de
contributie via nota € 25, = · en € 22,50 voor betalen met een machtiging.
9. Huldiging jubilarissen.
10. Rondvraag en sluiting.
Namens het bestuur, Koos Ketting, secretaris.
Na afloop van de vergadering is er een Bingo met vele mooie prijzen
Het bestuur stelt het op prijs als de vergadering door veel leden wordt bezocht.
Het bestuur rekent op u, tot ziens.

Meerpaal 2016.1

www.watersport-katwijk.nl

awk

opgericht: 18 november 1965

Notulen ledenvergadering 2015, 20 maart in Tripodia.
62 personen waren aanwezig waarvan 51 leden en36 bezoekers.
Afwezig met bericht: Jan Varkevisser.
1.

Opening:
De voorzitter opent de 72ste leden vergadering en meldt dat de vereniging
op 18 november 50 jaar bestaat.

2.

Mededelingen:
Er wordt stil gestaan stil bij het overlijden Jaap Groen , 30 juli, lid
van onze vereniging.

11

Nieuwe havenmeester:
Vanaf 1 april zal Evelyne Zwart in dienst treden als havenmeester.
Evelyne is deze winter al een aantal dagen op haven aanwezig geweest om
zich in te werken.
Peter van de Oever zal per 1 mei terug treden als havenmeester. De
voorzitter bedankt ook namens de leden Peter voor zijn inzet en
werkzaamheden in het afgelopen hectische jaar in de jachthaven.
Nieuwe voorzitter SJK:
Ook heeft de SJK een nieuwe voorzitter genaamd Bouwe van der Plas die
Piet de Vries heeft opgevolgd.
Bouwe is getrouwd , is 35 jaar, woont in Rotterdam en zelf ook een
enthousiaste watersporter.
50 jaar AWK:
Zoals al eerder vermeld bestaat de vereniging dit jaar 50 jaar. Op 18
november 1965 heeft een aantal enthousiaste watersporters de Algemene
Watersportvereniging Katwijk opgericht, met als belangrijkste doel het
realiseren van een jachthaven. Een van de oprichters namelijk Koos
Ketting is nog steeds actief voor onze vereniging.
De meerpaal:
De meerpaal wordt sinds 2014 opgemaakt door Joke Blom. De Meerpaal
kan sinds kort ook gelezen worden op de website van onze vereniging.
Ook verzorgt Joke indien noodzakelijk een nieuwsbrief van onze
vereniging.
Joke wordt bedankt voor haar inzet.
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Voorlopig zal ondanks de toenemende kosten de “Meerpaal” ook als
papieren verse verzonden blijven worden.
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Haven:
Vorig jaar zijn de eerste woningen langs de industrieweg opgeleverd.
Binnenkort worden appartementen aan de Rogstraat opgeleverd. Voor de
woningen welke langs de haven komen te staan is inmiddels ook
vergunning aangevraagd. Waarschijnlijk zal hier ook binnenkort met de
aanvang de bouw worden begonnen.
De firma Schouls uit Leiden is druk bezig met het verleggen van de
hoofdingang. De verwachting is dat deze 1 april zal worden opgeleverd.
De hekken hebben een langere levertijd dan was voorzien en zullen dan
ook later worden geplaatst.
De jachthaven zal straks d.m.v. de jachthavenkaart toegankelijk worden.
Deze kaart vervangt niet alleen de sepkey voor de toegang, maar ook
”losse”elektra (passantenaansluitingen) en douche gebruik. Ook zal in de
winter de toegang tot het herentoilet met deze kaart bediend kunnen
worden.
De EJK zal een bericht sturen wanneer de sepkey omgewisseld kan
worden door een jachthavenkaart. Hierbij zal een groot gedeelte van de
borg (€ 18,50) worden terug gegeven. De kaart kan worden opgeladen aan
de buitenzijde van het havenkantoor en bij de havenmeester. Indien
gewenst kunnen er meerdere kaarten worden aangeschaft (verkrijgbaar in
het haven kantoor)
Bediening Sandtlaanbrug:
De bediening van de Sandtlaanbrug op zondag gaat deze zomer ook van
start. In juni, juli en augustus zal de brug een aantal uren worden bediend
door een uitzendbureau voor brugwachters.
Schoonmaak jachthaven:
Ook hebben een aantal leden van onze vereniging de haven weer een grote
schoonmaakbeurt gegeven zoals het schoonmaken van de steigers. Onze
dank daarvoor.
3. Inkomende en uitgaande stukken:
Geen.
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4. Notulen ledenvergadering 2014:
Deze worden zonder op of aanmerkingen vastgesteld en ondertekend.
5. Jaar verslag secretariaat en evenementen commissie:
Ook op deze verslagen zijn geen op of aanmerkingen en worden
goedgekeurd.
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6. Financieel verslag:
De transactie kosten bij de bank nemen toe. Hierdoor zal de ABN AMRO
bank worden opgezegd.
Voor het jubileum jaar is € 8000, - gereserveerd.
D. v. Duivenbode vraagt of van dit bedrag ook een deel voor de
gondelvaart gereserveerd is.
Het antwoord is nee dit bedrag is alleen gereserveerd voor de receptie die
in november a.s. zal worden gehouden.
7. Verslag kascommissie. C.q. verkiezing kascommissie:
De commissie heeft geen onregelmatigheden in de boeken geconstateerd en
geeft de penningmeester decharge voor het afgelopen boekjaar. Hr. H. C.
van leeuwen is aftredend en als nieuw reserve lid wordt gekozen Hr. D.
Minee.
De kascommissie bestaat nu uit: Hr. S. C. Bachofner en Mevr. J. Blom en
reserve lid Hr. D. Minee.
8. Bestuursverkiezingen:
Er hebben voor de vergadering geen kandidaten zich aangemeld voor het
bestuur.
Koos. Ketting,Teun Kral en Klaas v. d. Plas, Teun zijn aftredend en
herkiesbaar.
Omdat er vanuit de leden geen nieuwe kandidaten zijn aangemeld worden
de herkiesbare leden opnieuw benoemd.
9. Vaststelling contributie:
Voorgesteld wordt de contributie niet te wijzigen, € 22,50 voor betalen met
een automatische incasso en betalen op rekening € 25, - . Hier zijn vanuit
de leden geen bezwaren tegen en wordt het voorstel dus aangenomen.
10. Jubilarissen:
G. Haasnoot, F. Roozendaal en J. Varkevisser zijn 25 jaar lid van de
vereniging. en krijgen hiervoor een jubileum geschenk en de aanhang een
bloemetje. J. Varkevisser was vanavond helaas verhinderd. Zijn boer neemt
de attenties namens hem in ontvangst en zal ze bij Jan afleveren. K. Ketting
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is op dit moment 49,5 jaar lid van de vereniging en zal dan ook op de
receptie van het 50 jarig jubileum in november gehuldigd worden.

14

11. Rondvraag:
D. de Haas: Als iemand een 2de sepkey wil in leveren hoe wordt hier dan
mee omgegaan. Deze kan worden ingeleverd waarna men 23,50 € op zijn
bankrekening gestort krijgt.
Kan er straks nog op de bestaande parkeerplaatsen geparkeerd worden:
Nee, er komen bij de hoofdingang een aantal plekken voor het laden en
lossen. Daarna moet er geparkeerd worden bij de RABO bank en kan er
aan de nieuw te realiseren parkeerplaatsen langs de Industrieweg
geparkeerd worden.
12. Sluiting:
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en meldt dat er na de vergadering
nog een gezellige bingo wordt gedraaid.

Q S S:
Quality Service Supply
Valkenburgseweg 64a
2231 KE Katwijk

VOOR ALLE SCHEEPS
DOEHETZELVERS
http://www.dhzw.nl
Telefoon: 06-39688519
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Jaarverslag secretariaat Algemene Watersportvereniging Katwijk van
2015
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Het jaarverslag van de Evenementencommissie vindt u elders in de Meerpaal.
2015 kenmerkt zich als een jubileumjaar, de AWK bestaat 50 jaar. Er is een
grote receptie georganiseerd waarover in een apart artikel meer.
Voor het secretariaat heeft dit veel werk teweeg gebracht. Voor alle leden was
een jubileumvlag beschikbaar waarvoor z.g. vlaggenbonnen gemaakt moesten
worden en zijn verstuurd gelijktijdig met de Meerpaal.
Voor de receptie moesten antwoordkaarten gemaakt worden met uitnodigingen.
Er zijn 405 kaarten en evenzoveel uitnodigingen voorzien van postzegels
verstuurd.
Bestuur en commissies
Per 15 maart 2015 is de samenstelling van her bestuur als volgt: Voorzitter
Luuk Wagter, 2de voorzitter Teun Kralt, secretaris Koos Ketting, 2de secretaris
Jaap v. d. Horn, penningmeester Teun Kralt, 2de penningmeester Dicky v. d.
Plas, hoofd evenementen Jan van Duijn, bestuurslid Klaas v. d. Plas en Janny v.
Duijn evenementen lid.
Zie ook de adressenlijst voorin de Meerpaal. Er werden 5
bestuursvergaderingen gehouden.
Ledenaantal.
Het ledental is nagenoeg stabiel gebleven, maandag zegt iemand op, en een dag
of 2 later komt er een nieuw lid. Het schommelt zo rond de 370 en 375 leden.
Er zijn 24 nieuwe leden ingeschreven en 20 opgezegd. Verder werden er 15
verhuizingen verwerkt.
Een bericht van overlijden is ontvangen van W. J. van Duijvenvoorde op 15
september en van N. v. d. Plas op 10 juli.
Meerpaal
Afgelopen jaar was de 36 ste jaargang en Joke heeft er nog steeds zin. Er is 1
nieuwe adverteerder bijgekomen.
OPROEP: weet u iemand die een advertentie wil plaatsen in de MP, er is
ruimte voor. Graag even een berichtje naar het secretariaat.
Ledenservice
Een aantal leden melden hun terugkomst uit het ziekenhuis e.d. en kregen een
bloemetje.
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Contributiebetalingen.
De leden die nog zelf de contributie overmaken hebben in december het
verzoek gehad om over te gaan naar een machtiging. 9 Leden gaven hieraan
gehoor, hopelijk volgen de andere resterende 40 leden hun voorbeeld.
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Receptie vrijdag 20 november 2015
Op 20 november is de receptie gehouden t.b.v. het 50 jarig bestaan van de
Watersportvereniging Katwijk.
Veel leden hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven. De receptie werd
bezocht door ruim 300 personen.
Ook was Koos Ketting (de secretaris) in dit jubileum jaar 50 jaar lid en bijna 50
jaar als bestuurslid van de Watersportvereniging.
Door dit heugelijke feit kwam de burgemeester hem persoonlijk bedanken voor
het vele werk dat hij heeft gedaan voor de Watersportvereniging en vrijwillige
activiteiten bij de stichting JIVAK in Valkenburg.
Als blijk van waarderingen werd Koos dan ook door de burgemeester benoemd
als Lid in de orde van de Oranje Nassau.
LET OP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Als u voornemens bent om te gaan verhuizen, uw lidmaatschap op te
zeggen.
GEEF DAN UW NIEUWE ADRES DOOR OP DE ENIGE PLAATS
WAAR HET HOORT, dat is DE LEDENADMINISTRATIE
Secretariaat AWK
Adres: Koos Ketting
Kortenaerstraat 31
224 RH Katwijk·
E mail: sec.awk@gmail.com
Dit geldt ook voor opzeggingen van uw lidmaatschap.
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Jaarverslag evenementencommissie 2015
www.watersport-katwijk.nl
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Januari
Activiteit: Nieuwjaars receptie
Plaats:
Restaurant Het Roer Om, bij de Jachthaven
Datum:
3 januari
Op zaterdag 3 januari was het restaurant van de jachthaven open gesteld om de
leden en het bestuur van de AWK elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar
toe te wensen.
Ongeveer 80 personen waren er aanwezig en die werden allen ook voorzien
van een hapje en een drankje.
Het was een hele gezellige middag die om 19.00 uur werd afgesloten.
Maart
Activiteit: Clubetentje
Plaats:
Gouden Leeuw Voorschoten
Datum:
14 maart
Een gezellige avond in restaurant de Gouden Leeuw, ongeveer 42 clubleden
waren aanwezig, heel gezellig. En iedereen was zeer tevreden over het eten en
drinken, het was geweldig.

Maart
Activiteit: Ledenvergadering
Plaats:
Tripodia
Datum:
15 maart
Ruim 87 personen waren aanwezig. Er waren 3 jubilarissen: G.Haasnoot,
F.Roozendaal en IJ.Varkevisser.
Na afloop werd er een gratis bingo gedraaid. Zie ook verslag secretariaat.
Mei
Activiteit: Hemelvaarttocht.
Plaats:
Zaandam
Datum:
4 t/m 17 mei 2015
Dit jaar ging de 4-daagse tocht naar Zaandam bij jachthaven de Dukra. We
waren daar met 27 boten.
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We lagen midden in het centrum, het weer was niet echt geweldig maar we
konden toch uitstapjes maken naar het vernieuwde centrum met zijn vele
winkels en andere attracties in de omgeving.
Vrijdagavond hadden we een geweldige gezellige avond in een leuk Argentijns
restaurant waar we met de meeste deelnemers heerlijk hebben gegeten
Zondagmorgen om 8 uur gingen de trossen weer los en de reis naar huis ging
voor de meeste van ons weer beginnen.
Augustus
Activiteit: Gondelvaart
Plaats:
Katwijk Rijnsburg Valkenburg
Datum:
28 augustus.
I.s.m. de oranjeverenging KWR werd er de traditionele gondelvaart
georganiseerd.
38 boten hadden zich ingeschreven. En ongeveer 10 boten hebben zich niet
aangemeld maar toch hebben meegevaren met de gondelvaart. Voor de
gondelvaart gingen de briefing op woensdagavond aan vooraf.
De kijkavond op donderdag avond en dat was een heel gezellige avond ook in
de kantine
Daar verzorgde het shanty koor Skuytevaert een optreden
De hele week was het niet zulk mooi weer maar wel tijdens de gondelvaart
Er waren veel toeschouwers die genoten van het sprookjesachtige spektakel op
het water.
En door vele toeschouwers die stonden te wachten op een mooie gondelvaart
werd dit als een ware happening ervaren.
Er werden in 2 categorieën prijzen uitgedeeld: grote en kleine boten.
Grote boten:
nr. 3: Samantha
nr. 2: Tui Yo
nr. 1: Gideon
Kleine Boten:
nr. 3: De Oude Rups
nr. 2: De 5 gezusters
nr. 1: Kanjer.
Een bijzonder geslaagd evenement waar met plezier op
terug gekeken kan worden.
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September
Activiteit: Najaars vaartocht
Plaats:
Amsterdam
Datum:
24 t/m 28 september
18 deelnemers hadden ingeschreven voor de verrassingsvaartocht. Op
woensdag 23 september werd in het havenrestaurant Het Roer Om de
bestemming bekend gemaakt, we gaan naar Amsterdam waar we te gast zijn bij
W.S.V Amsterdam bij de Nieuwe Meer. Met zijn allen hadden we gezellige
dagen met geweldig mooi weer. En de stemming was top. Op vrijdagavond
hadden wij een Chinees buffet dat geweldig lekker was en iedereen kon zijn
buikje rond eten. Op zaterdagavond hadden we een gezellig samen zijn in de
havenkantine met een hapje en een drankje. Op zondag morgen zijn de meeste
deelnemers alweer naar de thuishaven terug gevaren. Maandagmorgen is de
rest uit de haven vertrokken. We kunnen terug kijken naar een bijzonder
geslaagde vaartocht waar we allemaal volop van genoten hebben.
November
Activiteit: Bingo
Plaats:
Wijkvereniging Noordnoordoost
Datum :
7 november
75 mensen waren aanwezig op de bingoavond. Het was een gezellige avond,
waar velen deelnemers leuke prijzen wonnen met de bingo, de loterij en (wilde)
bingo.
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.
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Van de redactie.
Uw kopij of opmerkingen is/zijn altijd welkom
U kunt u kopij insturen via email; j.blom1959@gmail.com
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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 april 2016, kopij kunt u inleveren tot
begin april 2016.

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

*

www.bakkerprotech.nl

* Scheepswerf
* kraan tot max. 30 ton
* Winter/zomerstalling buiten (met staande mast)
* Scheepsmotoren verkoop/onderhoud (ook op locatie)
* Inbouw boeg- en hekschroeven
* Schilderwerkzaamheden
* Totaal onderhoud/refit
* Sleepmogelijkheden bij pech
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Informatie evenementencommissie: clubetentje
Club etentje van de Watersportvereniging is op vrijdag 19 maart 2016 en begint
om 18.00 uur, in Hotel Restaurant De Gouden Leeuw, Veurseweg 180
2252 AG Voorschoten.
22

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.
Geef u op bij een lid van de evenementencommissie!
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Informatie evenementencommissie: voorjaarsvaartocht 2016
Een nieuw seizoen en we hebben er weer zin in, na de hele winter weer aan de
kant te hebben gelegen
gaan we er weer lekker tegen aan.
23

Zoals de meesten al weten organiseert de evenementen commissie in het begin
van het nieuwe vaarseizoen een 4 daagse vaartocht. Dat is al een traditie
geworden waar sommigen van ons al elk jaar naar uitkijken en zich afvragen
waar we dit jaar naar toe gaan. Deze keer gaan we naar Leiderdorp.
We zijn daar te gast bij de Doeshaven.
Vlak de haven is een bushalte om naar het centrum van leiden of Alphen te
gaan met talloze restaurants, kroegjes en winkels.
Dus je hoeft je echt niet te vervelen er zijn talloze mogelijkheden.
Bij de jachthaven hebben ze een kleine maar gezellige kantine voor een hapje
en een drankje.
Op vrijdagavond om 17:30 uur is er een gelegenheid voor een drankje, en om
18:30 uur is er een Chineesbuffet waarvoor u zich kan opgeven (op het
inschrijfformulier)
Op Zaterdagavond is er een gezellig samenzijn in de kantine met een hapje en
een drankje
We hopen dat het weer mee zal werken zodat we weer een hele gezellige
vaartocht krijgen waar we met plezier aan terug zullen denken.
We vertrekken donderdag 5 mei om 08:00 uur met zijn allen uit de jachthaven
van Katwijk, via de Kaag, Ringvaart, Brasem, naar Leiderdorp
.
Zondag morgen om 09:00 uur gaan de trossen weer los en varen we weer naar
Katwijk
Uiterlijk voor 23 maart het inschrijfformulier invullen met het liggeld en geld
voor uw deelname aan het buffet en inleveren bij de evenementencommissie.
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Inschrijfformulier 4-daagse vaartocht, inleveren voor 23 maart 2016,
inclusief inschrijfgeld..
Naam boot ………………………………………………………………………
Naam Schipper …………………………………………………………………..
24

Tel. nr. GSM 06-…………………………………………………………………
Lengte ………………………………Breedte …………………………………..
Deelname buffet……. x €16,00…………………………………………………
Liggeld boot …. meter x €0,75……………………………………………….
____________________________________________________________________________________

Inschrijfformulier clubetentje, inleveren voor 7 maart, inclusief
inschrijfgeld.
Naam……………………………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………………
Tel………………………………………………………………………………..
Aantal pers…….x €30,00 …………..max 2 pers
Aantal pers…….x €32,50………….

De inschrijving voor het club-etentjewordt gesloten op 7 maart 2016.
Bovenstaande bonnen kunt u, met de betalingen, inleveren bij een lid van de
evenementencommissie.
Janny of Jan van Duijn Remisestraat 14

Meerpaal 2016.1

www.watersport-katwijk.nl

awk

opgericht: 18 november 1965

Onderneming in beeld (4)
Inmiddels zijn wij al weer aangeland bij nummer vier van de interviews
die wij met onze adverteerders hebben. Deze keer is het de beurt voor L.
van Duijn b.v.
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De zaak is gevestigd aan de Haven nummer 4 te Katwijk. De directeur en
eigenaar is de heer Hans van Duijn. Als van zelfsprekend was hij dan ook de
man met wie ik sprak.
Omstreeks 1925 is de zaak opgestart door de grootvader van Hans. Deze was
schipper op een bomschuit en in de wintermaanden, als de zaak stil lag, hield
hij zich bezig met reparaties van het vaartuig. In eerste instantie alleen voor
zichzelf, later deed hij dat ook voor derden. Daarnaast begon hij ook steeds
meer zaken te leveren, zoals
scheepsbenodigdheden en aanverwante zaken.
Je moet je voorstellen dat er destijds diverse
binnenschippers in Katwijk waren gevestigd,
die veelal visserij producten vervoerden van
de vissershavens naar de in Katwijk
gevestigde visindustrie.
Zo’n dertig jaar geleden heeft Hans, samen
met zijn broer Leen de zaak overgenomen van
hun vader. Met Leen heeft hij twintig jaar
samengewerkt, helaas heeft Leen destijds,
door ziekte zijn werkzaamheden vroegtijdig
moeten beëindigen.
Hans van Duijn bij één van de vele schappen
In het kantoor bij van Duijn hangt een oude foto van de haven van jaren
geleden. Als je deze met de huidige bebouwing wilt vergelijken is het aanzicht
totaal veranderd. Dit geldt ook zeker voor de zaak en het assortiment van het
huidige bedrijf. Nadat begin zeventiger jaren de binnenschippers verdwenen
heeft men zich toegelegd op de watersport en werkkleding. Hans runt een
grote, moderne winkel, samen met twee medewerksters. Men is gespecialiseerd
in werkkleding voor o.a. bouw en industrie en op het gebied van de watersport
heeft men een breed assortiment. De voorraad onderdelen en accessoires is zeer
uitgebreid en mocht er überhaupt iets zijn dat niet direct beschikbaar is, dan
wordt e.e.a. via een vlotte bestelling alsnog gerealiseerd. Service en
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voorlichting is dan ook het motto van het bedrijf. Nu de crises steeds meer
achter ons komt te liggen, signaleert van Duijn een toename van de verkoop
van onderdelen, een teken dat men zijn of haar boot weer intensief gaat
onderhouden.
Hans is getrouwd en heeft drie dochters. In de schaarse vrije tijd die overblijft,
oefent hij zijn hobby’s hardlopen en paardrijden uit. En uiteraard huurt hij ook
wel eens een schip.
Hans, hartelijk bedankt voor het gesprek en veel succes met jouw bedrijf in de
toekomst.
Teun Kralt
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