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Jaargang  36 nr 1 oplage 395 exemplaren 

 Datum maart 2015 uitgave  5 x per jaar 

 
Bestuur Algemene Watersportvereniging Katwijk  

 

Voorzitter:    Luuk Wagter. Commandeurslaan 40, 2223 BA Katwijk  071/4027290 

                              E-mail: lwagter@kpnmail.nl 06/23060353 

2de voorzitter       Teun Kralt. Schaapherdershoek 14, 2231 AC Rijnsburg  071/4020165 

                              E-mail:t.kralt@telfortglasvezel.nl 06/19955721 

Secretaris:    Koos Ketting.  Kortenaerstraat 31, 2224 RH Katwijk  

                              E-mail: koos.ketting@versatel.nl 06/33736009 

2de secretaris:    Jaap v.d.Horn. Berkenpad 10, 2231XK Rijnsburg  071/4030047  

                              E-mail: jaap.vdhorn@outlook.com 

Penningmeester   Teun Kralt. Schaapherdershoek 14, 2231 AC Rijnsburg  071/4020165 

                              E-mail: t.kralt@telfortglasvezel.nl 06/19955721 

2de penningm:    Dicky v.d.Plas.  Meerburgkade 34, 2224 VB Katwijk 071/3018252 

                              E-mail: dirkplas1953@gmail.com 06/28106691 

Bestuurslid :    Klaas v/d. Plas. W. de Zwijgerlaan 49, 2224 ES Katwijk 

                              E-mail: dezwijger49@live.nl       06/26274366 

Bestuurslid:    Jan van Duijn. Remisestraat 14, 2225TJ Katwijk                 06/10406464     

    Email: jhwvanduyn@gmail.com                                           071/4075553 

 

Commissies 

De Meerpaal 

Redactie:    Joke Blom. Prins Bernhardlaan 328, 2224 VR  Katwijk 071/4072208 

                              E-mail: j.blom1959@gmail.com 06/38916349 

Advertenties:    Koos Ketting. Kortenaerstraat 31, 2224 RH Katwijk 06/33736009 

                              E-mail: sec.awk@gmail.com 

 

Evenementencommissie: 

Hoofd:                  Jan van Duijn. Remisestraat 14,  2225 TJ   Katwijk           

Leden:                  Klaas v/d. Plas. W. de Zwijgerlaan 49, 2224 ES Katwijk    

                             Janny v. Duijn.  Remisestraat 14,  2225 TJ Katwijk             071/4075553 

                             e-mail: janny.duijn@gmail.com                                           06/51764250 

  Dicky v.d.Plas   Meerburgkade 34, 2224VB   Katwijk                         

   

Postadres secretariaat en ledenadministratie AWK 

Kortenaerstraat 31 2224 RH Katwijk 

E-mail: sec.awk@gmail.com IBAN/ gironummer  NL44 INGB 0005 4049 41 

 

Website: http://www.watersport-katwijk.nl 
 

Leden  van de AWK die zitting hebben in het bestuur van de Stichting Jachthaven 

Katwijk:  L. Wagter en M.Haasnoot-van Duijn. 

mailto:dirkplas1953@gmail.com
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Voorwoord. 
 

2015. Een nieuw jaar is weer aangebroken en hier de eerste MEERPAAL van 

dit jaar. Het jaar van ons 50--jarig bestaan. Het bestuur en de 

evenementencommissie zijn al bezig met de voorbereidingen voor het jubileum 

wat in november plaat gaat vinden.  

 

Nog even en onze boot gaat droog voor onderhoud aan het onderwaterschip. 

Het is al weer een paar jaar geleden dus het wordt weer tijd. En dat betekent 

ook, dat de boot dan langzamerhand weer vaarklaar wordt gemaakt. Ik heb er 

weer zin in, laat de zomer maar komen.  

 

Ook het jaar van Sail 2015.  

https://www.sail.nl is de website van Sail 2015. Hier vindt u alle informatie 

over dit evenement en als u wilt kunt u zich via deze site zelfs opgeven als 

vrijwilliger. SAIL Amsterdam 2015 vindt plaats van woensdag 19 tot en met 

zondag 23 augustus 2015. 

 

Een site die ik u ook aan kan bevelen is 

http://www.watersportevenementenkalender.nl/. Hier vindt u alle activiteiten 

die op en om het water plaatsvinden in 2015 in heel Nederland. Misschien een 

idee voor uw vakantie.  

 

Maar ik hoop u ook te zien op de jaarvergadering en met het clubetentje 

Ik vind deze activiteiten altijd gezellig, je hoort nieuwtjes, ziet weer bekenden 

en last, but not least, een bingo als afsluiting van de ledenvergadering. 

Ik ben een groot bingo fan dus wij komen zeker (en niet alleen voor de bingo 

natuurlijk, meedenken met de vereniging is belangrijk). 

 

U vindt in deze MEERPAAL ook de informatie betreffende de voorjaarstocht. 

Dit keer gaan we naar Zaandam. Alle informatie leest u verderop in dit blad.  

 

Ik wens u veel leesplezier met deze MEERPAAL en hopelijk tot ziens tijdens 

de jaarvergadering en/ of clubetentje. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Joke. 

 
 

https://www.sail.nl/
http://www.watersportevenementenkalender.nl/
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VAN DE BESTUURSTAFEL…….. 

 

2015 staat in het teken van het 50 jarig bestaan van onze vereniging en het 

bestuur is dan ook al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van de viering 

daarvan. Wij zullen dit graag met u vieren op 20 november a.s. met een 

aangeklede receptie in het sponsorhome van Quick Boys aan de Sportlaan van 

17.00 tot 19.30 uur. U ontvangt hiervoor t.z.t. een persoonlijke uitnodiging met 

antwoordkaart. Deze antwoordkaart is belangrijk voor ons om een en ander in 

goede banen te leiden en voor een goede organisatie om te weten hoeveel 

personen aanwezig zullen zijn. Ook heeft het bestuur besloten om voor elk lid 

een jubileumvlag gratis ter beschikking te stellen. Elders in deze Meerpaal treft 

u een “vlaggenbon”  aan, waarop staat aangegeven waar en wanneer u deze 

vlag kunt ophalen. Maak daar gebruik van zodat iedereen op onze boten kan 

zien dat wij al 50 jaar bestaan. 

De nieuwjaarsreceptie was weer een gezellige bijeenkomst. Goed bezocht, 

maar er kunnen er altijd nog meer bij. Het is een goede gelegenheid om elkaar 

beter te leren kennen en onze ervaringen over het afgelopen vaarseizoen met 

elkaar uit te wisselen. 

 Op 20 maart is onze jaarlijkse ledenvergadering in Tripodia met aansluitend 

een gratis bingo. Voor u als lid is deze ledenvergadering belangrijk omdat alle 

beslissingen voor onze vereniging daar worden genomen. Daarom nodig ik u 

uit om in grote getale te komen. De meeste relevante stukken voor de 

vergadering vindt u elders in deze Meerpaal. 

 Jachthaven: 

Zoals de meesten van u al hebben gezien zijn de werkzaamheden voor het 

verplaatsen van de hoofdingang en de hellingbaan in volle gang. Het geeft 

uiteraard behoorlijk overlast, immers om naar het havenkantoor te komen moet 

van het middelste hek gebruik worden gemaakt. 

Zoals de planning er nu uitziet zal een en ander omstreeks begin april gereed 

zijn. Ook zal er een nieuwe berging worden geplaatst op het fietsenplatform.  
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Half februari zal een aanvang worden genomen met het ombouwen van de 

electrakasten. De muntinwerp automaten, welk nogal storingsgevoelig waren, 

worden vervangen door sepcardlezers. Deze sepkaarten (ook 

jachthavenbetaalkaart genoemd) zijn vooruitlopend op de omwisseling van de 

sepkeys naar sepcard, op het havenkantoor verkrijgbaar. U kunt deze kaart en 

later ook uw persoonlijke, genummerde jachthavenbetaalkaart opladen op het 

havenkantoor of bij de oplaadautomaat welke naast de toegang van het 

havenkantoor in de wand is geplaatst. Ook de douches en nieuw te plaatsen 

vuilcontainers zullen uitsluitend te gebruiken zijn met uw 

jachthavenbetaalkaart. Bewoners uit de omgeving kunnen dan dus geen vuil 

meer in onze containers werpen. 

Over de omwisseling van de sepkey naar jachthaven betaalkaart krijgt u 

uiteraard persoonlijk bericht van de jachthaven. 

 Uw nieuwe jachthavenbetaalkaart kunt u ook steeds meer in andere 

jachthavens in Nederland gebruiken. Per kaart kunnen 5 tot 9  havens worden 

geregisteerd. Echter, tegoeden op de kaart kunnen alleen in de haven worden 

gebruikt waar u de kaart heeft opgeladen. Dus een tegoed uit Katwijk kan niet 

in Bunschoten of  Leeuwarden worden gebruikt (en omgekeerd). 

Havenmeester Peter van den Oever zal per 1 april afscheid nemen van onze 

haven. Hij wordt opgevolgd door Evelyne Zwart. Zij heeft vorig jaar al enige 

tijd meegedraaid om te wennen en zij zal als havenmeester ons gezicht naar 

buiten zijn voor het komende seizoen en hopelijk nog veel langer. Ze wordt 

geassisteerd door een paar bekende assistenten: Dianne Schaap en Marie-

Louise de Mol alsmede een aantal jongeren, waarvan de meesten vorig seizoen 

ook al dienst hebben gedaan. 

Omstreeks half maart zal er weer water op de steigers worden aangesloten. De 

havenmeester en een aantal vrijwilligers van onze vereniging zullen dan de 

steigers weer schoonspuiten. Heeft u tijd over en zin om te helpen, meldt u dan 

even op het havenkantoor of bij de vereniging.  
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Ook kan nog gemeld worden dat de sloepenhaven bij Aqua Nova m.i.v. dit 

seizoen een maand eerder in gebruik kan worden genomen en ook een maand 

later gesloten zal worden, n.l. 1-4 tot 1-11.  Dus een verruiming van 2 

maanden! 

 Ik zie u graag in grote getale tegemoet op de ledenvergadering en wens u 

verder een  gezond en vaarspoedig vaarseizoen. 

Uw voorzitter 

Luuk Wagter 

 
 
 

 

 

 
 

 

Onderhoud, service en reparatie van uw pleziervaartuig op 

locatie. Ook winterklaar maken. 

Reeds 25 jaar ervaring. 

Bel vrijblijvend voor een offerte 06-512 293 60. 

Of ga naar http://www.bootservicebollenstreek.nl/ 

 

Boot Service Bollenstreek: 

Zelfs uw portemonnee vaart er wel bij 
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Een havenvrouw aan het roer! 

  

 

Ja u leest het goed de havenmeester per 2015 is een vrouw. Dit 

seizoen vormen Marie Louise, Dianne als 2de havenmeesters 

en ik gedrieën een vrouwelijk team. 

 

Het voorstel rondje…… Evelyne is mijn naam al bij mijn geboorte gegeven, 

Zwart is de naam van mijn vaders stam, Utrecht is de plaats waar ik ter wereld 

kwam in 1957. Inmiddels al weer 22 jaar getrouwd met Leen de Reus, samen 

hebben wij 2 kinderen, Jasper (21) en Renske (19), woonachtig in Enkhuizen. 

Wat heeft de havenvrouw zoal als ervaring in haar levenskoffertje: 

Als 14 jarige meiske ging ik naar de Nederlandse zeilschool op de Kaag.  

Met als gevolg dat, nu terug kijkend, het varen de rode draad in mijn leven is. 

Tussen de hierna genoemde opleidingen werd er in alle vakanties gevaren. Als 

instructeur in valken op de zeilschool, scheepskok, scheepsmaat en als 

stuurvrouw op charterschepen. 

Mijn eerste opleiding als 17 jarige was de opleiding tot bejaardenverzorgster te 

Utrecht. Hierna ben ik 2 jaar Au Pair meisje, met veel plezier, in Engeland en 

Frankrijk geweest. Met als gevolg dat ik terug in Nederland de degelijke 

opleiding tot gezinsverzorgster ging volgen in Leeuwarden. Na mijn diploma 

een seizoen gevaren op platbodems en zee charterschepen met gasten in de 

Deense wateren en rond de Zuid Engelse kust en de kanaal eilanden. Toch 

maar weer een nieuwe studie, de HBO opleiding in Amsterdam tot docent 

TeHaTex (Tekenen, Handvaardigheid, Textiel) en Kunstgeschiedenis. Het 

werden 6 heerlijke jaren vol kunst en creatieve vormgeving. In 1988 

afgestudeerd, boeken en creaties aan de kant en………..varen. 3 jaren vele 

reizen gemaakt over het IJsselmeer, Waddenzee en wereldzeeën. 

Leen ontmoet. Samen gevaren op de 2 mastklipper de “Vriendschap” uit 1905, 

lengte 27 meter  6 meter breed. Toen onze zoon Jasper zich aan diende besloten 

om als thuismoeder voor de kinderen te gaan zorgen. Maar varen bleef ik met 

grote regelmaat met dank aan Leen en mijn ouders die dan insprongen. Na 12 

jaar riepen mijn vriendinnen “Eef het wordt weer tijd om te gaan werken”,. 

 

Ik kreeg een baan bij vrienden als boekhoudster/ kwaliteitsmanager bij de firma 

Shiptron BV, Marine Communication Specialists voor SSB-,  AIS-, navigatie-, 

communicatieapparatuur en radiokeuring op olie- en boorplatformen.  
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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 

 

En nu ….. havenvrouw te Katwijk. 

Mijn taak bij als jullie havenmeester: 

Is het bewaken van een professionele en kwalitatief hoogwaardige organisatie 

waarin medewerkers én klanten zich thuis voelen. 

Wat willen wij u bieden komend seizoen: 

Met veel toewijding en enthousiasme zullen wij er naar streven u en alle 

passanten een gezellige en ontspannen tijd in de jachthaven te bezorgen. 

U bent bij ons altijd van harte welkom in het havenkantoor gewoon gezellig 

voor een praatje, als u met problemen, klachten of vragen zit. 

 

Ik wens u “goeie stoam” in seizoen 2015. 

 

Evelyne 

 

 

 

   



awk opgericht: 18 november 1965 

8 Meerpaal 2015.1 www.watersport-katwijk.nl 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene 

Ledenvergadering te houden op: vrijdag 20 maart 2015  

LOCATIE: Tripodia aan de Hoorneslaan AANVANG: 20.00 uur. 

 

Op de agenda staan de volgende punten: 

 

1. Opening door de voorzitter. 

 

2. Mededelingen en in en uitgaande stukken. 

 

3. Notulen van de vorige ledenvergadering van 14 maart 2014. 

 

4. Jaarverslag secretariaat en evenementencommissie, zie hiervoor de 

Meerpaal. 

 

5. Financieel verslag verenigingsjaar 2014 

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 H. C. van leeuwen. 

Lid zijn en S. C. Bachofner en Joke Blom. 

 

7. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar zijn Koos Ketting, Teun Kralt N. J. v/d Plas 

Tegen kandidaten kunnen zich melden tot 15 minuten voor de aanvang van de 

vergadering. 

 

8. Vaststelling contributie voor 2016 

Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven. Voor 2016 is per giro 

betalen € 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.  
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Vergaderstukken t.b.v.de ledenvergadering 2015 

 

Jaarverslag 2014 Algemene Watersportvereniging Katwijk  

 

Het verslag van de evenementen vindt u elders in de Meerpaal. Veel bijzondere 

gebeurtenissen vonden niet plaats, door de evenementencommissie zijn 

opnieuw diverse evenementen georganiseerd, zie ook het jaarverslag van de EC 

2014. Activiteiten voor het jubileum zijn in voorbereiding, de receptie 

gehouden wordt op 20 november 2015. 

 

Bestuur en commissies. 

Per maart 2014 is nu de samenstelling van het bestuur als volgt: 

Voorzitter Luuk Wagter 

2
de

  voorzitter Teun Kralt  

Secretaris Koos Ketting 

2
de

  secretaris Jaap v. d. Horn 

Penningmeester T. Kralt  

2
de 

 penningmeester Dicky v/d Plas  

Hoofd Evenementencommissie Jan van Duijn 

Bestuurslid Klaas van de Plas 

Zie ook de adressenlijst op pagina één van de Meerpaal. 

Er werden vier bestuursvergaderingen gehouden en het dagelijks bestuur kwam 

enkele malen bijeen. 

 

Leden aantal. 

We kunnen stellen dat het ledenaantal min of meer afwisselend is, maar wel in 

de dalende lijn. Afgelopen jaar werden 18 nieuwe leden ingeschreven. Per 31 

december was het ledenaantal 369 leden. 7 leden zijn ontzet uit de vereniging 

wegens niet betalen van de contributie, en 23 leden hebben om verschillende 

reden opgezegd, o.a. boot verkocht, andere plek gevonden.  

Bericht van overlijden is ontvangen op 2 maart van IJsbrand Schaart.  

Uit kerkblad vernomen dat op 30 juli is overleden AWK lid Jacob Groen. 

 

Meerpaal. 

Afgelopen jaar was de 35te jaargang van het clubblad. Ondanks dat er een 

uitgave minder uit komt is het kosten plaatje minder gunstig. We krijgen te 

doen met hogere verzendkosten en minder advertentie-inkomsten.  

We missen weer een adverteerder, Vishandel Schaap en nieuw is Service 

Centrum v. d. Wansem, Buitenkaag. 
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Oproep: Als u iemand weet die wel wil adverteren in de Meerpaal, neem dan 

contact met het secretariaat. 

Het postklaar maken en afleveren bij Post NL wordt gedaan door het 

secretariaat en Janny van Duijn.  

 

Ledenservice. 

Een aantal leden kreeg een attentie thuis bij terugkomst uit ziekenhuis en bij 

jubileum.  

 

Secretariaat. 

Door de invoering van een Europees betaling systeem en de IBAN nummers 

hebben we voor de AWK een nieuwe ledenadministratie opgezet in het Davilex 

systeem, dit wordt geaccepteerd door de banken. De 2 vorige bestanden zijn nu 

samengevoegd in 1 bestand wat inhoud dat ieder lid nu een nieuw lidnummer 

heeft gehad, te beginnen vanaf 1. Ook door de afschaffing van Windows XP 

zijn we overgestapt op een laptop ( met Windows8) voor de administratie. De 

machtigingen worden automatisch geïnd, leden die met een giro betaalden 

krijgen nu een contributiefactuur. 

Al met al een grote operatie waar veel tijd in gaat zitten. 

Opmerking: Leden die de contributie betalen met een machtiging kregen in 

december de nieuwe lidmaatschapskaart (LMK) en leden die per giro betalen 

krijgen deze per april. 

Zoals ieder jaar is het topdrukte om de decemberpost gereed te krijgen. We 

waren benieuwd hoeveel handeling er nodig zijn om de post weg te krijgen, dit 

zijn er ongeveer tegen de 4000, veel voorbereidingen, kopiëren, vouwen, 

inpakken dichtplakken e.d.  

 

Contributiebetalingen. 

 

In de laatste week van december hebben alle leden een schrijven gehad 

betreffende betalingen, tijd en datum van de nieuwjaarsreceptie en een 

uitnodiging voor het clubeten. 

  

 

 

 

 

 

 

 



awk opgericht: 18 november 1965 

12 Meerpaal 2015.1 www.watersport-katwijk.nl 

 

Verslag evenementencommissie 2014 

 

www.watersport-katwijk.nl 

 

Januari 

Activiteit: Nieuwjaars receptie 

Plaats: Kantine van de Jachthaven 

Datum: 7 januari 

Op zaterdag 7 januari was de kantine 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 90 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: de Gouden Leeuw Voorschoten 

Datum: 7 maart 

Een gezellige avond in restaurant de Gouden Leeuw ongeveer 40 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 65 personen waren aanwezig. Er waren geen jubilarissen.  

Na afloop werd er een gratis bingo gedraaid. Zie ook verslag secretariaat.  

 

April 

Activiteit: High Tea 

Plaats: De Lounge  

Datum: 12 april 

13 personen waren aanwezig, een evenement dat door de deelnemers goed 

werd ontvangen het was een hele gezellige middag, en de sfeer was geweldig.  

 

Mei 

Activiteit: Hemelvaarttocht. 

Plaats: Rotterdam 

Datum: 29 mei t/m 1 juni 2014 
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Dit jaar ging de 4-daagse tocht naar Rotterdam in jachthaven Blijdorp. We 

waren daar met 21 boten. De haven was met de bus ongeveer 10 minuten  

van in het centrum, het weer goed dus we konden fijn uitstapjes maken naar het 

centrum met zijn vele winkels en andere attracties in de omgeving. 

Vrijdag was er een groep die met de Splastoerbus een rondrit door een gedeelte 

van Rotterdam maakte en die ook het water in reed om vervolgens een stukje 

door de haven te varen, dit was echt een belevenis, andere gingen de stad in om 

daar te winkelen en andere dingen te doen die zij leuk vonden. 

Vrijdagavond hadden we een geweldige gezellige avond in de kantine met een 

Chinees lopend buffet. Zaterdagavond hadden wij een gezellige avond in de 

kantine met een hapje en een drankje. 

Zondagmorgen om 9.30 uur gingen de trossen weer los en de reis naar huis 

ging voor de meeste van ons weer beginnen. 

 

Augustus 

Activiteit: Gondelvaart 

Plaats: KRV/ Rijn 

Datum: 29 augustus 

I.s.m.de oranjeverenging werd er de traditionele gondelvaart georganiseerd. 

23 boten hadden zich ingeschreven. Waaronder ook een onderzeeër. 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 Skuytevaart 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. Die verziekt werd door de onderzeeër die niet volgens 

afspraak als eerste vertrok maar halverwege de gondelvaart er tussenin kwam, 

bij het afmeren bij de zeeverkenners zorgden die voor een gigantisch 

oponthoud zo dat de gondelvaart in tweeën gesplitst werd. 

En door vele toeschouwers die stonden te wachten op een mooie gondelvaart 

werd dit als teleurstellend ervaren. 
 

Er werden in 2 categorieën prijzen uitgedeeld, grote en kleine boten en de 

gondel van het jaar. 

Grote boten: nr. 3: Samantha. nr. 2: Jeanette. nr. 1: Vrijheid. 

Kleine Boten:nr. 3: Havenmeesterboot.nr. 2: Hertog Jan. nr. 1: Enkhuizersloep. 
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De mooiste gondel van het jaar was de Marisa. 

Niet zo’n een geslaagd evenement waar met plezier op terug gekeken kan 

worden.  

 

September 

Activiteit: Najaars vaartocht  

Plaats: Schiedam 

Datum 26 t/m 30 september 

Ong. 23 deelnemers hadden ingeschreven voor Schiedam waar we uiteindelijk 

met 13 schepen verbleven in de vernieuwde buiten haven van Schiedam en 

hadden we gezellige dagen met geweldig mooi weer. En de stemming was top 

en op zaterdag zijn we gezamenlijk wezen eten bij eet café Bouman, we hadden 

daar een gezellig samen zijn met een hapje en een drankje. Op maandag zijn de 

deelnemers alweer naar de thuishaven terug gevaren. We kunnen terug kijken  

naar een heel andere invulling van de Branderfeesten van Schiedam die toch 

wel erg versoberd zijn. 

 

Oktober 

Activiteit: Whisky proeverij 

Plaats: Hotel Zee en Duin 

Datum : 4 oktober 

Op zaterdagavond 4 oktober was afgesproken dat er voor de leden van de 

Watersportvereniging een whisky proeverij gehouden zal worden bij Hotel Zee 

en Duin.Op woensdag kregen we te horen dat deze niet door kon gaan. Na enig 

overleg was er toch een oplossing. De proeverij kon toch doorgaan bij Slijterij 

de Hoorn op het Hoornesplein. Er was van de leden zeer weinig interesse, er 

waren 8 personen waar van maar 4 leden en 4 personen als gast. De sfeer was 

wel gezellig maar ik had er toch heel wat anders van verwacht.  

Dit was dus geen geslaagd evenement en is niet voor herhaling vatbaar. 

 

November 

Activiteit; Bingo  

Plaats: Wijkvereniging Noordnoordoost 

Datum: 8 november 

70 personen waren aanwezig op de bingoavond. Het was een gezellige avond, 

waar velen deelnemers leuke prijzen wonnen met de bingo de loterij en (wilde) 

bingo. 
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Verslag van de ledenvergadering AWK 14 maart 2014. 
 

Zalencentrum Tripodia Katwijk.  

Aanwezig: 62 personen waarvan 37 leden en 25 bezoekers 

Met kennisgeving afwezig Leen Verburg en Dick Broekhuizen 

 

Aanvang: 20.00 uur 
1. Opening: 

De voorzitter opent de 49
ste l

 leden vergadering en meldt dat er nog maar 1 

jaar is te gaan tot het 50 jarig bestaan van onze vereniging. 

 
2. Mededelingen: 

Er wordt stil gestaan stil bij de overledenen van onze vereniging namelijk 

op 21 februari 2014 J. Ouwehand, 29 oktober 2013 G. v. d. Plas, 

10 december 2013 H. Buikhuizen en tot slot 6 maart 2014 IJ. Schaart. 

 

Hank Buikhuizen heeft vanaf de oprichting van onze vereniging zich met 

hart en ziel ingezet als bestuurslid en voorzitter van onze verenging en ook 

de 1
 ste

  vaarcursussen heeft hij geleid als instructeur. Tevens heeft hij ook 

een grote invloed op het landelijk vaarbewijs gehad. 

 

Voor zover mogelijk is het bestuur naar condoleance of bij begrafenis 

aanwezig geweest of heeft op andere wijze haar medeleven laten blijken. 

Wij wensen de nabestaanden alle goeds en sterkte om dit verlies te 

verwerken.  

Verder wensen wij de leden die operaties hebben ondergaan of ziek zijn 

een spoedig herstel en een goede gezondheid toe. 

 

De Meerpaal: 
De meerpaal wordt sinds vorig jaar opgemaakt door Joke Blom en we 
kunnen wel zeggen naar alle tevredenheid. 
Helaas is het ook te merken dat het bij onze adverteerders de crisis ook 
niet ongemoeid laat, enkele hebben aangegeven niet meer te willen 
adverteren. Er wordt een beroep gedaan op de leden om in hun omgeving 
te kijken of er wellicht nieuwe adverteerders te vinden zijn. Informatie is 
bij Koos Ketting te verkrijgen. 

 

Haven: 

 De vorig jaar aangekondigde nieuwbouw van het havenkwartier is vorig 

jaar juni van start gegaan met de bouw van de eerste, inmiddels 
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opgeleverde woningen langs de industrieweg. De start van het 

appartementen complex aan Rogstraat zal waarschijnlijk in april 

plaatsvinden. De bouwmuur van dit complex komt direct tegen het hek 

van de haven. 

De bouwsteiger komt zelfs (overkapt) op onze walkant waardoor enkele 

ligplaatsen niet bereikbaar zullen zijn. Voor deze huurders zal tijdelijk en 

passende oplossing worden gezocht. De herinrichting van de hoofdtoegang 

is nog niet rond, maar daar is regelmatig overleg over met de gemeente. 

Zodra hierover meer nieuws is zal dit worden gemeld in de meerpaal.  

 

Sanitair unit: 

De sanitair unit voor de groenstrook is inmiddels afgeleverd en zal 

binnenkort worden afgemeerd aan de overkant. Begin april worden de 

nutsvoorzieningen worden aangesloten. De toegang voor de toiletten en de 

douches zullen worden geregeld d.m.v. de zogenaamde jachthavenkaart. 

Die bij het havenkantoor kan worden opgewaardeerd.  
 

Invoering nieuw jachthaven reglement: 

De invoering van het nieuwe jachthaven reglement gaf in de eerste 

instantie wat problemen met de tussentijdse opzegging van de box, maar is 

inmiddels aangepast en teruggebracht naar de oorspronkelijke termijn van 

3 maanden. 

 

Bediening Sandtlaanbrug: 

Dit is al jaren met de gemeente en andere instanties lang een onderwerp 

van gesprek. 

Inmiddels zijn er weer enkele besprekingen geweest. Piet de Vries 

(voorzitter SJK) heeft zich daarvoor sterk gemaakt maar een besluit is er 

nog niet genomen. Diverse mogelijkheden worden onderzocht, 

bijvoorbeeld de suggestie om de brug op zaterdagmiddag en zondag een 

aantal uren door vrijwilligers van de haven te laten bedienen. 

 

Vertrek havenmeester/assistent 

De Voorzitter geeft het woord aan Piet de Vries  om uitleg te geven over 

het opstappen van de havenmeester en zijn assistent. Door de stijgende 

loonkosten (50% toename vanaf 2009) zullen er geen dure krachten meer 

worden ingezet. 

Dat houdt in dat de havenmeester en zijn assistent om de twee weken in 

het hoogseizoen en zaterdag dienst moeten gaan draaien samen met een 

jongere (goedkopere) kracht. Het verzoek was ook op zondag te draaien 
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maar dit heeft het bestuur laten varen. Het blijkt dat de havenmeester en 

zijn assistent niet bereidt zijn deze zaterdag diensten te willen draaien en 

daarom ontslag hebben genomen. Er zal volgende week een vacature 

worden gezet in diverse weekbladen voor het werven van een nieuwe 

havenmeester. Tussentijds zullen de werkzaamheden intern worden 

opgevuld. Kandidaten die bereidt zijn hand en spandiensten te verlenen 

zijn van harte welkom. 

 
3. Notulen ledenvergadering 2012: 

Deze worden zonder op of aanmerkingen vastgesteld en ondertekend. 

 
4. Jaar verslag secretariaat en evenementen commissie: 

Ook op deze verslagen zijn geen op of aanmerkingen en worden 

goedgekeurd. 

 
5. Financieel verslag: 

De transactie kosten bij de bank nemen toe. 

Momenteel zijn we nog bij twee verschillende banken maar gaan bekijken 

of we over kunnen naar 1 bank. 

De subsidie van de stichting zijn opgenomen in de post evenementen.  

Voor het jubileum jaar is € 8000, - gereserveerd. 

 
6. Verslag kascommissie. c.q. verkiezing kascommissie: 

De commissie heeft geen onregelmatigheden in de boeken geconstateerd 

en geeft de penningmeester decharge voor het afgelopen boekjaar.  

Dhr. A. Jonker is aftredend als nieuw reserve lid wordt gekozen Mevr. J. 

Blom. De kascommissie bestaat nu uit: H. C. van leeuwen, S. C. 

Bachofner en als reserve lid Mevr. J. Blom. 

 
7. Bestuursverkiezingen: 

Er hebben voor de vergadering geen kandidaten zich aangemeld voor het 
bestuur. 
Dicky v.d. Plas en Jaap v.d. Horn zijn aftredend en herkiesbaar. 
Janny v.Duijn stopt als bestuurslid maar blijft wel beschikbaar voor de 
evenementen commissie. 
Voorgesteld wordt, omdat Jan.v.Duijn heeft zich beschikbaar gesteld heeft 
als bestuurslid hem als bestuurslid op te nemen. Omdat er vanuit de leden 
geen bezwaren zijn wordt dit voorstel aangenomen. 
Klaas.v.d. Plas heeft aangegeven te willen stoppen als hoofd evenementen 
commissie maar blijft wel bestuurslid. 
Jan heeft aangegeven deze taak wel op zich te willen nemen. 
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 Vaststelling contributie: 
Door de oplopende voor lopende kosten stelt het bestuur voor de 
contributie aan te passen. 
Vanaf 2015 wordt voorgesteld € 22,50 voor betalen met een automatisch 
incasso en betalen op rekening € 25, - 
Hier zijn vanuit de leden geen bezwaren tegen en wordt het voorstel dus 
aangenomen. 

 
8. Jubilarissen: 

L. Verburg is 25 jaar lid van de vereniging maar was vanavond helaas 

verhinderd. 

 Het jubileum geschenk zal alsnog bij hem thuis worden afgeleverd. 

 Dirk Hus meldt dat hij al langer lid is dan 25 jaar. De voorzitter merkt op 

dat alleen bij 25 jaarlidmaatschap een jubileumgeschenk wordt gegeven. 

 
9. Rondvraag: 

Simon Bachofner stelt om de porto kosten te drukken om de meerpaal 

digitaal (per mail ) ter versturen. 

Niet iedereen heeft E-mail en het bestuur verwacht dat de meerpaal dan 

weinig gelezen zal worden. 

Het zou aan de leden kunnen vragen of zij de meerpaal digitaal willen 

ontvangen. Het bestuur dit in overweging nemen. 

Joke Jonker vraagt of de najaarstocht naar Schiedam helemaal van de baan 

is. Voorlopig wil omdat de kademuren waar normaliter afgemeerd wordt in 

zeer slechte staat zijn en een afmeer verbod geldt. De gemeente Schiedam 

heeft voorlopig geen prioriteit gegeven aan het opknappen van de kade 

muren. 

 
10. Sluiting: 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en meldt dat er na de vergadering 
nog een gezellige bingo wordt gedraaid. 
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Van het secretariaat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverteren in de Meerpaal? 

Per 1/3 pagina,   per jaar € 45,00 

Per ½   pagina,  per jaar € 57,50 

Per ¾   pagina,  per jaar € 75,00 

Per 1/1 pagina,   per jaar € 92,50 

 

Info bij het secretariaat, zie voorblad. 

 
 

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 

 

mailto:bakkerprotech@xs4all.nl
http://www.bakkerprotech.nl/
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De evenementencommissie 
 

Voorjaarstocht 14 t/m 17 mei 2015. Bestemming: Zaandam. 

 

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. 

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 Zaandam. We zijn daar te gast bij de jachthaven de 

Dukra, een jachthaven vlak bij het centrum met talloze restaurants, kroegjes en 

winkels in en rond het centrum. 

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. 

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 14 mei om 8.00 uur met z’n allen uit de jachthaven 

van Katwijk naar Zaandam. Zondag morgen om 9.00 uur gaan de trossen weer 

los en varen we weer naar Katwijk. 

 

Inschrijfformulier uiterlijk voor twee mei inleveren bij een lid van de 

evenementencommissie.  Adressen VOOR in de MEERPAAL. 

 

INSCHRIJFFORMULIER  4-DAGENTOCHT     
NAAM BOOT     

SCHIPPER     

LENGTE     

BREEDTE     

MOBIEL NUMMER     

Emailadres 
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Boat Conveyor, iets voor Katwijk? 

 

De gemeenten Apeldoorn en Epe onderzoeken momenteel of de bouw van zo'n 

Boat Conveyor geschikt is om boten over de A50 bij het Veluwse dorp Emst te 

laten rollen. 

ENGINEERINGNET.NL - Ingenieursbureau Witteveen + Bos heeft deze 

lopende band, de Boat Conveyor, ontworpen als een goedkope oplossing om 

boten allerlei soorten obstakels te laten passeren. De gebruikelijke methodes 

hiervoor, schutsluizen en scheepsliften, zijn namelijk duur in aanleg en 

onderhoud. 

 

De gemeenten Apeldoorn en Epe kijken nu of dit een oplossing is om de 

pleziervaart over het Apeldoorns Kanaal richting Epe mogelijk te maken. Dit 

past binnen het plan om het kanaal tussen Dieren en Hattem weer bevaarbaar te 

maken. 

 

De kosten van zo'n lopende band liggen tussen de 6 en 12 miljoen euro. Samen 

met de Stichting Apeldoorns Kanaal is een verzoek ingediend bij de gemeenten 

Apeldoorn en Epe om nader onderzoek financieel mogelijk te maken. 

 

De Boat Conveyor heeft de vorm van een brug met twee lopende banden in V-

vorm en een open onderkant voor de kiel van de boot.  

Q S S  

Quality Service Supply 
Valkenburgseweg 64a  

2231 KE Katwijk 

  

 Telefoon: 06-39688519 

  

VOOR ALLE SCHEEPS 

DOEHETZELVERS 
http://www.dhzw.nl 

  

http://www.dhzw.nl/


awk opgericht: 18 november 1965 

24 Meerpaal 2015.1 www.watersport-katwijk.nl 

 

De maximale lengte van boten die over de lopende band kunnen rollen is 20 

meter. De lopende band krijgt een zachte laag bestaande uit een gelachtige 

vulling in een kunststof omhulling die de vorm van de boot aanneemt. 

 

Voor overspanning van de A50 is een bruglengte nodig van 260 meter. Ook 

moet de brug een hoogte hebben van minimaal 4,60 meter, om aan de 

richtlijnen van Rijkswaterstaat voor doorrijhoogtes van snelwegen te voldoen. 

De helling van de band in de lengterichting mag niet boven de vijftien graden 

komen. 

 

Plan is de brug volledig automatisch te maken en te laten werken op zon- of 

windenergie. De loopbanden worden aangedreven door elektromotoren. 

Onderzocht wordt of de energie die wordt opgewekt bij de afdaling weer kan 

worden opgevangen. 

 

Ook het CDA in Woerden heeft gevraagd om onderzoek naar een verbinding 

tussen de Cattenbroekerplas en de Oude Rijn. Witteveen + Bos heeft zelf al 

gekeken hoe bij Katwijk een passage van de Oude Rijn naar de Noordzee 

is te maken.  
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Contactgegevens Jachthaven Katwijk. 
 

Bezoek adres: 

Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk (EJK) 

Haringkade 6, 2224 RA Katwijk 

 

Post adres: (dit adres gebruiken voor alle post) 

Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk (EJK) 

Postbus 9, 2220 AA Katwijk 

 

Telefoon havenkantoor:  

071 40 29793 

 

Telefoon secretariaat: 

071 40 86378 

(alleen op dinsdag en donderdag van 09:00 – 17:00 uur) 

 

Website 

http://www.jachthaven-katwijk.nl 

 

E-mail 

havenmeester@jachthaven-katwijk.nl  

secretariaat@jachthaven-katwijk.nl 

 

 
 

 
 
 

 

mailto:secretariaat@jachthaven-katwijk.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=1KxDVEXwHyLMKM&tbnid=QnAWe9JQef7-pM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jachthaven-katwijk.nl%2F&ei=T0O7UZbcK6Ob0QWQuoHQCg&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNFmPKvY8blwGNaHPMAad6CSN6Cd7A&ust=1371313356323858
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Nieuwsbrief 
 

Als u interesse hebt kunt u zich aanmelden om geregeld de nieuwsbrief van de 

AWK in uw mailbox te ontvangen. 

 

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?   

Meldt 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: meldt u aan via bovenstaand emailadres en ontvang de nieuwsbrief 

geregeld in uw mailbox. 

 

 

Van de redactie. 

 

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 mei 2015 

Kopij kan ingeleverd worden tot half mei 2015 

mailto:nieuwsbriefawk@gmail.com
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Van de evenementencommissie. 

 

Agenda 2015 (onder voorbehoud) 

 

 

14 maart Live en Cooking bij Restaurant de Gouden Leeuw in 

Voorschoten. € 32,50 per persoon. Aanvang 18.00 uur. 

 

20 maart Ledenvergadering in Tripodia zaal open om 19.30 uur.  

De ledenvergadering begint om 20.00 uur. 

Na afloop gratis Bingo met mooie prijzen 

 

14 mei   Voorjaarstocht naar Zaandam. Vertrek uit de haven 8.00 uur. 

Inschrijfformulier inleveren bij de evenementencommissie 

uiterlijk voor 2 mei. 

 

27 augustus Diverse activiteiten op het haventerrein voorafgaand van de 

gondelvaart. ‘s avonds een optreden van shantykoor 

Skuitevaart in de kantine van de jachthaven. 

 

28 augustus Gondelvaart u doet toch ook mee? 

 

17 september  Afsluiting tocht van het vaarseizoen,  dit wordt een 

verassingsbestemming. 

 

7 november Bingoavond met vele mooie prijzen en vleesprijzen. Kom er 

gezellig bij en geniet van een fijne avond. 

 

20 november Jubileum receptie 50 jarig bestaan van de 

Algemene Watersportvereniging Katwijk in 

het sponsorhome van Quickboys aan de Laan van Nieuw Zuid. 
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