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Leden van de AWK die zitting hebben in het bestuur van de Stichting Jachthaven
Katwijk: L.Wagter , M.Haasnoot-van Duijn en J.v.d. Horn.
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Voorwoord
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Iedereen hoor je het zeggen tegenwoordig: “wat gaat de tijd toch snel”. Zo
maak je je boot winterklaar en nu hebben we de voorjaarstocht alweer achter de
rug. Het was echt stralend weer tijdens de tocht, het kon dus eigenlijk niet
kapot. Wij vonden het een gezellige tocht, verderop in deze MEERPAAL leest
u twee verslagen over deze trip, eentje van een deelnemer (dank je wel, Carla)
en eentje van de evenementencommissie, dus vanuit een verschillend oogpunt
geschreven.
Ook is er nog een club-etentje bij ‘van der Valk’ geweest, wat volgens mij ook
een geslaagd evenement was.
De weersverwachting op lange termijn geeft ook mooi weer, dus iedereen die
tijd en zin heeft kan lekker gaan genieten aan boord van zijn boot van het
mooie weer. Er is genoeg ellende in de wereld en daarom is het belangrijk om
te genieten van de kleine dingen: mooi weer, vrienden, bootje………je leeft
maar één keer.
Maar ook gaan mijn gedachten even uit naar degenen die (nu) niet kunnen
genieten van de kleine dingen omdat ze met tegenspoed te maken hebben.
Verder in de MEERPAAL staat de agenda van de AWK 2017, schrijft u de
data even in uw agenda? Altijd leuk om elkaar bij een bingo of bij de
havendagen weer te zien.
OPROEP: IK zou het leuk vinden als u eens een stukje schrijft voor de
MEERPAAL, hoe vindt u om lid te zijn van de AWK, heeft u ideeën voor
evenementen, wilt u een verslagje schrijven over een activiteit, stuur het in.
Leuk voor anderen om uw belevenissen en ideeën te lezen.
Ik hoop dat iedereen een mooie zomer heeft en lekker kan genieten op- een aan
het water.
Tevens wens u veel leesplezier met deze MEERPAAL,
Met vriendelijke groet,
Joke
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Van de bestuurstafel.
Seizoen 2017 is weer begonnen. We zijn met zo’n 17 boten naar
Rotterdam/Blijdorp geweest met bijzonder fraai weer. Zonovergoten en geen
druppeltje gezien.
3

Een prima ontvangst waarbij de verdeling van de plaatsen, mede door de inzet
van onze evenementencommissie, prima en vlot is verlopen.
Op vrijdag was er een eerste klas chinees buffet geregeld en op zaterdag een
gezellige borrel met een hapje. Spontaan werd er buiten nog even het
programma “HINTS” opgevoerd met veel hilariteit.
Iedereen had de vrijheid om de stad in te gaan. Kortom, een gezellig weekend.
Zelf knopen we er nog een weekje aan vast en tot dit moment niet anders dan
zeer fraai weer.
Voor ons ligt het zomerseizoen, ook voor de haven. Gezien het matige weer
begin mei was het aantal passanten tot de Hemelvaart behoorlijk lager dan
voorgaande jaren maar wellicht door het huidige weer kan er een inhaalactie
plaatsvinden.
Op de haven is alles erop voorbereid. Tegelwerk douches is gerepareerd,
schilderwerk is uitgevoerd en als het goed is zijn de internetproblemen ook
achter de rug. Diverse kabelbreuken veroorzaakt door nieuwbouw zijn hopelijk
opgelost door de aanleg van een compleet nieuwe kabel van de nieuwbouw
naar het havenkantoor. Alle boxen zijn inmiddels voorzien van een nieuw en
duidelijk nummerbord en buitensteiger 10 is voorzien van een nieuw dek.
Komende maand zal de bestrating voor de nieuwbouw worden aangelegd en
waarschijnlijk ook extra parkeerplaatsen langs de industrieweg. Al met al zijn
de parkeerproblemen tot nu toe meegevallen. In de groenstrook zijn nieuwe
vuilcontainers geplaatst op vaste betonvoeten, dit om vandalisme te
voorkomen.
Ik wens iedereen namens het bestuur een fijne zomer met veel vaarplezier.

Uw voorzitter, Luuk Wagter
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Afscheid van 2 AWK iconen
Tijdens de laatste ledenvergadering van de AWK op 30 maart jl. heeft Klaas
van der Plas afscheid genomen van zijn functies die hij bekleedde. Sinds 1978
is Klaas lid van de AWK.
Klaas was bestuurslid en lid van
de evenementencommissie sinds
1996. Hij is ook jarenlang hoofd
van de evenementencommissie
geweest. In 2006 heeft Jan van
Duijn deze functie van hem
overgenomen maar Klaas bleef
wel lid van die commissie.
Dit alles met Riet aan zijn zijde.
Zij stond altijd achter hem en
stond hem bij met raad en daad.

5

Ook voor de haven heeft Klaas
veel betekend. Hij was de
wandelende vraagbaak voor
iedereen, ook voor het
havenpersoneel. Hij kende
iedereen en zijn kennis was groot,
hij wist bijv. wie met welke boot
in welke box lag. Hier had hij
geen computer voor nodig.
We gaan Klaas missen in het
bestuur/evenementencommissie
maar hopen hen nog vaak op de
haven te zien.

Foto: Luuk Wagter zet Klaas en Riet in het zonnetje!
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Onderhoud, service en reparatie van uw pleziervaartuig op locatie. Ook
winterklaar maken.
Reeds 25 jaar ervaring.
Bel vrijblijvend voor een offerte 06-512 293 60.
Of ga naar http://www.bootservicebollenstreek.nl/
Boot Service Bollenstreek:
Zelfs uw portemonnee vaart er wel bij

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

Meerpaal 2017.2

www.watersport-katwijk.nl

awk

opgericht: 18 november 1965

Nieuwe vaarregels Amsterdam
31 MRT 2017

7

AMSTERDAM - Om de overlast voor inwoners te beperken heeft Amsterdam
voor het komende vaarseizoen nieuwe regels opgesteld. Bierboten en oude
tweetaktmotoren zijn verboden en ook wordt de maximum vaarsnelheid in de
grachten omlaag gebracht.
Waternet doet onderzoek naar verkeersmaatregelen op de Wallen, zoals een
verbod op pleziervaart, om nog dit vaarseizoen de toenemende overlast te
verminderen in dit steeds drukker wordende gebied.
Nieuwe regels:
De maximum vaarsnelheid is verlaagd van 7,5 km/u naar 6 km/u. Alleen op
doorgaande vaarwegen zoals het IJ, de Amstelroute en de
Kostverlorenvaartroute is de maximum snelheid 7,5 km/u.
Een oude 2-takt buitenboordmotor, die niet voldoet aan de Europese norm
2003/44/EC, is verboden.
Er geldt er eenrichtingsverkeer over de volle lengte van de Prinsengracht (3,2
km). De vaarrichting is vanaf het IJ richting de Amstel. Ook geldt er een
verbod om de Grimburgwal op te varen vanaf de Oudezijds Voorburgwal.
Rondvaartboten moeten bij een nieuwe vergunningaanvraag of bij
verbouwingen aan nieuw vastgesteld welstandsbeleid voldoen. De
welstandscriteria volgen de zes algemene criteria van Amsterdams
welstandsbeleid voor gebouwen en woonboten. Scheepsvormen als donuts,
badkuipen, klompen, andere gekke vormen of de bierwaterfiets zijn verboden.
Natuurlijk zijn er ook bestaande regels die van kracht blijven:
Versterkt geluid op een open boot is altijd verboden. Boetebedrag: 140 euro
voor een particulier. Voor een bedrijf is dat 700 euro.
Het is niet toegestaan om met meer dan 0,5 promille alcohol een boot te
besturen.
Het is verplicht met goede verlichting te varen tijdens de schemering of in het
donker.
Pleziervaartbootjes moeten, om aan te meren in Amsterdam, voorzien zijn van
een duidelijk zichtbaar Binnenhavengeld (BHG)-vignet.
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Voor boten met een elektrische motor kan een speciaal milieuvignet
aangevraagd worden. Het binnenhavengeld tarief voor een milieuvignet ligt
rond de 70 procent lager dan het normale tarief.

8

Het is verboden om aan te meren op zo’n manier dat anderen er last van
hebben. Het mag ook niet onder bruggen.
Amsterdam past sinds vorig jaar het ‘three strikes out’ principe toe. Dit houdt
in dat reders met een exploitatievergunning die de regels overtreden, na drie
waarschuwingen hun vergunning kunnen kwijtraken. Het gaat dan om
overtredingen van de rondvaartboten op het gebied van geluidsoverlast, te snel
varen en veiligheid.
HERSENBREKERS

Antwoorden elders in de MEERPAAL
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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
10

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 2017
Kopij kan ingeleverd worden tot eind juli 2017

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 het secretariaat
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Oud en nieuw bestuur samen.
Joke Jonker heeft plaats genomen achter de bestuurstafel en van Klaas wordt
afscheid genomen tijdens de laatste ledenvergadering van de AWK.
U ziet van links naar rechts:
Joke Jonker
Dicky v.d Plas
Koos Ketting
Luuk Wagter
Teun Kralt
Jaap v.d Horn
Klaas v.d. Plas
Jan van Duijn
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Afscheid Jannie van de evenementencommissie
Tijdens de laatste ledenvergadering werd er afscheid genomen van Janny van
Duijn (rechts) als lid van de evenementencommissie. Zij was meer dan 15 jaar
lid van deze commissie. Janny en de commissie hebben in al die jaren vele
activiteiten georganiseerd..
Joke Blom kreeg een bloemetje als dank voor lid kascontrole van de afgelopen
jaren en voor haar inzet als redacteur MEERPAAL.
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BELANGRIJK BERICHT VAN HET SECRETARIAAT:
GAAT U VERHUIZEN?
NEEM DAN DE MOEITE OM UW NIEUWE ADRES DIRECT
DOOR TE GEVEN AAN DE LEDENADMINISTRATIE.
13

Let op:
Als de post van uw oude adres terug komt naar de ledenadministratie krijgt u
geen post meer van de AWK.
ADRESWIJZIGING
NAAM
LIDNUMMER
OUD ASRES
PC EN PLAATS
NIEUW ADRES
PC EN PLAATS
INGANSDATUM
OPSTUREN NAAR:
LEDENADMINISTRATIE AWK
KORTENAERSTRAAT 31
2224 RH KATWIJK
of een mail sturen naar: secawk@gmail.com of: koos.ketting@kpnmail.nl
Heeft u een ligplaats in de haven, dan dient u zelf ook daar uw adreswijziging
door te geven.
Namens het secretariaat, Koos Ketting.
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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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Nederland is superjachtland nr 1, info waterkrant Telegraaf
Als bouwers van ultraluxe superjachten, boten langer dan 30 meter, spelen
Nederlandse werven de eerste viool. In het afgelopen jaar werden 18
superjachten opgeleverd met een totaalwaarde van bijna een miljard euro. Dat
betekent een mondiaal marktaandeel van 21,6%.
15

Superjachten zijn prive jachten, langer dan 30 meter. Nederlandse bouwers
onderscheiden zich vooral in de hoge kwaliteit van de ambachtelijke jachten
tussen 30 en 110 meter. Een andere belangrijke reden om een superjacht in
Nederland te laten bouwen is het imago dat Nederlanders zich stipt aan hun
afspraken houden, zeker voor wat betreft de levertijden. Bij de oudere kopers
doelgroep van superjachten is een vlotte levertijd altijd een belangrijke
voorwaarde. Nederlanders hebben wat dat betreft een uitstekende naam.
Overigens worden de grootste superjachten over het algemeen in NoordDuitsland gebouwd. Ook Italië en de Verenigde Staten zijn hoofdrolspelers in
de superjachtbouw.

Nederlandse superjachtbouwers versterkten in 2015 hun positie en 2016 brengt
opnieuw gunstige cijfers. De Nederlandse superjachtwerven noteerden
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afgelopen jaar 18 nieuwe opdrachten voor privé jachten boven 30 meter. 2015
was al een recordjaar voor de vaderlandse botenbouwers. In dat jaar werden 22
luxe jachten met een totaalwaarde van 1,18 miljard euro gebouwd, een
mondiaal marktaandeel van 30,7%. Op de lange termijn bekeken was 2015
echter een duidelijke positieve uitschieter.
16

Het Nederlandse marktaandeel is van 17,7% in 2014 tot 21,6% in 2016
toegenomen. Werven die jachten langer dan 30 meter bouwen – Amels,
Claasen Shipyards, Feadship, Hakvoort Shipyard, Heesen Yachts, Moonen
Shipyard, Mulder Shipyard, Oceanco, Royal Huisman, Storm Yachts en Vitters
Shipyard– zijn ieder marktleiders binnen de eigen niche.

Branchevereniging HISWA is van mening dat bedrijven die zich op een
specifiek marktsegment richten, zich duidelijker kunnen onderscheiden van de
concurrentie. Jeroen Sirag van Holland Yachting Group: "Hierdoor blijven zij
marktleiders en kunnen zij een gezonde portefeuille verwachten. De laatste
cijfers laten zien dat het Nederlandse superjachtcluster gezonde groei
realiseert." Als Nederlanders kunnen we trots zijn op onze superjachtbouwers.
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VAN DUIJVENVOORDE

Yacht Painters
“Meer dan schilderwerk alleen”
-Advies en assistentie aan doe-het-zelvers
-Ruim 20 jaar ervaring als jachtschilder
-Schilderwerk aan allerlei soorten vaartuigen: hout, polyester, staal etc.
-Wij schilderen ook huizen!

Bram van Duijvenvoorde 071- 4010236/ 06-20630962
www.yachtpainters.nl email: info@yachtpainters.nl
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Van de evenementencommissie:
Op donderdagavond 13 April hebben wij in het Roerom op de jachthaven met
ongeveer 40 leden van de AWK mogen genieten van een gezellige en vooral
leerzame avond over "varen doe je samen" . Gegeven op een leuke en zeer
levendige manier door Adriana van Heijnsbergen .
18

De vele aspecten van de gevaren op het water en het rekening houden met
elkaar kwamen hier naar voren. Vooral met de beroepsvaart blijft het toch altijd
goed opletten!
Ook konden wij aan haar onze
vragen kwijt en heeft ze onze
kennis over de vele regels weer
wat opgefrist. Al met al een
geslaagde avond!

Op deze foto ziet u aandachtige
toehoorders op de
informtaieavond: ‘Varen doe je
samen”.

Namens de
evenementencommissie, Dicky
v.d. Plas
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Nieuw lid evenementencommissie, Joke Jonker
Bij deze wil ik mij even voorstellen, mijn naam is Joke Jonker ik ben getrouwd
met Arie Jonker en we wonen sinds 2 jaar aan de Rijnmond.

19

Sinds 2005 hebben wij een boot nu kan ik gelijk even vertellen waarom ik
altijd vaar.
Al vrij snel nadat wij gingen varen ben ik 3x over boord gevallen (ik ben nl
nogal schis ), toen heeft mijn man gezegd: “ ga jij voortaan maar varen”. Nou,
dat was niet tegen dovemans oren gezegd, ik ben gelijk mijn vaarbewijs gaan
halen en ik vind het leuk!
En laten we eerlijk zijn: de dames doen het zware werk dus ik vind het een
goede ruil!
Een paar weken geleden ben ik gevraagd of ik in de evenementen commissie
wilde komen, het lijkt me heel leuk en ik hoop dat we leuke vaartochten etc.
kunnen organiseren.
Onze boot heet de Cornelis-Maarten en we liggen bij het havenkantoor box
213.
Vriendelijke groet,
Joke Jonker
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Het is weer voorbij ‘DE VOORJAARSTOCHT’.
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Wat hebben we genoten, dat kan ik gerust uit naam van iedereen zeggen!
Donderdag, Hemelvaartsdag, kwamen we na een prettige tocht aan in
Rotterdam, een zeer gastvrije haven, de organisatoren stonden al klaar om ons
plekje te wijzen. De havenmeester en zijn collega waren ook volop bezig dus
het liep gesmeerd.
Zelf had ik op de Overstag voor het eerst mijn pup van 10 maanden mee, het
ging perfect, een echte boothond dus, ik ben er blij mee!
Het waren tropische dagen waar je rustig aan moest doen, haasten kon niet,
veel drinken verplicht (water bedoel ik)!
Vrijdag ben ik naar Blijdorp gegaan, de ingang is 3 minuten lopen vanaf de
jachthaven.
Om negen uur gaan de hekken open, heerlijk vroeg en nog niet te druk liep ik
door het park, echt prachtig is het, hoewel, het blijft een gevangenis voor die
beesten! Vooral het zee aquarium is de moeite waard. Wat er voor ons dorp in
zee zwemt, is daar van dichtbij te zien.
s ‘Avonds heerlijk gegeten met z'n allen in de kantine, beetje bijpraten over de
dag ervaringen en daarna voldaan weer te kooi!
Zaterdagavond de soosavond, drankje, hapje en een babbeltje, buiten werd er
hint gespeeld door een groepje Katwijkers, veel gelachen dat snap je wel! De
avond was evenals het weekend zo om. Zondag morgen zijn er een paar boten
richting Katwijk gegaan, ik ben op het Joppe verdaagd waar je over de boten
kon lopen, niks voor mij maar s ‘avonds was het weer uitgestorven.
Er zijn wat mensen met hun boot verder getrokken, we hadden een groeps app,
ik zie dat Schoonhoven, Driel, Warmond en Aalsmeer genoemd worden.
De evenementencommissie wil ik van harte bedanken, zij nemen toch maar
weer de moeite om voor ons zo'n leuk weekend te verzinnen. Iedereen een fijne
zomer en tot ziens in Schiedam!
Carla Timmers, Brieneke Pastunink en hondje Gipsy van de Overstag
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De voorjaarstocht.
Hemelvaartsdag zijn we s ‘morgens om 8 uur uit de haven vertrokken met 12
boten,8 boten waren ons al voor gegaan vanwege de Sandlaanbrug. We hebben
er ongeveer 5 uur over gedaan doordat we niet allemaal in de sluis konden, dus
hebben we op elkaar gewacht.
21

Rond 13.00 uur waren we in Rotterdam waar Jan en Janny ons al op stonden te
wachten om ons allemaal een mooi plekje te geven!
Het weer was super en is dat ook het hele weekend gebleven!
Vrijdagavond hadden we een Chinese maaltijd heel goed verzorgd door de
vrijwilligers van de jachthaven Blijdorp.
Zaterdagmorgen hadden we afgesproken om naar de markthallen en naar de
markt te gaan, de meesten hadden afgezegd want het was zoo warm! Er bleven
9 personen over waaronder wij ( ik ben gek op martjes!)
Zaterdagavond een gezellig samen zijn in de kantine, buiten werd het spel
Hints gespeeld, er werd zelfs een film uitgebeeld "Schot door het wc raam".
Wat hebben we gelachen!
We zijn ook verwend met een hapje en een drankje.
Zondagmorgen gingen de meesten van ons weer huiswaarts de rest ging
maandagmorgen.
Het was een heel gezellig weekend op naar de branderfeesten!
Namens de evenementencommissie, Joke Jonker
Data evenementen 2017
***24 augustus Havendag: visje bakken, makreeltje roken met een tapje erbij.
***21 tot 25 september afsluitings-vaarttocht naar Schiedam.
***11 november Bingoavond in het Zandgat. Zaal open om 19.30 uur.
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Hier had u advertentie kunnen staan 
Adverteren? Neem contact op met het secretariaat.
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Foto’s genomen tijdens het Chinese buffet 4-daagsetocht
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NIEUWSBRIEF
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.

Oplossing Hersenbrekers
1. Aangeboren
2. Langslaper
3. nachtblind
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Hulpdiensten alarmeren ( bron: varen doe je samen)
Binnenwateren
Via noodnummer 112 en VHF kanaal 10.
Vraag hulp aan schepen via kanaal 10.
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Ruime wateren
Via DSC kanaal 70 of de kustwacht via VHF kanaal 16 (PAN PAN bericht).
Als je om zoekhulp vraagt, moeten alle schepen in de buurt mee helpen zoeken.
Kustwacht of autoriteit vragen je altijd naar je positie en de overige
omstandigheden.
Blijf uit de dode hoek ( bron: varen doe je samen)
Vermijd dat je te dicht voor (grote) schepen uit vaart in verband met de dode
hoek vanuit de stuurhut. De dode hoek is een ruimte voor het schip die de
schipper niet kan zien. De dode hoekafstand kan soms wel 350 meter lang zijn.
Als je binnen deze afstand voor een schip vaart kan de schipper je niet zien.
Blijf dus uit de dode hoek!
Hoe kun je uit de dode hoek van een schip blijven? Dit is een vuistregel: als je
de stuurhut van een vrachtschip niet kunt zien, dan ziet de schipper jou ook
niet. Kijk regelmatig achterom en zorg dat je goed zicht rondom hebt als je
achter het roer staat. Dit laatste staat in artikel 1.09, punt 3 van het BPR. De
beschreven situatie geldt op binnenwater; op zee is de dode hoek van
beroepsschepen veel groter.
Waarom een marifoon? ( bron: varen doe je samen)
Vier belangrijke redenen om de marifoon te gebruiken:
• Door het uitluisteren van de marifoon weet u wat er in uw omgeving gebeurt,
welke schepen aanwezig zijn en welke manoeuvres zij maken. Mede aan de
hand van deze informatie kunt u een veilige koers kiezen.
• De marifoon is belangrijk voor het contact met de verkeersbegeleiders op
verkeersposten, brugwachters en sluismeesters.
• Uw noodoproep via de marifoon wordt gehoord door iedereen die in uw
omgeving uitluistert.
• U ontvangt eenvoudig veiligheidsberichten aan boord, zoals
weersverwachtingen, stormwaarschuwingen en scheepvaartberichten.
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Visserij in Katwijk
Net als bijvoorbeeld Scheveningen had Katwijk in de 17e en 18e eeuw geen
haven. Er werd dus gevist met boten met een platte bodem die bij hoog water
het strand opgetrokken konden worden.
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Haringbuizen hadden een dieper liggende kiel en konden daar dus niet aan land
komen. Dat wil niet zeggen dat er in Katwijk geen haring gevist werd; de
Katwijkse vissers visten waarschijnlijk op alles wat er in de Noordzee te vissen
was. De visserij was er kleinschalig en niet erg kapitaalintensief.
Pas in de 19e eeuw werden dorpen als Katwijk belangrijk voor de
(haring)visserij.
Haringkaken (het voor langere tijd conserveren van haring) was alleen
toegestaan in een beperkt aantal grote steden, waar de vissers in een college
van de visserij verenigd waren. Hier hoorde Katwijk niet bij en het dorp was
dus uitgesloten van handel in gekaakte haring. Ze mochten de gevangen haring
wel licht zouten en roken. Dat geeft bokking.
Haring kaken gebeurde op zee, direct nadat de haring binnen werd gehaald.
Met een scherp mesje werd een deel van de ingewanden van de haring
verwijderd. Dat werd gedaan omdat de vis gevoelig was voor bederf. De
haringen werden vervolgens in tonnen met zout gelegd. Het zout droogde de
haringen uit en zorgde ervoor dat ze langer geconserveerd konden worden. De
haring werd bovendien beter van kwaliteit doordat de vissers – opzettelijk of
onopzettelijk – de alvleesklier lieten zitten. De enzymen uit die klier zorgden
ervoor dat de haring beter van smaak werd.
Haring werd gevangen met netten van ieder 30 meter lang, waarvan er
ongeveer 45 aan elkaar werden bevestigd (de vleet). De hele vleet was met een
kabel van zo’n 150 meter verbonden met het schip, wat het totaal dus op 1,5
kilometer bracht! De netten stonden rechtop in zee doordat zij zowel met lood
verzwaard werden als bevestigd aan drijvers. Het net werd aan het einde van de
dag uitgezet en´s morgens ingehaald, en, met een beetje geluk, vol haring.
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