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Voorwoord
En toen was het alweer najaar….nog even en de klok wordt weer een uur terug
gezet, we doen ’s avonds de gordijnen weer dicht, steken kaarsen aan en maken
ons klaar voor het winterseizoen.
2

Dat betekent dus ook de boot winterklaar gemaakt moet worden. Iedereen weet
natuurlijk hoe dat moet maar voor degene die toch nog iets na willen lezen; er
staat een artikel over in deze MEERPAAL.
En natuurlijk in deze MEERPAAL ook de aankondiging van de BINGO.

Altijd weer een gezellig evenement en ik hoop u daar te zien.
Hopelijk heeft u een goed vaarseizoen gehad. Het weer was afwisselend, een
Hollandse zomer, zeg maar.

En ik begreep dat de sluitingstocht naar Schiedam weer ouderwets gezellig
was.. Gezellig midden in de stad liggen, de boten mooi versierde en schitterend
weer. Fijn om het vaarseizoen zo af te sluiten.
Leuk dat een deelnemer van de tocht ook zijn belevingen op papier heeft gezet,
dank je wel, Jaap
Ik wens u veel leesplezier met deze MEERPAAL en tot ziens inde haven of bij
een activiteit.
Met vriendelijke groet,
Joke
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Van de bestuurstafel.
Begin oktober… het vaarseizoen zit er voor de meesten van ons weer op.
Straks de boten weer winter klaarmaken en gaan we weer op voor een gezellig
winterseizoen. Ook weer leuk.
3

Zelf zijn we mee geweest naar de branderfeesten in Schiedam. Wij waren in de
gelegenheid om wat eerder weg te gaan en zijn een paar dagen in Delft
geweest. Op woensdag zijn we achter een oud havendienstmedewerker van
Schiedam meegevaren naar Schiedam en binnen een half uur na de 1e brug
lagen we in de Lange Haven. In de loop van donderdag mochten we een paar
groepen van onze vereniging ontvangen en hebben iedereen een plek kunnen
geven. Jan en Janny van Duyn kwamen op vrijdag met hun nieuwe boot die
met champagne hebben ingewijd!
Fantastisch weer! Beter konden we het niet treffen. Een schitterende
gondelvaart waaraan ook twee van onze leden hebben mee gedaan (Floor van
Duyn en Anton de Haas), waarvoor nogmaals onze dank!
De terugreis vanuit Schiedam op maandag was een ware beproeving: meer dan
anderhalf uur voordat de groep de stad uit was. Puntje van aandacht wellicht
voor de havendienst: zet op deze maandag ochtend twee mannetjes extra in,
voorkomt een hoop ergernis voor zowel de boten als het wegverkeer!
Voor ons ligt het winterseizoen met begin november de jaarlijkse bingoavond.
Wellicht heeft een evenementencommissie nog meer in petto, maar daar kunt u
in deze meerpaal wellicht meer over lezen en anders via een nieuwsbrief. Is uw
E-mailadres nog niet bekend bij de vereniging, geeft dat dan nog even door.
Als deze meerpaal verschijnt, heeft het bestuur weer hun eerste vergadering na
het zomerseizoen achter de rug en zullen vele aandachtspunten aan de orde zijn
geweest. Belangrijke mededelingen uiteraard in de volgende Meerpaal.
De haven gaat ook weer in winterslaap voor wat de passanten betreft. Het
seizoen is matig geweest. Oorzaak? Minder weer en vergrijzing. Een landelijke
trend. Er wordt minder gevaren en in de meeste jachthavens is het aantal
passanten teruggelopen. Wij doen het met bijna 8.000 overnachtingen nog
steeds goed. Maar zoals u in de brief van de haven heeft kunnen lezen is dit
verminderde aantal passanten van grote invloed op de financiën van de haven.
De consequenties heeft u kunnen lezen.

Meerpaal 2017.4

www.watersport-katwijk.nl

awk

opgericht: 18 november 1965

Inmiddels is(zal) op 9 oktober een aanvang worden gemaakt met het vervangen
van het loopdek van steiger 8 en 9 incl. zijsteigers. Vermoedelijk zijn deze
werkzaamheden begin november afgerond. Enige overlast voor de
bereikbaarheid van de andere steigers in het oostelijk deel van de haven is niet
te voorkomen, al heeft de aannemer beloofd dat in elk geval in de weekenden
de steigers en zo mogelijk ook ’s-Avonds weer bereikbaar zijn.
4

In onze vereniging zijn meerdere leden opgenomen geweest in het ziekenhuis.
Denk ook aan hen en laat indien mogelijk uw medeleven blijken. Wij wensen
hen in elk geval van harte beterschap en sterkte toe!
Tot slot: het wordt winter, het kan vriezen en dooien maar ook waaien. Kijk uw
landvasten na en denk aan het winter klaar maken.
Met vriendelijke groet, uw voorzitter,
Uw voorzitter, Luuk Wagter
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Onderhoud, service en reparatie van uw pleziervaartuig op locatie. Ook
winterklaar maken.
Reeds 25 jaar ervaring.
Bel vrijblijvend voor een offerte 06-512 293 60.
Of ga naar http://www.bootservicebollenstreek.nl/
Boot Service Bollenstreek:
Zelfs uw portemonnee vaart er wel bij

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

6

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de blijken van medeleven na het
overlijden van mijn zoon en na mijn ziekenhuisopname. Onder andere kreeg ik
van de A.W.K. een mooie bos bloemen maar ook de kaartjes en bloemen die
we mochten ontvangen van velen hebben ons heel goed gedaan.
Dit jaar is er van varen weinig terecht gekomen maar ik hoop volgend jaar met
de tochten en evenementen weer van de partij te zijn.
Vriendelijke groeten hopelijk tot snel,
Gilles van Beelen

Drukverschil op de barometer en het voorspellen van de windkracht.
Een barometer is niet alleen om zo nu en dan te kijken of het mooi of slecht
weer wordt. Met een barometer kun je juist de windkracht voor de komende
uren simpel voorspellen.
Dit doe je als volgt:

Hieronder staat een tabel. Een drukdaling binnen één uur van 1 mbar geeft zal
over een paar uur een windkracht van 6 bft opleveren. 2 mbar verschil in één
uur geeft windkracht 7 bft. Zo levert een drukverschil van 3 mbar in één uur
zelfs een windkracht 8 op!
Om de windkracht vooraf goed te kunnen voorspellen dien je dus elk uur de
barometerstand te noteren en het verschil te noteren en te toetsen op
onderstaande tabel.
Tabel:
1 mbar/uur drukverschil geeft een windkracht van 6 bft
2 mbar/uur drukverschil geeft een windkracht van 7 bft
3 mbar/uur drukverschil geeft een windkracht van 8 bft
Omrekentabellen:
Voor omreken tabellen van mbar naar Pascal, mm kwik zie>
Senstuning.nl
Aeropedia.nl.
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Met elektronische barometers:
Tegenwoordig heb je elektronische barometers, waarbij ook achteraf elk uur de
barometerstand
weergegeven kan worden. Je kunt bij deze barometers heel goed de windkracht
voorspellen zonder om het uur de barometerstand te noteren..
Wanneer noteer je de barometer standen:
Wil je op het water niet verrast worden of wil je een grote oversteek maken,
dan is het raadzaam om de barometerstand al vooraf te gaan noteren. Je kunt
natuurlijk ook de elektronische barometer aanschaffen. Dan kan je voordat je
vertrekt met de knop “historie”.
Bijvoorbeeld de laatste 12 uur voor elk uur afzonderlijk de barometerstand
aflezen en noteren.

Van het secretariaat
2de Opgaaf van nieuwe leden van 2017
Lidnr.
437
438
439
440
441
442
443
444
445

Naam:
R. Komdeur
N. Remmelzwaal
Peter Kuijt
Adri Haasnoot
R. van Akkeren
J. Martinez
J. v. d. Meij
R. de Laaf
P. v. Velzen

Lidnr. Naam:
446
447
448
449
450
451
452

P. van Klaveren
D. K. Boersma
L. C. Haasnoot
Jaap v. Duijn
F. N. Nelemans
H. R. de Vos
Jacob Barnhoorn

Op het moment van dit schrijven is het ledental 352
De ledenadministratie.
Graag uw aandacht voor het volgende:
Het oude Gmail adres was verzadigd van reclame rommel.
In de afgelopen periode is dit aan gepast en wel als volgt:
De punt tussen sec (afkorting van secretariaat) en awk is verwijderd, awk is
uiteraard gebleven, maar hierachter is het oprichtingsjaar 1965 gevoegd.
Zo is ontstaan: secawk1965@gmail.com
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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 2017.
Kopij kan ingeleverd worden tot eind november 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.

Hulpdiensten alarmeren
Binnenwateren

Via noodnummer 112 en VHF kanaal 10.
Vraag hulp aan schepen via kanaal 10.
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.
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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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De boot laten overwinteren.
In de winter laten veel watersporters de boot in het water liggen. Er zijn er ook
veel die de boot in de winter in een loods of op een terrein zetten. Zet je de
boot op de kant dan kun je het onderwaterschip schoonmaken, schilderen en
opnieuw in de antifouling zetten en ander onderhoud uitvoeren.
11

Het winterklaar maken:

De boot winterklaar maken. Op deze site treft u ook pagina’s met checklisten
aan, waarop aangegeven is wat u allemaal moet doen om de boot winterklaar te
maken. Belangrijk is dat het water uit de tanks en leidingen en ander
onderdelen van het watersysteem verwijderd is. Koppel hiervoor leidingen los.
Zorg ervoor dat de waterpomp en boiler geen water meer bevat. Deze kunnen
behoorlijke vorstschade oplopen.
Vervang het oliefilter en breng nieuwe olie aan. De olie zorgt inwendig voor
een goede conservering. Koppel de gasfles los en haal alle gasflessen van
boord. Verpak de gasdrukregelaar in bijvoorbeeld een plastic zak.
Haal de zeilen, bootkussens, reddingvesten en bijvoorbeeld zeilkleding
van boord. Na een wintertje kunnen deze beschimmeld zijn en dat krijg
je er niet eenvoudig af. Haal ook potjes, flesjes met alles wat maar kan
bevriezen van boord.
Het hijswerk:

Eerst zal de boot met een kraan uit het water gehesen moeten worden.
Heb je een zeilboot dan kan het zijn dat eerst de mast van de boot
verwijderd moet worden. De kraan is daarbij bepalend. Je hebt kranen
waarbij de mast toch op de boot kan blijven staan. Wil je de mast dus
op de boot laten staan informeer dan bij de haven waar je de boot op
de kant wil laten zetten. Voordat de boot uit het water gehesen wordt is het
belangrijk dat jeprecies weet waar zich onder water de afsluiters uitkomen of
waar je log zit. Op het log zit een rad en die kan door de hijsband beschadigd
worden. Ook de schroefas en of het roerblad kan aardig in de weg zitten. Zorg
ervoor dat je foto’s of tekeningen van het geheel onder de waterlijn hebt.
Zodra de boot op de kant staat, geef dan boven de waterlijn op de romp
met stickers aan waar het beste de hijsbanden kunnen worden aangebracht.
Schenk ook aandacht aan de zeereling. Geef de staalkabel in de reling ruimte.
De hijsbanden kunnen immers als tegen de staalkabels drukken en de reling
naar binnen drukken. Houd ook rekening met de plaats van de hijsbanden
bij de scepters.
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De bok:

12

De boot staat gedurende de hele winter op een bok. Neem een sterke bok,
die stevige schoren bevat. Bij polyester ga dan na waar de schotten of spanten
in de romp zitten. Het beste is dat de poten van de bok op de lijn van een schot
of spant zit. Zorg dat op de poten van de bok een plaat van bijvoorbeeld
multiplex komt om de krachten van de steunpunten over een zo groot mogelijk
oppervlak te verdelen. Plaats op de legger van de bok een balk. Hierop komt de
kiel te staan. Zodra de boot met de kraan op de bok staat kun je de poten stellen
en onder de platen wiggen slaan, zodat de boot geheel gefixeerd is. Nu kan de
bok met de boot in een loods of op het terrein worden geplaatst.
Het schoonmaak en poetswerk:

Zodra de boot op de kant staat, spuit dan met een hogedrukspuit het
onderwaterschip schoon. Zolang de romp nat is kun je het vuil en waterpokken
eenvoudig met een schraper verwijderen. Is de romp eenmaal opgedroogd dan
zult u merken dat dit veel moeizamer gaat. Houd bij het schoonmaken van het
vuil op de antifouling de romp daarom zoveel mogelijk nat. Dus in één keer
alle vuil verwijderen! Polyester rompen worden vaak door aanslag geel.
Schoonmaken met cleaner helpt vaak niet. Hiervoor heb je speciale
schoonmaakmiddelen zoals van Starbright op basis van citroenzuur. Dit breng
je heel eenvoudig met een spons aan. Ook kun je dit erop sprayen. Na een paar
minuten intrekken ziet uw romp er weer als nieuw uit. Maak daarna met
cleaner de romp, dek etc. schoon en zet de boot de was. De antifouling dien je
pas net voor tewaterlating op het onderwaterschip aan te brengen. Het effect
van de antifouling gaat anders verloren.
Voorkomen van bevriezing:

Een aantal thema’s om bevriezing te voorkomen zijn al aangegeven. Echter
de motor en alle afsluiters moeten nog tegen bevriezing beschermd worden.
Je hebt direct en indirect gekoelde scheepsmotoren. Bij indirect heb je al
koelvloeistof in het motorblok en koelcircuit. Bij direct gekoelde motoren
wordt water van buitenaf door het blok heen gepompt en gaat het via de uitlaat
weer de plomp in. Het water blijft dus altijd in het koelcircuit van het
motorblok en uitlaat staan. Zodra de boot op de kant staat dien je het water te
vervangen door antivries. Je moet dus in plaats van water, antivries door het
blok en uitlaat te spoelen. Raadpleeg hiervoor het instructieboekje van je
motor. De afsluiters. Deze zitten bijvoorbeeld in het circuit van het toilet en bij
waterafvoerpunten van de gootstenen. Voor het toilet wordt het
water ook weer van buitenaf aangezogen. Breng een slang aan op de
huiddoorvoer van het aanzuigpunt. Hang de slang in een jerrycan met antivries
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en bedien de pomp op het toilet net zo lang dat er in het vuilwaterreservoir en
huidoorvoer naar buiten de antivries eruit komt. Zet de kogelafsluiters dicht,
zet ze direct weer open en weer dicht. Deze laatste handeling zorgt ervoor dat
er een filmpje antivries in de kogelafsluiter achterblijft en zo de kraan
voldoende beschermt.
13

Boot afdekken met zeil:

Je kunt de boot eventueel afdekken met een zeil of een speciaal voor de boot
gemaakte dektent. Dek je de boot met een zeil af, dan dien je het zeil wel zo
aan te brengen en te ondersteunen zodanig dat na een storm en na een flinke
laag sneeuw nog goed blijft zitten. In de winter tref je vaak boten op de
winterstalling aan, waarbij er flinke kuilen als gevolg van regenwater of
smeltwater in het zeil staan. Zo’n kuil met water in het zeil weegt
behoorlijk en kan daardoor schade aan de boot brengen. Dus zorg voor
voldoende ondersteuning en zet het zeil daar waar kan vast. Zorg ook dat het
onder het zeil voldoende kan ventileren.
Voorkomen van vocht aan boord:

Plaats in alles ruimtes vochtvreters. Zolang de boot op de kant staat dienen
deze afhankelijk van de grootte een aantal keren geledigd moeten worden. De
bootkussen, kleding etc. van boord af halen. Deze houden anders ook veel
vocht vast.
Voorkomen van inbraak op de winterstalling:

Haal alle kostbare spullen van boord. Heeft u een buitenboordmotor, haal deze
van boord. Deze worden het meest gedurende de wintermaanden van boten
gestolen. Vaak heb je een trap bij de bok liggen. Doordat de boot vrij hoog
staat kunt u vaak niet anders dan via een trap aan boord komen. Inbrekers ook.
Leg daarom de trap met een kettingslot vast.
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VAN DUIJVENVOORDE
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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

Van de evenementencommissie
Data evenementen 2017
***11 november Bingoavond in het Zandgat. Zaal open om 19.30 uur.
Sluitingstocht : Schiedam
Wat hebben we het weer getroffen in Schiedam! Na enkele jaren niet meer naar
de Brandenfeesten te zijn geweest, waren we dit jaar toch weer van de partij
met ruim 20 schepen. Het weer was super en wat lagen we gezellig weer in de
gracht. Ook de gondelvaart was weer geweldig! De afsluiting met een heerlijk
etentje bij Bouwman was ook weer erg geslaagd en zeker voor herhaling
vatbaar! Dus hopelijk tot volgend jaar!!
Namens de evenementencommissie.
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Najaars vaartocht Schiedam
Dinsdag morgen 19 sept vertrokken we om 08:00 uur uit Katwijk met een
aantal schepen, het weer was goed maar mistig. We hebben rustig aan gedaan,
en er zijn een paar schepen in Leidschendam en Voorburg afgemeerd om daar
te wachten op de groep die woensdag zou vertrekken.
16

Woensdag 20 sept
Om 11:00 uur zijn we meegevaren met de groep richting Schiedam. Het was
een leuke vaartocht met veel bruggen. Het weer was mooi en we zijn om 14:00
uur afgemeerd in de binnenstad van Schiedam, we hadden een mooie plek in
de oude haven in het centrum.
Donderdag 21 sept
Om 09:00 uur zijn wij, Toon en Jaap, een dag gaan fietsen naar Delft en
Rotterdam.(50 km) We waren om 13:00 uur weer terug en zagen dat de
volgende groep net aan kwam, na veel passen en meten lagen we allemaal bij
elkaar.(27 schepen)
S ’middags gaan wandelen door de stad, voor ons was het de eerste keer, maar
wat een mooie stad met al die oude gebouwen en daarna bij de Hema een bakje
gedaan.
Vrijdag 22 sept
Lekker geslapen en het was niet zo mooi weer; het regende, iedereen is toen
zijn boot op gaan tuigen met lichtjes en vlaggetjes voor de gondelvaart van
zaterdagavond. Floor en Toon zouden meevaren met de gondelvaar
zaterdagavond. S ‘middags kwamen Jan en Jannie met hun nieuwe boot de
haven binnen. En hebben we de nieuwe boot gedoopt en geproost met een glas
champagne bij Luuk aan boord en zijn toen de boot van Jan gaan bezichtigen.
Het was gezellig en zijn s ’middags gaan wandelen over de markt.
Zaterdag 23 sept
Het was prachtig mooi weer en hebben met ze allen een bakje en een borreltje
op de kant gedaan. Toen zijn we gaan wandelen met ze allen langs de kade en
over de maritieme- en rommel markten. Het was heel gezellig; er was veel
muziek en we zijn wat gaan drinken op het terras. En toen een patatje gegeten.
Om 17:00 uur zijn Floor en Toon naar het begin punt gevaren voor de
gondelvaart waar we hebben liggen wachten tot 21:00 uur. Het was zeer mooi
met al die mensen langs de kant; ze stonden met rijen van vier dik. We waren
om 23:00 uur terug en hebben nog een afzakkertje gedaan bij Rein aan boord.

Meerpaal 2017.4

www.watersport-katwijk.nl

awk

17

opgericht: 18 november 1965

Zondag 24 sept
Lekker uitgeslapen en rustig aan gedaan, het weer was prachtig en we hebben
met ze allen op de kade een bakje gedaan lekker in het zonnetje (en een
wijntje). Daarna een loopje langs de kade, er waren veel shanty koren aan het
zingen. En zijn toen wat gaan eten. Om 18:00 uur moesten we in het café
restaurant Baumann aanwezig zijn voor het afscheids diner, het was gezellig en
het eten was heerlijk. We waren om 21:00 uur klaar waardoor we het vuurwerk
moesten missen, dat was wel jammer, we waren vol en zoet en zijn toen
allemaal aan boord gegaan na weer een gezellige dag.
Maandag 25 sept
We zouden, als de bruggen draaiden, om 09:00 uur vertrekken maar dat werd
10:00 uur, het was file varen maar wel leuk alles ging in goede harmonie. Om
11:30 uur waren we uit Schiedam en ieder ging zijn eigen weg, wij zijn met 4
schepen voor een nachtje afgemeerd in Voorburg en s ’avonds hebben we een
(afscheid)avond gehouden op de Protinus; het was zeer gezellig met ze allen
mooie oude muziek gedraaid en gedanst. Het was een geslaagde eindejaar
tocht. Alleen jammer dat Arie Houwaart vrijdag avond naar het ziekenhuis
moest, maar toch weer terug kwam. Hij voelde zich de dagen daarna toch niet
lekker en maandag moest hij toch weer naar het ziekenhuis.
Wij wensen Arie veel beterschap.
Jaap Varkevisser
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Bingo
Noteert u alvast in uw agenda
11 november 2017 BINGO

18

11 november organiseert de evenementencommissie de traditionele bingo.
Deze wordt gehouden in het wijkgebouw ’t Zandgat, wijkgebouw van de
wijkvereniging Noord-Noord-Oost. E.A. Borgerstraat in Katwijk.
De bingo begint om 20:00 uur en de zaal gaat open op 19:30 uur.
U kunt, voor de bingo begint, eerst gezellig bijkletsen met andere leden onder
het genot van een (gratis) kopje koffie.
Na de bingo kunt u loten kopen: er wordt een loterij gedraaid met mooie,
bruikbare prijzen en cadeaubonnen
Neem gezellig uw familie mee, ook al wint u geen prijs: u heeft in ieder geval
een heel gezellige avond gewonnen.

Namens de evenementencommissie.
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Hier had u advertentie kunnen staan 
Adverteren? Neem contact op met het secretariaat.
19

NIEUWSBRIEF
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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Huisdieren aan boord
Tips voor een hond aan boord
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1. Honden begrijpen
Honden communiceren op eigen wijze. Om hen te kunnen begrijpen is kennis
nodig van lichaamstaal, signalen en gedrag. Zodoende kan men snel reageren
bij signalen van opwinding, onrust of zelfs angst. Een hond in paniek brengt
mogelijk ook zijn baasjes of omstanders in een onveilige situatie. Een goede
communicatie tussen baas en hond verhoogt de veiligheid.
2. Een hond voorbereiden
Laat de hond wennen aan de boot, dat is belangrijk voor een veilig verblijf op
het water. Een hond die op zijn gemak is zal minder snel iets overkomen of
veroorzaken dan een hond die gestrest is. Laat de hond voorzien van een chip
zodat hij identificeerbaar is.
3. Zwemmen
Vaak wordt gedacht dat alle honden kunnen zwemmen. Dit is een misverstand.
De meeste honden moeten leren zwemmen en sommige types honden zijn niet
geschikt om te zwemmen! Honden die wel zwemmen kunnen, kunnen toch
verdrinken. Bijvoorbeeld doordat er geen plaatsen zijn waar zij aan de kant
kunnen komen.
4. Veiligheidsmiddelen hond
Door een hond een goed passend borsttuig met handvat te laten dragen, heb je
iets om hem aan vast te pakken als de hond bijvoorbeeld in het water is
gevallen. Een goed zwemvest mag ook niet ontbreken. Het moet goed passen
en het juiste drijfvermogen hebben. Let hiernaast op zaken als felle kleuren en
reflecterende zones, een hulphandvat en een comfortabele pasvorm. Andere
nuttige hulpmiddelen zijn een waterdichte adreskoker, waterdicht lampje en
een Gps tracker.
5. Veilig schip
Het is raadzaam de boot waar mogelijk aan te passen aan de hond. Een
pikhaak, hondenbootladder, veiligheidsnet of hekjes in de gangboorden en een
hondenloopplank dragen bij tot de veiligheid van een hond aan boord.
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6. Hond te water vanaf de wal
Denk bij het bieden van eerste hulp altijd eerst aan je eigen veiligheid. Bekijk
de situatie eerst; als er stroming is, ga stroomafwaarts staan of gebruik een
bijbootje. Houdt contact met de hond en laat hem naar u toe zwemmen. Til hem
eruit aan zijn nekvel, halsband, tuig of zwemvest.
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7. Hond te water vanaf de boot
Het lukt niet altijd om de hond snel op de boot te krijgen. Een zwemvest geeft
u meer tijd. Kijk uit dat u de hond niet verwond met de schroef. Handel als
hierboven til de hond eruit via het zwemtrapje/plateau of hijs hem eruit met een
pikhaak of een zeil. Schakel desnoods hulp in via de KNRM of
Reddingsbrigade.
8. Onderkoeld
De normale temperatuur bij een hond is 38.0°C tot 39.0°C. Wanneer een hond
lang in het water is geweest of bij koud weer kan hij onderkoeld raken doordat
de lichaamstemperatuur lager wordt dan 37 C. Let op verschijnselen als rillen,
futloos zijn, oppervlakkige ademhaling verward zijn, stuipen of coma. Wrijf de
hond droog en dek hem toe, leg een warme kruik bij hem maar pas op voor een
te snelle opwarming en verbranding! Laat hem als het lukt warm water drinken
(niet bij versuftheid en coma).
Let op: Wanneer een hond veel water binnengekregen heeft is dit schadelijk
voor zijn organen, voornamelijk voor de hersenen en de longen. Terwijl een
hond ogenschijnlijk gered is, kan hij in de periode kort na de redding tot 48 uur
na de redding alsnog overlijden/verdrinken. Dit syndroom wordt secondary
drowning genoemd, de verschijnselen zijn: extreme vermoeidheid, plotselinge
verandering in gedrag, ademhalingsmoeilijkheden. Schakel altijd een dierenarts
in bij een bijna verdrinking of bij symptomen van secondary drowning!
9. Oververhit
Honden kunnen niet zweten en raken snel oververhit waarbij de
lichaamstemperatuur boven de 40 C. komt. Kenmerken van oververhitting zijn
rode slijmvliezen, hijgen, kwijlen, sloomheid, braken en bewusteloosheid. Koel
een oververhitte hond met koud water, vooral in de liezen. Gooi een
oververhitte hond niet ineens het water anders kan shock optreden. Dek een
hond niet af met natte doeken! Raadpleeg een dierenarts. Oververhitting kan
voorkomen worden door het vermijden van direct zonlicht en de hond niet
achter te laten in een dichte boot. Zorg voor voldoende fris drinkwater en maak
eventueel gebruik van een coolmat.
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10. EHBO doos
Natuurlijk is er een EHBO doos aan boord. Met deze middelen kun je hem
aanvullen voor de hond:
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(Bijvoorbeeld) HPP Stopbleed stopt het bloeden en verminderd kans op
infectie. Jodium mag ook voor honden gebruikt worden.
Tekentang voor het verwijderen van teken.
Krammentang om zelf te kunnen hechten (vraag bij aanschaf instructies aan
een dierenarts).
Snuitbandje (om te voorkomen dat een hond bijt wanneer hij pijn heeft en
angstig is).
Middel tegen diarree bijvoorbeeld Norit©. Let op! Bij Collieachtigen rassen
geen Immodium gebruiken!
Thermometer voor de hond.
Gifwijzer (Boek “Honden aan boord”).

Tips voor een kat aan boord
1. Katten begrijpen
Katten communiceren op eigen wijze. Om hen te kunnen begrijpen is kennis
nodig van lichaamstaal, signalen en gedrag. Zodoende kan men snel reageren
bij signalen van opwinding, onrust of zelfs angst. Een kat in paniek brengt
mogelijk ook zijn baasjes of omstanders in een onveilige situatie. Een goede
communicatie tussen baas en kat verhoogt de veiligheid.
2. Een kat voorbereiden
Laat de kat wennen aan de boot, dat is belangrijk voor een veilig verblijf op het
water. Een kat die op zijn gemak is zal minder snel iets overkomen of
veroorzaken dan een kat die gestrest is.
3. Zwemmen
Een kat die te water raakt loopt grote kans op verdrinking. Sommige katten
kunnen zwemmen maar verdrinken bijvoorbeeld doordat er geen plaatsen zijn
waar zij aan de kant kunnen komen, door paniek en onderkoeling.
4. Veiligheidsmiddelen kat
Door een kat een goed passend borsttuigje met handvat te laten dragen, heb je
iets om hem aan vast te pakken als hij in het water is gevallen. Een goed
zwemvest mag ook niet ontbreken. Het moet goed passen en het juiste
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drijfvermogen hebben. Let hiernaast op zaken als felle kleuren en reflecterende
zones, een hulphandvat en een comfortabele pasvorm. Een waterdicht lampje
en een gps-tracker kunnen ook uitkomst bieden. Om een kat terug te vinden
zijn een waterdicht adreskokertje en een Identificatiechip onmisbaar.
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5. Veilig schip
Het is raadzaam om de boot waar mogelijk aan te passen aan de kat. Denk
hierbij aan een veiligheidsnet, een klimtouw of scheepstros aan de boot hangen
waar een kat tegen op kan klimmen, pikhaak, veiligheidsnet en hekjes in de
gangboorden.
6. Kat te water vanaf de wal
Denk bij het bieden van eerste hulp altijd eerst aan je eigen veiligheid. Bekijk
de situatie eerst; als er stroming is, ga stroomafwaarts staan of gebruik een
bijbootje.Houdt contact met de kat en probeer hem naar je toe te laten
zwemmen. Til hem eruit aan zijn nekvel, halsband, tuig of zwemvest. Een
andere mogelijkheid is een klimtouw, een plank of drijfmiddel aan een lijn
waarop de kat zichzelf buiten gevaar kan brengen.
7. Kat te water vanaf de boot
Het lukt niet altijd om een kat snel op de boot te krijgen. Een zwemvest geeft u
meer tijd. Kijk uit dat u de kat niet verwond met de schroef. Handel als
hierboven en laat de kat als het mogelijk is via het touw zelf naar boven
klimmen. Of maak gebruik van een drijfmiddel, eigenlijk is alles wat blijft
drijven en waar een kat op kan klimmen goed. Suggesties: scheepstros, paraplu,
reddingsboei ect. Bevestig van tevoren een lange lijn aan het drijfhulpmiddel.
Via het zwemtrapje/plateau kunt u dichter bij hem komen. Maak eventueel
gebruik van een pikhaak of een zeil. Schakel desnoods hulp in via de KNRM of
Reddingsbrigade. Houdt na de redding de kat even op de kop om het water uit
de longen te laten lopen.
8. Onderkoeld
De normale lichaamstemperatuur bij een kat is 38.0°C tot 39.5°C. Wanneer de
kat lang in het water is geweest of bij koud weer kan hij onderkoeld raken door
een verlaagde lichaamstemperatuur. Let op verschijnselen als rillen, futloos
zijn, oppervlakkige ademhaling, verward zijn, stuipen of coma. Wrijf de kat
droog en dek hem toe, leg een warme kruik bij hem maar pas op voor te snelle
verhitting en verbranding! Laat hem als het lukt warm water drinken (niet bij
versuftheid en coma).
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Let op: Wanneer een kat veel water binnengekregen heeft is dit schadelijk voor
zijn organen, voornamelijk voor de hersenen en de longen. Terwijl de kat
ogenschijnlijk gered is kan in de periode kort na de redding tot 48 uur na de
redding de kat alsnog overlijden/verdrinken. Dit syndroom wordt secondary
drowning genoemd, de verschijnselen zijn: extreme vermoeidheid, plotselinge
verandering in gedrag, ademhalingsmoeilijkheden. Schakel altijd een dierenarts
in bij een bijna verdrinking!
9. EHBO doos
Natuurlijk is er een EHBO doos aan boord. Met deze middelen kun je hem
aanvullen voor de kat:
(Bijvoorbeeld) HPP Stopbleed– stopt het bloeden en verminderd kans op
infectie en/of Jodium
Tekentang – voor het verwijderen van teken.
Krammentang om zelf te kunnen hechten (vraag bij aanschaf instructies aan
een dierenarts).
Doek (om te voorkomen dat een kat bijt en krabt wanneer hij pijn heeft en
angstig is).
Middel tegen diarree bijvoorbeeld Norit© of Immodium.
Thermometer voor de kat
Gifwijzer (vraag de dierenarts).
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Oplossing Droedels

25

Pagina 4:

ringvinger

Pagina 13:

opdrinken

Pagina 17:

bovenkleding

Tips voor de beginnelingen:
Op het water geniet je extra van het gevoel van vrijheid. Varen moet je leren,
het vergt vaardigheden en ervaring. Je moet kunnen aanleggen, met wind,
golven en stroom weten om te gaan. Je schip in de hand kunnen houden in
havens, sluizen en bij bruggen. Weten wat borden en boeien betekenen, en wat
je moet doen als je andere schepen tegenkomt. Want het is vaak druk op het
water. Leren varen is enorm gevarieerd en erg leuk.
Meer vaarplezier met kennis en ervaring
Een boot gedraagt zich anders dan een auto. Het ‘parkeren’ van een schip –
aanleggen of afmeren – vraagt gewenning. Elk type schip heeft zijn eigen
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vaargedrag. Grootte, rompvorm, schroefwerking (wieleffect) spelen een rol.
Daar komen wind, golven en stroom bij. In havens, sluizen en bij bruggen,
overal moet je het schip in de hand kunnen houden. Je moet dus kunnen
manoeuvreren. Kennis van de vaarregels is ook noodzakelijk. Ga niet zonder
enige ervaring zomaar het water op.
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Veel mensen zijn minder alert als ze op en aan het water zijn dan wanneer ze
als automobilist of fietser e.d. aan het verkeer deelnemen. Dat komt door het
verblijf in mooie natuur, en de relatieve rust in de natuur. Het vereist meer
discipline. Op deze site vind je tips en duidelijke uitleg over alles wat er bij
komt kijken als je gaat varen. Leuk je er van te voren in te verdiepen, en op het
water heb je er ook veel plezier van.

10 tips voor een veilige vaart
Zorg dat de boot (technisch) in orde is voor je gaat varen. Zorg voor volle,
schone tanks, volle accu’s, controleer het koelwater en het motoroliepeil.
Meer informatie in het Kenniscentrum: Vaaruitrusting
Ga goed voorbereid op reis. Check de weersverwachting. Weet waar je gaat
varen, neem actuele waterkaarten en de almanak mee. Check eventuele
stremmingen.
Meer informatie in het Kenniscentrum: Reisvoorbereiding en op
www.vaarweginformatie.nl.
Ken de vaarregels en handel daarnaar. Kijk goed om je heen en houd uitkijk.
Zorg dat je zelf ook gezien wordt. Draag een reddingsvest aan dek.
Vaar een duidelijke koers: vaar zoveel mogelijk aan de rechterkant
(stuurboordkant) van het vaarwater. Verander niet plotseling van koers. Laat
andere schippers duidelijk zien wat je van plan bent.
Blijf uit de dode hoek van vrachtschepen. Ze hebben voor de boeg een dode
hoek, van soms wel 350 meter. Kies koers en snelheid zo, dat je uit die dode
hoek blijft. Vuistregel: als je de schipper in zijn stuurhut kunt zien, kan hij jou
ook zien.
Geef beroepsvaartuigen de ruimte. Ze zijn groot en zwaar. Ze kunnen niet snel
stoppen en hebben veel manoeuvreerruimte nodig. Houd rekening met de
golfslag en de zuiging die vrachtschepen veroorzaken.
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Dring bij bruggen en sluizen niet voor, sluit aan bij de wachtende schepen.
Blijf niet ronddobberen, maar gebruik de wachtsteiger. Passeer de geopende
brug vlot en veilig. Zorg dat je in een sluis aan beide kanten kunt afmeren, dus
hang aan weerszijden stootwillen op.
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Geef tijdig een lange stoot met de scheepstoeter om anderen op gevaar te
wijzen.
Gebruik de marifoon (zend- en ontvangstinstallatie), dit is de beste manier om
contact te maken met andere schippers en verkeersbegeleiders. Voor
marifoongebruik moet je wel examen doen.
Vaar alcoholvrij. Net als in het wegverkeer ligt de wettelijke grens voor de
scheepvaart op 0,5 promille.
Vaarbewijs
Met het examen Klein Vaarbewijs op zak heb je basiskennis van de regels en
veiligheidsmaatregelen als je het water op gaat. Het Klein Vaarbewijs is
verplicht voor:
Minimumleeftijd
Voor het besturen van een schip gelden leeftijdsgrenzen.
Snelle motorboot (registratieplicht, RDW)
18 jaar
Vaarbewijsplicht
Motorboot en zeilboot langer dan 7 m, maximum snelheid 20 km/u
16 jaar
Geen vaarbewijsplicht
Open motorboot, korter dan 7 m, maximum snelheid 13 km/u
12 jaar
Geen vaarbewijsplicht
Zeil- en roeiboten, korter dan 7 m
Geen minimum leeftijd Geen vaarbewijsplicht...
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