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Voorwoord

En nu is het alweer eind oktober, een cliché maar oh zo waar: wat gaat
de tijd toch snel.
2

Het is gelukkig nog mooi weer maar wel moet ik de verwarming
’s avonds weer even aan zetten om de kou uit het huis te houden. En ik
moet echt weer wennen aan het feit dat, als ik opsta (06:00 uur..jaja) het
nog donker is.
We hebben een mooie vaarzomer gehad en ik denk dat velen onder u
weer genoten hebben van hun bootje. Zelf zijn we niet ver geweest, onze
hond is 14 jaar en kan moeilijk het trapje op en neer in de kajuit en ook
moeilijk over de reling springen. Dus ja….dan kies je toch voor je hond,
zo min mogelijk pijn. Daarom vonden we het fijn dat we met de tocht
naar Amsterdam aan het grasveld konden liggen. Kon de hond toch de
hele dag aangelijnd buiten liggen. Het was gelukkig toen ook mooi weer
en we hebben van de tocht genoten.
Ook wil ik even stil staan bij degenen die zich de zomer
anders hadden voorgesteld: degenen die hun dierbare
moeten missen of degenen die door ziekte niet konden
genieten van hun boot.
In deze MEERPAAL leest u over een nieuwe activiteit van de
evenementen commissie; de wandelclub. Een leuk idee om elke week
een uurtje te wandelen met een gezellig groepje. U leest in het artikel
hoe u zich aan kunt melden. Ik ga het zeker doen!
En ik hoop u ook te zien op de jaarlijkse bingo, hier leest u ook alles
over verderop in deze MEERPAAL.
Maar schrijf alvast in uw agenda: BINGO 5 november
Met vriendelijke groet,
Joke
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Van de bestuurstafel.
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Vaarseizoen 2016 is weer (bijna) teneinde. Na een natte en frisse start is het
later toch nog goed gekomen met het weer. Ook in de haven is het aantal
overnachtingen weer ongeveer op hetzelfde aantal als 2015 uitgekomen.
In de vereniging gaat alles z’n gangetje. De najaarstocht, waar wij zelf door
andere verplichtingen niet mee konden, was weer gezellig in Amsterdam.
Waarschijnlijk staat er verder in deze Meerpaal wel een verslagje van een van
de deelnemers. De komende winter krijgen we weer de jaarlijkse bingo op 5
november. Vele mooie prijzen zijn weer te winnen en wat belangrijk is, je
spreekt weer je mede watersporters.
Ook aan de nieuw opgezette Katwijkse Watersportdag op 10 september heeft
onze vereniging (en ook de haven) medewerking verleend. Dit was mede door
het goede weer een gezellige boel. De bedoeling was om de jeugd kennis te
laten maken met de watersport in al z’n facetten. Zo kon er gesupt worden, bij
de Sluytvaert loods waren een aantal optimistjes beschikbaar waar veel gebruik
van werd gemaakt. Verder waren de roeiverenigingen aanwezig, de
brandingsurfclub, de Scouting met mogelijkheid om te roeien en zelf bootjes te
bouwen. Ook lopen in een kunststof bal op het water behoorde tot de
mogelijkheden. Op de haven trad het shantykoor van Skuytevaert op, de
Wilhelmina lag afgemeerd voor bezoek en is er een groot aantal heerlijke
makrelen gerookt die goed aftrek hadden. Jachthaven Marina Rijnsburg had
een grote sloep beschikbaar gesteld welke korte rondvaartjes voor de haven
maakte en ook de Rabobank had een sloep geregeld waarin de voorzitter van de
SJK, Bouwe van der Plas, ook rondvoer met belangstellenden.
Komende week wordt dit evenement geëvalueerd en waar nodig zullen er voor
een volgende keer wat aanpassingen worden gedaan om het nog aantrekkelijker
te maken voor het publiek.
De nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging staat gepland op 7 januari 2017
vanaf 16.30 in het havenrestaurant “het roer om”.
Haven:
Zoals gemeld hebben de mooie maanden augustus en september het seizoen
nog een beetje goed gemaakt. De waardering van de passanten voor de haven
met de voorzieningen en ook voor het personeel, was bijna zonder uitzondering
positief! En goed teken.
Binnenkort zult u (of heeft u inmiddels) een brief ontvangen waarin u gevraagd
wordt om u te melden op het havenkantoor met identiteit bewijs en verzekering
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papieren van uw boot. Er is gebleken dat er ondanks duidelijke richtlijnen
waarschijnlijk toch weer boten met ligplaats zijn verkocht, wat natuurlijk niet
kan. Na ontvangst van uw gegevens krijgt u een sticker welke zichtbaar vanaf
de steiger op uw boot geplakt dient te worden. E.e.a. wordt u per brief duidelijk
gemaakt.
4

Wachtlijst:
Deze wordt volledig nagelopen. Geen dubbele meldingen, juiste afmetingen
opgenomen? En de oude regeling wordt weer gehanteerd: bij gebrek aan
ligplaatsen gaan Katwijkse ingezetenen voor, waarbij de leden van de
watersportverenigingen (AWK en Skuytevaert) welke woonachtig zijn in
Katwijk voorrang hebben. De havenmeester hoopt de wachtlijst binnenkort
weer geheel bijgewerkt te hebben waarna nieuwe inschrijvingen weer welkom
zijn.
Hekken:
Er is geconstateerd (ook recent door mij persoonlijk), dat hek 1 bij de
Rabobank, dag en nacht openstaat en is vastgebonden met een touwtje: DOE
DIT NIET!!!!! Als de haven zo goed mogelijk beveiligd wordt, werk daar dan
ook zelf aan mee, sluit het hek en neem uw havenkaart mee!
Nieuwbouw bij de haven:
De gemeente heeft in een overleg met de jachthaven de volgende planning
bekend gemaakt voor de uitvoering van de openbare ruimte:
De oplevering van de woningen voor de haven is in week 46 en 47. De
gemeente gaat in week 43 de bestrating (de “promenade”) voor de haven vanaf
week 43 aanleggen. Na oplevering van deze woningen en verwijderen van
bouwketen zal voor de kerst al een aanvang worden gemaakt met het bouwrijp
maken (riolering e.d.) van het binnenterrein, waarna circa 55 parkeervakken
worden aangelegd. Oplevering circa maart/april, dus voor het seizoen 2017.
De andere nieuwbouw richting Bakens (Ouwehand Bouw) zal in de loop van
2017 worden opgeleverd waarna de bestrating zal worden aangepast. Bij de
hoofdingang van de haven komen 5 laad/losplaatsen met kort parkeren.
Doorrijden richting Ankerplaats is in de toekomst niet meer mogelijk, dus terug
naar de Industrieweg. Indien in de toekomst blijkt dat er nog te kort
parkeerplaatsen zijn, overweegt de gemeente om de inrichting van de openbare
ruimte voor de reeds bestaande bebouwing richting Synthese te wijzigen en wel
zodanig dat daar het fietspad ook vervalt en er gestoken geparkeerd kan
worden.
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Zo, we zijn weer een beetje bijgepraat. Ik (wij het bestuur) wensen u een
gezellige en gezonde winter toe! Over 5 maanden maken we immers de boot
weer klaar voor het volgende seizoen!
Luuk Wagter, voorzitter
5

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

5 november BINGO, u komt toch ook?
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Onderneming in beeld (9)
v.d. Wansem Service Center b.v., van Eric v.d. Wansem, is de negende in
de rij van de interviews die wij met onze adverteerders hebben.
6

Ik werd hartelijk ontvangen door Eric v.d. Wansem, directeur eigenaar van het
bedrijf. Zoals iedere watersporter zou moeten weten, is het bedrijf gevestigd in
Buitenkaag, recht tegenover het pontje naar Kaageiland. Een centralere plek
binnen het watersportgebeuren is nauwelijks denkbaar.
Het bedrijf is gesticht in 1972 door de vader Eric. Deze nam toen een
autogarage over met een benzinestation. Al vrij snel is toen omgeschakeld
naar de watersport en is het autovak al jaren geleden verlaten. Leuk is om te
vertellen dat, aangezien de benzinepompen (v/h autogarage) niet aan de
waterkant stonden, dit als volgt is opgelost: ze lieten de slangen onder de weg
doorlopen richting walkant. Later waren ze één van de eersten die een drijvend
brandstofstation in gebruik namen. Eric trad in 1977 bij zijn vader in dienst en
nam in 1980 de zaak geheel over. Al met al bestaat het bedrijf daar al bijna 45
jaar !
v.d. Wansem Service Center is een allround service bedrijf en dealer van o.a.
Yanmar, Volvo Penta en Mercury. Naast een winkel met een uitgebreid
assortiment watersportartikelen, heeft men ook twee service-bussen in de regio
rijden die op locatie reparaties en onderhoud kunnen verrichten. Die bussen
zijn volledig uitgerust met alle meetapparatuur, gereedschappen en onderdelen
die nodig zijn. Daarnaast is er ook winterstalling voor boten, zowel binnen als
buiten.
Het bedrijf werkt met zeven mensen en steekt enorm veel energie in het op peil
houden van technische kennis middels scholing en het volgen van cursussen.
Wat ons als watersporters wellicht ontgaat is, dat de motortechniek, zij het een
aantal jaren later als in de auto-industrie, ook moet voldoen aan emissie-eisen.
Eric vertelde dat omwille van die emissie-eisen de benzinemotoren nu ook met
een katalysator worden uitgerust en de nieuwe dieselmotoren vaak digitaal
worden ingespoten ook wel bekend onder “Common-Rail techniek” . Gezien al
deze techniek wordt het verlenen van adequate service steeds ingewikkelder,
echter v.d. Wansem Service beheerst dit uitstekend. Hiervoor is wel een
bepaalde schaalgrootte noodzakelijk, vandaar dat men veel assistentie c.q.
aanvulling verleent aan kleinere bedrijven.
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Het team van v.d.
Wansem
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Eric geeft aan dat de
watersport de laatste
tijd veel
concurrentie heeft
van andere soorten
vrije tijdsbesteding.
Denk hierbij aan de
goedkope stedentrips, zonvakanties, maar ook andere actieve sporten.
Hierdoor zie je andere vormen van gebruik c.q. bezit verschijnen zoals, huren
en timesharing. Ook zogenaamde “droge jachthavens” zijn een nieuwe
ontwikkeling. Hierbij gaat de boot alleen te water als hij gebruikt gaat worden,
voor de rest ligt hij op de kant, hetzij binnen of buiten.
Ondanks zijn drukke bestaan heeft Eric ruimte voor het dienen van de belangen
van de branche en tijd voor hobby’s . Hij zit in de besturen van W.O.K.B.,
HISWA en O.P.H.P. Zijn hobby’s zijn drakenboot varen en SUPpen (Stand Up
Paddling). Je zou kunnen zeggen dat hij van zijn hobby zijn beroep heeft
gemaakt.
Ik wist niet wat drakenbootvaren was, dit is met zo’n twintig man varen in een
boot die met roeien vooruit wordt bewogen. Zie ook www.kaagdragons.nl
Eric, bedankt voor het gesprek en de ontvangst en veel succes met jouw bedrijf.
Teun Kralt

U geeft zich toch ook op voor de wandelclub: zie verder op in deze

MEERPAAL
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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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Van de redactie.
Uw kopij of opmerkingen is/zijn altijd welkom
U kunt u kopij insturen via email; j.blom1959@gmail.com
9

Anoniem ingezonden brieven of brieven die kwetsend zijn voor andere
personen worden niet geplaatst. Beoordeling van zulk soort brieven gebeurt in
overleg met het bestuur.
De volgende Meerpaal verschijnt in december 2016
Kopij kan ingeleverd worden tot eind november 2016

Van de evenementencommissie

BINGO 2015
Zaterdagavond, 5 november 2016, organiseert de evenementencommissie van
de AWK de traditionele BINGO avond.
Kom spelen met uw familie, buren en kennissen en wees verzekerd van een
gezellige avond: ook al wint u geen prijs: u wint een gezellige avond.
Er worden 10 bingoronden gespeeld, een wilde bingo en de avond wordt
afgesloten met een loterij.
De koffie staat klaar in het wijkgebouw Noord - Noord Oost. De zaal gaat open
om 19:30 en de bingo begint om 20:00
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HAVENDAG 25 AUGUSTUS
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Op donderdag was het bij de intrede van de jachthaven in een gezellige boel. Er
was een partytent geplaatst met bankjes en stoelen en een bier-tap. Ook was er
een frisje en een wijntje verkrijgbaar en er werd een visje gebakken en makreel
gerookt. Van het publiek was er veel belangstelling en dat maakte er een
gezellige boel van. Het was geweldig mooi weer want de zon scheen uitbundig
en de temperatuur liep op boven de 30 graden.
Donderdagavond dat was ook een heel gezellige avond in het haven Restaurant
Het Roerom, daar verzorgde het shanty koor Skuytevaart een optreden.
De havendag was een geweldig succes en zeker voor herhaling vatbaar.
Met dank aan de mensen die hun inzet hebben gegeven om deze geslaagde dag
mogelijk te maken.
WATERSPORTDAGKATWIJK 10 SEPTEMBER
10 september was er in de jachthaven en rond de Driehoek een tal van
activiteiten te bewonderen op het gebied van watersport. Die waren in vele
vormen te beoefenen, met medewerking van de katwijkse jachthaven,
watersportverenigingen, de A.W.K., Skuytevaart, de Zeeverkenners, K.R.B en
Surf, en Branding-surf, roeiverenigingen en de bedrijven die met watersport te
maken hebben.
Er werden demonstraties gegeven zoals wake-boarden en er was ook
gelegenheid voor de jeugd om kennis te maken met het zeilen met een kleine
zeilboot (de Optimist). Ook kon het publiek mee roeien met een aantal
roeiboten. Voor de jeugd waren er ook grote ballen aanwezig waar ze in
konden klimmen om over het water te kunnen lopen. Ook kon je met het
sloepvaren kennis maken: jachthaven Rijnsburg was met een aantal sloepen in
de haven om kennis te laten maken met deze populaire activiteit, kortom een
dag vol watersport-activiteiten,
Er waren ook een aantal kraampjes, o.a. van de K.R.B., Zeeverkenners,
Skuitevaart, enz. enz. Er was voor het havenkantoor ook een Shanty-koor om
boel muzikaal op vrolijken en tevens was er een makreel rookwedstrijd aan de
gang op het haventerrein, Aan de inwendige mens was gedacht. Er waren
broodjes hamburgers, broodjes gehakt en poffertjes en daarbij kon je ook een
biertje en een frisje halen.
Kortom, het was een geweldige dag die zeker vervolgd gaat worden.

Meerpaal 2016.4

www.watersport-katwijk.nl

awk

opgericht: 18 november 1965

AFSLUITVAARTOCHT 2016
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18 deelnemers hadden ingeschreven voor de afsluitingsvaartocht. We gingen
weer naar Amsterdam waar we te gast waren bij W.S.V. Amsterdam bij de
Nieuwe Meer, Met z’n allen hadden we gezellige dagen met geweldig mooi
weer. En de stemming was top en op vrijdagavond hadden wij een Chinees
buffet wat geweldig lekker was, Iedereen kon z’n buikje rond eten.
Zaterdagavond hadden we een gezellig samenzijn 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.

DE WANDELCLUB
Bij de evenementencommissie is het idee ontstaan om 1 x per week een
wandeling van ongeveer 1 uur te organiseren.
Tegenwoordig zitten we te veel. Sommige mensen zitten wel 8 uur achter
elkaar voor de computer of TV. Heel zonde, want bewegen is een kleine
moeite. Vooral wandelen heeft heel veel voordelen en het kost niks. Wandelen
kun je overal doen op elk moment van de dag.
DE VOORDELEN VOOR JE GEZONDHEID VAN WANDELEN:
Houdt hart- en bloedvaten gezond.
Brengt zuurstof naar de weefsels.
Houdt ziektes op afstand.
Helpt bij het afvallen en houd je gewicht op peil.
Zorgt voor minder kans op dementie en Alzheimer.
Maakt je botten sterk.
Goed voor de buik, billen en benen.
Maakt vrolijk.
Helpt diabetes voorkomen.
Je leeft er langer door.
Vermindert stress en verbetert het immuunsysteem.
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Heb je zin om mee te wandelen? Geef je op via het telefoonnummer:
06-51764250.
We kunnen dan een groepsapp kunnen maken zodat we iedereen op de hoogte
kunnen houden over de verdere ontwikkelingen. We hopen op een goede
opkomst zodat we gezellige wandelingen kunnen maken.
Namens de evenementencommissie; Klaas, Jan, Janny en Dicky
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Wij ontvingen het droeve bericht dat

Koos van Rijn
15 augustus op 77 jarige leeftijd is overleden.
14

Wij wensen Corrie en de familie heel veel sterkte met dit grote
verlies.
Bestuur van de AWK

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.

Winter klaarmaken Bron: Botentekoop 10/2016
Alle vloeistoffen eruit!
Het is tijd om de boot te helpen de winter door te komen. De boot kan op de
kant, maar of hij nu in het water ligt, buiten op de bok staat of in een
verwarmde hal is opgeslagen… de essentie van winterklaar maken? Alles wat
kan bevriezen uit je boot!
‘Het lijkt wel of de mensen steeds langer doorvaren”, constateert havenmeester
Piet Piekstra van de Jachthaven Lelystad dit jaar. „Het vaarseizoen loopt dit
jaar opvallend lang door.
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Maar nu zie ik toch eindelijk de mensen aanstalten maken om zich voor te
bereiden op de kou en op vorst." Onder hen zeezeiler René Vleut.

15

Ugly Duck
Vleut is bezig de wintertent op zijn Ugly Duck te plaatsen. „Het belangrijkste
van winterklaar maken vind ik het controleren van de lijnen, de zeilen en de
motor. Daar moet je blind op kunnen varen. Want volgend jaar ga ik weer solo
de zee op, het plan is naar Polen. Onderhoud is een permanent gebeuren. Deze
winter doe ik allerlei klusjes. Als je goed bent voor de boot in de winter, is de
boot in het vaarseizoen goed voor jou."
Horrorverhalen
Winterklaar maken doe je dus niet voor niets. Iedereen kent de horrorverhalen:
er zit nog vocht in de afsluiters van de boot, de vorst zet in en de slangen
knappen. Tot zover niets aan de hand. Totdat een paar dagen later de dooi inzet,
de boot volloopt met water en naar de bodem van de jachthaven verdwijnt…
tenzij de havenmeester er op tijd bij is.
Sterkste
„IJs is het sterkste dat er is”, aldus Erwin Peek van Peek Watersport in
Amsterdam, een bedrijf dat winteronderhoud uitvoert en winterstalling aanpast.
„Als het vriest en water kan geen kant op, dan zet het uit. Zelfs motorblokken
kunnen van binnenuit kapot gedrukt worden.”
Krachtig
Om die krachtige invloed van bevroren water voor te zijn, moet je er voor
zorgen dat niets op de boot meer kan bevriezen. Te beginnen met de motor. Het
belangrijkste is dat de leidingen voor de koeling rondom en door het blok leeg
zijn. Zorg er tevens voor dat er voldoende antivries in het wateruitlaatsysteem
zit, of tap deze af. Ook bij een motor met indirecte koeling moet het systeem
met voldoende koelvloeistof zijn gevuld. Gebruik trouwens geen antivries meer
met ethyleenglycol, want dat is schadelijk voor het milieu. Een beter alternatief
is propyleenglycol.
Helemaal leeg
En dan het drinkwatersysteem. Dat kun je het beste zo leeg mogelijk maken.
Helemaal leeg lukt doorgaans niet, want het aanzuigpunt van de pomp zit iets
boven de bodem. Het laatste stukje maak je zelf droog met een sponsje. En als
je dan toch bezig bent; maak meteen de binnenkant van de watertank schoon
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met een desinfecterend middel, zodat je geen bacterie- en schimmelgroei
volgend jaar hebt.

16

Label
Laat vervolgens de boiler leeglopen, maar haal wel eerst even de stroom er af.
En vergeet niet om een label aan de slang op te hangen met een waarschuwing
dat de boiler leeg is, zodat je geen kans loopt aan het begin van het nieuwe
vaarseizoen de boiler leeg aan te zetten. Want daardoor gaat het
verwarmingselement kapot.
Toilet
Het droogpompen van het toilet is vaak niet voldoende omdat er vaak restwater
in blijft staan. Hang de waterslang van de dichte afsluiter voor het inkomende
water in een oplossing van 50 % water en 50 % antivries. Dan spoel je het
toilet door, net zolang tot je zeker weet dat de vorstbescherming in het toilet én
in de leidingen zit.
Gaten vloeistof
En tenslotte de leidingen. Je kunt proberen om de drinkwaterslangen leeg te
laten lopen, maar het is een beter idee om alles met milieuvriendelijke antivries
door te laten spoelen. Zo weet je zeker dat er in alle hoeken en gaten vloeistof
zit die niet kan bevriezen.
Bilge met Fanta
Gebruik antivries die geschikt is voor drinkwatersystemen. Vooral elektrische
drinkwaterpompen zijn gevoelig voor vorst. En een laatste tip wat betreft
vloeistoffen aan boord. „Veel mensen laten drinkwaterflessen of Colaflessen in
bakskisten aan boord, meestal overgebleven van de zomer”, constateert Erwin
Peek uit Amsterdam. „Die moeten natuurlijk allemaal weg. Je wilt toch niet dat
de bilge als het gaat dooien, vol ligt met Cola of Fanta?”
De nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging staat gepland op 7
januari 2017 vanaf 16.30 in het havenrestaurant “het roer om”.
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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
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Stille stroom. Bron: de Telegraaf

18

Met de ‘New School’ stroomsystemen in kit-vorm introduceert WhisperPower
tijdens de aankomende najaarsbeurzen een ‘plug and play’ oplossing voor
stroom aan boord voor een aantrekkelijke introductieprijs. De ‘New School’
systemen, die in eigen huis door WhisperPower zijn ontwikkeld, maken het
verblijf aan boord zo comfortabel mogelijk zonder de omgeving tot ergernis te
zijn met draaiende motoren en generatoren. Er is namelijk geen lopende
dieselmotor nodig om zware 230 Volt verbruikers te voeden.
Onbeperkt 230 V gebruik zonder generator
Elektrisch koken, wassen of drogen kan nu zonder het starten van de generator,
doordat de krachtige 7 of 14 kVA omvormer zorgt voor voldoende stille stroom
vanuit de accu (lithium- of loodaccu naar keuze). Wanneer de accu inhoud
onder een bepaalde waarde komt, zorgt een kleine compacte WhisperPower
Genverter dieselgenerator voor het bijvullen van de energie. Het is nu niet meer
nodig om een grote generatorset te installeren.
Ook bij beperkte of afwezige walstroom kan alles aangezet worden, zonder
beperkingen. Groot voordeel is de eigenschap dat ook bij beperkte of lage
walspanning of afwijkende frequentie (bijv 60Hz) het boordsysteem
aangesloten kan worden aan de landaansluiting. WhisperPower levert speciale
DC Belt Power dynamosystemen die tijdens het varen de accu op peil houden
om het systeem nog efficiënter te maken. Bovendien kunnen er ook
zonnepanelen, welke ook bij WhisperPower verkrijgbaar zijn, op het systeem
aangesloten worden.
Modulaire opbouw
Het systeem is verkrijgbaar in twee basisuitvoeringen:
Een 7 kVA versie met een 2-cilinder Genverter compacte generator, een DC
PowerCube laadmodule, een 7kVA PoweCube omvormer en een fraai touch
screen bedieningspaneel. De tijdelijke zeer lage instapprijs voor dit systeem is
Euro 15.283,-- excl. BTW en excl. accu’s.Het tweede basissysteem heeft een
vermogen van 14 kVA en bestaat uit een 14 kVA AC PowerCube omvormer,
een 3-cilinder Genverter fluister generator, twee DC PowerCube laadstations
en een touch screen bedieningspaneel. De introductieprijs voor dit systeem is
Euro 22.053,-- excl. BTW, excl. accu’s.
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Botenlift moet watersport over de A50 tillen

Bron: Watersportnieuws: Met de boot in de lift over de snelweg bij Apeldoorn?

Een botenlift gaat u straks in het Apeldoorns Kanaal over de snelweg tillen.
Ten minste: als de gemeente Apeldoorn de plannen kan realiseren.
19

Het Apeldoorns Kanaal loopt van de IJssel bij Dieren naar de IJssel bij Hattem.
Echter bij Apeldoorn is het kanaal afgesloten door dammen. De Stichting
Apeldoorns Kanaal wil een volledig herstel van het kanaal. De Stichting heeft
opdracht gegeven aan Witteveen+Bos voor een technisch
haalbaarheidsonderzoek of er met een botenlift de A50 bij Emst gepasseerd kan
worden.
Inmiddels is een eerste aanzet gegeven door Witteveen+ Bos. Een Boat
Conveyer zou de oplossing kunnen zijn. Hierop worden schepen geplaatst die
middels een transportband over de snelweg vervoerd kunnen worden.

Vast staat inmiddels dat de plannen voor de botenlift veel voordeliger zouden
zijn dan voor het bouwen van brug of een aquaduct. De kosten bedragen ca. €
13,8 miljoen. Dat is weliswaar veel geld, maar aanmerkelijk goedkoper dan een
aquaduct (ca. € 98 mln) of een hoge vaste brug (ca. € 26 miljoen). Echter voor
het project is geen geld beschikbaar in Apeldoorn. Wethouder Kruithof van de
gemeente Apeldoorn gaat zich inspannen om het geld via Brussel te
bemachtigen. De Apeldoornse wethouder schat de kans op Europese subsidie
groot in. De botenlift is volgens hem een buitengewoon toeristisch project en
bovendien de sleutel naar meer. ”Er ontstaat dan reuring en mensen gaan het
kanaal beleven”.
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GTL diesel voor watersport is dat beter voor uw motor?
Bron: Watersport Nieuws | GTL Diesel: doet dat wonderen voor uw boot?

In diverse havens in Friesland en enkele daarbuiten kunt u tegenwoordig een
nieuwe dieselsoort tanken: GTL diesel. Volgens de makers, Salland olie uit
Kampen heeft GTL veel voordelen. Het is een milieuvriendelijke brandstof met
een efficiëntere verbranding en een minimale uitstoot van schadelijke stoffen.
GTL is erg schoon volgens Salland, het bevat geen zwavel waardoor er geen
nare verbrandingslucht ontstaat en door de schonere verbranding blijven
kleppen, injectoren en cilinders schoon van binnen. Hierdoor zal er minder
slijtage aan de motor wat leidt tot een langere levensduur.
GTL, wat is het
GTL staat voor Gas To Liquid. Het product wordt gemaakt van aardgas wat
vloeibaar is gemaakt. Dit procedé is niet nieuw, het is al ontdekt en toegepast
vanaf 1920. Destijds werd het ontwikkeld door de schaarste aan
aardolieproducten. Uit aardgas wordt synthetische ruwe olie geproduceerd wat
vervolgens gescheiden wordt in enkele producten. Een afgeleide daarvan is
gasoliefractie wat vergelijkbaar is met de conventionele diesel. Omdat er op
aarde grote gasvoorraden zijn is de verwachting dat producten zoals GTL een
toekomst hebben.
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GTL diesel is vrijwel reukloos, hierdoor heeft u aan boord niet meer de
stankoverlast van traditionele diesel. GTL kan in iedere motor gebruikt worden,
uw tank hoeft niet leeg te zijn als u gaat tanken, het laat zich probleemloos
mengen met traditionele diesel.
De ervaringen
22

GTL diesel is vrij nieuw op de markt en er wordt nog maar mondjesmaat
gebruik van gemaakt. De grote oliemaatschappijen mengen GTL met
standaardproducten waardoor hun product een hogere verbranding zou hebben
(V-Power etc.). Echte onderzoeksresultaten over het gebruik van GPL zijn er
nog niet, maar de eerste gebruikservaringen spreken van een schonere
verbranding en een goed lopende motor waarvan de motor minder vuil wordt.
Toch zijn er ook enkele nadelige reacties te vinden. Een grote botenbouwer in
Friesland heeft er een tijdje mee geëxperimenteerd en komt tot de conclusie dat
de motor minder kracht zou leveren, met name als de motor stationair draait.
Voor motoren die kracht moeten leveren aan de hydraulische boeg en/of
hekschroef hebben dan minder kracht.
Ook de prijs van GTL is beduidend hoger dan standaardproducten, in de
praktijk kost het tanken van GTL 15 tot 20 cent meer per liter.

Zoek de 15 verschillen
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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.
24

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.

Dank jullie wel, leden van de
evenementencommissie, voor het organiseren van de activiteiten dit jaar
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Toekomst voor watersport ziet er somber uit
Watersport Nieuws | watersport vergrijst in rap tempo
Bron: watersportnieuws

25

De toekomst voor leveranciers van de watersport ziet er somber uit. Terwijl
jongeren vrijwel geen boot meer aanschaffen verouderen de huidige
watersporters in snel tempo. Dat blijkt uit een onderzoek door Waterrecreatie
Advies in opdracht van Rijkswaterstaat. In dit advies wordt een prognose
gemaakt voor recreatievaart in de jaren 2030 tot 2050 om daar het toekomstig
beleid op af te stemmen.
Lagere bezetting jachthavens en minder vaarbewegingen
De daling van activiteiten in de watersport is al jaren gaande, dat is onder meer
te merken aan de bezetting van de jachthavens en het aantal sluispassages door
de recreatievaart. Uit de verzamelde cijfers blijkt dat het aantal passanten
onderdruk staat en dat het aantal vaardagen dalende is. Volgens het rapport
heeft de recreatievaart stevige concurrentie van het aantal zon- en
wintervakanties. Vooral het aantal bootvakanties in Nederland is sterk dalende,
waren er in 2002 nog ca 920.000 vaarvakanties, vandaag de dag is dat aantal
bijna gehalveerd. Overigens neemt het aantal buitenlandse vaartochten nog wel
enigszins toe, vooral het aantal vaarvakanties in Kroatië, Griekenland en
Turkije is stijgende.
Sterke vergrijzing watersporters
In 2013 was het aantal eigenaars/schippers boven de 50 jaar geteld op 74% van
het geheel, dat was tien jaar eerder nog 35%. Slechts 7% van de watersporters
is in 2013 jonger dan 40 jaar, tien jaar eerder was dat nog 28%. Dat jongeren
niet gaan varen heeft volgens de onderzoekers te maken met het feit dat
jongeren graag reizen naar andere oorden. Voornamelijk de daling van de
prijzen van vliegtickets in combinatie met mooi weer in de warmere oorden is
een belangrijke oorzaak dat men de watersport links laat liggen. Ook de
economische crisis die in 2008 begon heeft ongetwijfeld grote invloed.
Verkoop boten daalt dramatisch
Hoewel er geen exacte telling is van het aantal nieuw verkochte boten is hier
een forse daling waarneembaar (red. Dat was afgelopen jaren ook duidelijk te
merken aan het aantal botenbouwers en verkopers dat failliet ging). Op dit
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moment worden er ca. 600 motorjachten verkocht en ca. 100 kajuitzeiljachten.
Ook de verkoop van gebruikte boten staat onder druk. Er zijn door de daling
van nieuw verkochte boten ook weinig jong gebruikte boten verkrijgbaar. Wel
zijn er veel oudere boten beschikbaar waarvan een deel wellicht naar de sloop
zal moeten verdwijnen. Het rapport voorziet een probleem in 2050 als de
mensen die nu 50 jaar zijn straks op 80 jarige leeftijd niet meer zullen varen.
Daardoor zullen ca. 150.000 boten verkocht moeten worden.

tot 5 november!
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Duurste jachthavens ter wereld. Bron: boten te koop
Bij deze geef ik u een paar tips voor het vaarseizoen 2017. Het zijn de
ligprijzen BUITEN het hoogseizoen. Ik zou het leuk vinden als u uw
ervaringen betreffende ondergenoemde jachthavens opschrijft en deze naar mij
mailt zodat ik uw ervaringen kan vermelden in de MEERPAAL.
27

1. Capri, Italie
Gemiddelde prijs per nacht: € 2.900
2. Porto Cervo, Italie
Gemiddelde prijs per nacht: € 2.500
3. Portofino, Liguria, Italie
Gemiddelde prijs per nacht: € 2.350
4. Ibiza Magna, Ibiza
Gemiddelde prijs per nacht: € 2.300
5. St. Tropez, Cote d’Azur, Frankrijk
Gemiddelde prijs per nacht: €. 300
6. Port Hercule, Monaco
Gemiddelde prijs per nacht: € 1.200
7. Miami Beach, Florida, Amerika
Gemiddelde prijs per nacht: € 883
8. Port de Cannes, Cote d’Azur, Frankrijk
Gemiddelde prijs per nacht: € 655
9. Port of Gustavia, St. Barts
Gemiddelde prijs per nacht: € 500
10. Yas Marina, Abu Dhabi
Gemiddelde prijs per nacht: € 421
LEES MEER op http://bootblog.nl/1559/top-10-duurste-jachthavens-terwereld-2010/#cw70YsxuZreU8PKh.99
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