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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@kpnmail.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. Hoorneslaan 370, 2221 GS 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.v.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
mailto:janny.v.duijn@gmail.com
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Voorwoord. 
 

Het vaarseizoen staat weer voor de deur en ik heb er zin in!  

 

Aan de buitenkant van onze boot wordt hard gewerkt en ik ben bezig om 

kussens, gordijnen en alles wat aan boord moet, te verzamelen zodat de boot 

weer kan worden ingericht. We hebben ook alle vlaggen vernieuwd en de vlag 

met AWK 50 jaar, zal zeker in top prijken.  

 

Het club-etentje is achter de rug en het was erg gezellig. Het eten was echt 

prima, voor ieder wat wils en zeker zeer genoeg. Plus goed gezelschap: meer 

heb je niet nodig voor een gezellige avond.  

Evenementencommissie: thanx! 

 

In deze Meerpaal alvast een vooraankondiging voor de gondelvaart. Dit is pas 

over 3 maanden maar u weet zelf hoe snel de tijd gaat. U hebt dus nog even om 

te beslissen dat u mee gaat doen  

 

En in november het jubileum van de AWK. U heeft toch ook de vlag 

opgehaald. Ik vind het een leuk idee om deze vlag aan iedereen te geven, een 

leuk ontwerp en het zal een blijvende herinnering blijven.  

Op naar het feest!  

Wist u dat watersportvereniging in de Kaag ook 50 jaar bestaat, net als de 

jachthaven in Leiderdorp. 

 

Deze week gaan we naar Zaandam, met de openingstocht van de vereniging. 

Het wordt best wel lekker weer, als ik Piet Paulusma mag geloven, maar ja, 

als je op een andere teletekst pagina kijkt wordt het weer minder.  Ik zit altijd 

alle teletekstpagina’s van het weer te kijken en welk het mooiste weer aangeeft 

die geloof ik.  

 

Ik wens iedereen een mooi vaarseizoen en veel leesplezier met deze 

MEERPAAL.  Heeft u trouwens nog een artikel voor de volgende uitgave? 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Joke. 
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Van de bestuurstafel. 

Het voorjaar is weer begonnen, de haven is klaar voor het seizoen, de meeste 

schepen zijn er ook weer klaar voor al hoewel ik nog veel lege boxen in de 

haven zie. 

De voorjaarsvergadering is achter de rug en is zonder bijzonderheden in een 

gezellige sfeer verlopen. Ook het etentje bij De Gouden Leeuw is in een goede 

sfeer verlopen; het eten was goed en het was gezellig. Op het moment dat ik dit 

stukje schrijf staat de voorjaarsvaartocht nog te beginnen en wel op hemelvaart. 

Zo’n 28 leden hebben zich opgegeven en ik ga er vanuit dat het weer een 

gezellige boel wordt in Zaanstad. 

 

Op de ledenvergadering heb ik het al aangegeven: HOUDT 20 NOVEMBER 

A.S. VRIJ!!!!, in verband met de viering van het 50-jarig bestaan van onze 

vereniging! U krijgt allen een persoonlijke uitnodiging. 

  

Op de haven is alles nagenoeg gereed voor het nieuwe seizoen. De 

muntproevers voor elektra zijn omgebouwd evenals de douches. Ook de 

hekken gaan alleen nog maar open met de jachthavenbetaalkaart. Velen van u 

hebben deze als opgehaald en de sepkey ingeleverd.  

Nog even het gebruik: bij de muntproevers voor elektra: houdt de klaart voor 

de muntproever tot u het saldo ziet, daarna ziet u – 1euro, dan direct de kaart 

weghalen en knopje naast uw stekker indrukken. Houdt u de kaart er langer 

voor, dat kan uw saldo snel verminderen. Bij de hekken ook even wachten als u 

de kaart er voor houdt, daarna kunt u het hek openen. Gedurende de zomer zal 

het hek bij de trap van de hoofdingang open blijven, maar de hellingbaan moet 

ook geopend worden met de jachthavenbetaalkaart. Tot slot hierover: op 

dinsdag 12 mei zullen de ondergrondse vuilcontainers worden vervangen door 

nieuwe welke ook alleen met de jachthavenbetaalkaart geopend kunnen 

worden. Dus: “houdt uw kaart altijd bij de hand”. 

 

Ook is op de haven de blauwe vlag weer gearriveerd. Samen met ruim 100 

havens in Nederland is onze haven weer goedgekeurd om deze onderscheiding 

voor kwaliteit te voeren! 

 

Wij wensen onze nieuwe havenmeester Evelyne Zwart veel succes met haar 

ploeg van studenten en wensen hen een goed seizoen. 

Denkt u nog aan het afmeldbriefje, ook als u een dagje weg bent? 

  

Het bestuur wenst u allen een goed en gezond vaarseizoen toe! 

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 

 
 

 

 

Voor de kids: zoek de 5 verschillen. 
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Seizoen 2015 van start……. 
 

Wellekom 2015! 

 

Steigerschoon gespoten,  brandblusmiddelen kasten vernieuwd, 

prachtige eclectische poorten, een sep-card systeem voor 

douches en elektra, alle sanitaire voorzieningen zijn weer  “spik 

en span”, een heerlijk en solide opbergruimte  is gerealiseerd, 

kortom seizoen klaar. 

 

Uw haven team is er klaar voor!!! Dit jaar staan Marie Lousie , Dianne, Kevin , 

David, Roy, Monique en  Lisanne weer klaar om u allen gastvrij te ontvangen 

en te woord te staan. De eerste varende gasten hebben zich aan gediend, uit 

binnen en buitenland. Het gaat weer bruisen in de haven.  

 

Afmeldbriefjes inleveren…….  

Als nieuwe havenmeester wil ik graag het volgende nog bij jullie allen onder 

de aandacht brengen. 

 

Wist u dat: 

Als wij geen afmeldbriefje van u ontvangen hebben en uw box is leeg, wij dan 

het recht hebben om uw box aan passanten te verhuren.  

AUB schrijf uw afmeldbriefje. 

Daarmee voorkomt u ergernis dat uw box bij terugkomst toch bezet blijkt. 

 

Ten overvloede misschien een stukje uit de algemene voorwaarden huur en 

verhuur: 

ARTIKEL 9 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE 

CONSUMENT 

2. De consument is verplicht: 

h. wanneer zijn vaartuig het haventerrein verlaat dat aan de ondernemer mee te 

delen *onder opgave van datum van terugkeer;  

*Lees hier: afmeldbriefje inleveren 

Alvorens dank voor uw medewerking 

 

Mocht u vragen hebben aarzel dan niet om  langs te komen in ons gezellige 

kantoor of pak de telefoon of mail naar havenmeester@jachthaven-katwijk.nl 

Tot ziens , 

 

Evelyne, uw havenmeester 
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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: www.jachthaven-katwijk.nl 

 

E-mail 

havenmeester@jachthaven-katwijk.nl  

secretariaat@jachthaven-katwijk.nl 

 

Inbraak in 34 boten bij watersportvereniging  (bron: Hart van Nederland) 

 

In maar liefst 34 boten die bij watersportvereniging De Kulk in Vlaardingen 

lagen is zondagnacht ingebroken. Een enorme domper voor de schippers, die 

hun boten net  hadden klaarliggen voor het vaarseizoen.  

 

Ook op het schip van Henk de Bruin is de hele boel overhoopgehaald. Hij is 

bijna iedere dag op de vereniging te vinden, de boten zijn zijn lust en zijn 

leven. “Ze hebben mijn gereedschap en mijn vouwfiets meegenomen en er is 

van mijn jenever gedronken”, vertelt hij. Het is voor Henk al de tweede keer 

dat er spullen uit zijn geliefde bootje zijn geroofd. De politie heeft een 

sporenonderzoek gedaan in de haven, maar er zijn nog geen verdachten 

aangehouden. De inbrekers hebben voornamelijk gereedschap buitgemaakt. 

 

http://www.watersportbeveiliging.com/ 

Watersportbeveiliging.com biedt u een breed assortiment beveiligingssystemen 

waaronder sloten, kabels, walankers, kettingen, buitenboordmotorsloten en 

elektronica waaronder track en trace,en bootmanagementsystemen. Alle 

producten zijn specifiek geschikt 

http://www.watersportbeveiliging.com/
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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 

 

 

 
  
Van de redactie. 

 

Uw kopij of opmerkingen is/zijn altijd welkom 

 

U kunt u kopij insturen via email; j.blom1959@gmail.com 

 

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 juli/augustus 2015 

Kopij kan ingeleverd worden tot begin juli 2015 

 

  

mailto:j.blom1959@gmail.com
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kracht* benaming wind 
gemiddelde 
snelheid over 
10 minuten  

wind 
gemiddelde 
snelheid over 
10 minuten 

uitwerking boven land en bij 
mens  

  km/h  m/sec   

0  stil  0-1  0-0,2  rook stijgt recht of bijna 
recht omhoog  

1  zwak  1-5  0,3-1,5  windrichting goed af te 
leiden uit rookpluimen 

2  zwak  6-11  1,6-3,3  wind merkbaar in gezicht  

3  matig  12-19  3,4-5,4  stof waait op  

4  matig  20-28  5,5-7,9  haar in de war; kleding 
flappert  

5  vrij krachtig  29-38  8,0-10,7  opwaaiend stof hinderlijk 
voor de ogen; gekuifde 
golven op meren en 
kanalen; vuilcontainers 
waaien om 

6  krachtig  39-49  10,8-13,8  paraplu's met moeite vast 
te houden  

7  hard  50-61  13,9-17,1  het is lastig tegen de wind 
in te lopen of te fietsen 

8  stormachtig  62-74  17,2-20,7  voortbewegen zeer moeilijk  

9  storm  75-88  20,8-24,4  schoorsteenkappen en 
dakpannen waaien weg; 
kinderen waaien om 

10  zware 
storm  

89-102  24,5-28,4  grote schade aan 
gebouwen; volwassenen 
waaien om 

11  zeer zware 
storm  

103-117  28,5-32,6  enorme schade aan bossen  

12  orkaan  >117  >32,6  verwoestingen  
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Van de evenementencommissie. 

 

Sloepen berichten 

Belangrijk bericht voor leden die met een sloep varen. Door leden van de 

watersportvereniging, de AWK, is aan het bestuur gevraagd of er wel eens  

wat gedaan wordt, of georganiseerd voor leden die met een sloep varen. 

 

Het bestuur en de evenementencommissie is van mening dat op deze vraag 

zeker positief gereageerd moet worden. 

Hierbij willen we u het volgende voorstellen. Wij gaan op zoek naar iemand 

die in het bezit is van een sloep en in de sloepenwereld thuis is en die wil 

samenwerken met de evenementencommissie om een sloepentocht uit te zetten 

 

Het zal wel niet zo moeilijk zijn om een dag(je) te gaan varen met een aantal 

sloepen, maar wel belangrijk is wel dat er voldoende interesse voor is.  

Er wordt hier gesproken over sloepen, dat moeten we niet zo precies nemen, 

denk hierbij ook aan een opduwertje of een boot met lage doorvaarthoogte, 

Wij zijn op zoek naar iemand die in het bezit is van een sloep omdat het 

vaargebied van de sloepvaarder is heel anders dan die van de grotere jachten. 

 

We weten allemaal dat sloepvaren sterk afhankelijk is van het weer. Daarom is 

het belangrijk dat u bijvoorbeeld mobiel bereikbaar bent. Zo is het mogelijk, als 

er een reisje is uitgestippeld, en het weer omslaat, iedereen direct bereikbaar is 

en kunnen de leden onderling contacten leggen. 

Wie zich wil inzetten met het helpen voor het organiseren van een sloepentocht 

kan contact opnemen met de evenementencommissie. 

 

Adressen van de leden van de evenementencommissie en hun telefoonnummers 

staan voorin deze MEERPAAL. 

  

Gondelvaart 2015 

Eind augustus vindt weer de traditionele gondelvaart plaats. Deze zal in het 

teken staan van 50 jaar AWK. Het leuke is dat ook de watersportvereniging van 

de Kaag ook 50 jaar bestaat. Leden van de watersportverenging de Kaag 

komen onze gondelvaart opluisteren. 

 

De zaterdag na onze gondelvaart vindt een gondelvaart plaats in de Kaag en 

daar kunnen wij aan deelnemen.  

Dus iedereen: doe mee met de gondelvaart en zorg ervoor dat het een mooi 

feest wordt, ook voor uw AWK. Meer info in de volgende MEERPAAL 
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Van de evenementencommissie. 

 

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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Let op: wijzigingen bediening sluizen en bruggen. (bron: vaarkrant) 

 

Op 1 april start het recreatieseizoen en gaan veel recreanten weer met hun boot 

het water op. Dan is het goed om te weten dat voor een aantal bruggen en 

sluizen in Nederland sinds 1 januari 2015 andere bedieningstijden of –wijzen 

gelden. Bereid uw reis dus goed voor! 

 

Op aanvraag of minder open 

De bediening van een aantal bruggen en sluizen is op verschillende manieren 

aangepast/versoberd: 

• Gewijzigde bedieningstijden: op bepaalde tijden is er geen bediening meer. 

• Minder sluismeesters op een bedieningscentrale, waardoor er op bepaalde 

tijden minder bediening is. 

• Geen vaste sluismeester meer, de bediening gebeurt op aanvraag. 

Voor de scheepvaart betekenen de aanpassingen dat de kans op wachttijden iets 

groter is. 

 

Versobering 

De wijzigingen in de bediening van deze bruggen en sluizen zijn het gevolg 

van een taakstelling uit het regeerakkoord die Rijkswaterstaat moet uitvoeren. 

Om de effecten voor de recreatievaart en beroepsvaart te beperken, is samen 

met bedrijven in scheepvaartsector en regionale overheden gekeken naar de 

minst ingrijpende oplossingen per sluis of brug. 

 

Bereid uw reis voor 

Rijkswaterstaat raadt schippers aan de reis goed voor te bereiden. Op 

ww.rws.nl/versoberingbediening staat bij welke sluizen en bruggen er 

veranderingen in de bediening plaatsvinden. Hier leest u ook wat u moet doen 

om een doorvaart aan te vragen bij sluizen en bruggen zonder vaste 

bedientijden. Op www.vaarweginformatie.nl vindt u de actuele 

bedieningstijden van alle bruggen en sluizen in Nederland en actuele informatie 

over bijvoorbeeld stremmingen. 
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Recycling slooprijpe boten onderzocht (bron: Vaarkrant) 

 

De branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie, NJI, gaat de mogelijkheden 

voor de bedrijfsmatige, regionale en kleinschalige ontmanteling van afgedankte 

pleziervaartuigen onderzoeken. Daarbij wordt ook de omvang van het 

wrakkenprobleem nauwkeuriger in kaart gebracht.  

De NJI maakt hiervoor gebruik van een subsidie van de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland. 

 

Volgens de branchegroep liggen er in Nederland zo’n 25.000 boten door 

technische of economische redenen slooprijp in havens of op vaarroutes. “Deze 

‘oude rommel’ verstopt de handelsketen, belast de watersportinfrastructuur en 

schaadt het imago van de watersport maar bovenal het milieu in en om het 

water,” vindt de NJI. 

 

“De aard van het product, veelal custom built en uit verschillende materialen 

vervaardigde schepen, logistieke consequenties en de veel kleinere aantallen, 

maken een andere werkwijze dan in de autobranche noodzakelijk”, zegt NJI 

branchemanager Gerwin Klok. 

 

Na een inventarisatie van de omvang van het aantal slooprijpe 

pleziervaartuigen en de kwaliteit daarvan onderzoekt NJI de haalbaarheid van 

een zich economisch zelf bedruipend proces waarmee afgeschreven 

pleziervaartuigen regionaal worden ingenomen, gedemonteerd en volledig 

geruimd. De herbruikbare onderdelen worden gereinigd, geïdentificeerd, 

gelabeld en indien nodig na revisie op de markt gebracht. 

 

De overblijvende materialen (restafval) worden gerecycled. Ze komen waar 

mogelijk terug in de productieketen van de jachtbouw waarmee de keten van de 

jachtbouw wordt gesloten. branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie, 

NJI, gaat deze zomer de mogelijkheden voor de bedrijfsmatige, regionale en 

kleinschalige ontmanteling van afgedankte pleziervaartuigen onderzoeken. 

Daarbij wordt ook de omvang van het wrakkenprobleem nauwkeuriger in kaart 

gebracht. De NJI maakt hiervoor gebruik van een subsidie van de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland. 

 

Volgens de branchegroep liggen er in Nederland zo’n 25.000 boten door 

technische of economische redenen slooprijp in havens of op vaarroutes.  
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“Deze ‘oude rommel’ verstopt de handelsketen, belast de 

watersportinfrastructuur en schaadt het imago van de watersport maar bovenal 

het milieu in en om het water,” vindt de NJI. 

 

“De aard van het product, veelal custom built en uit verschillende materialen 

vervaardigde schepen, logistieke consequenties en de veel kleinere aantallen, 

maken een andere werkwijze dan in de autobranche noodzakelijk”, zegt NJI 

branchemanager Gerwin Klok. 

 

Na een inventarisatie van de omvang van het aantal slooprijpe 

pleziervaartuigen en de kwaliteit daarvan onderzoekt NJI de haalbaarheid van 

een zich economisch zelf bedruipend proces waarmee afgeschreven 

pleziervaartuigen regionaal worden ingenomen, gedemonteerd en volledig 

geruimd. De herbruikbare onderdelen worden gereinigd, geïdentificeerd, 

gelabeld en indien nodig na revisie op de markt gebracht. 

 

De overblijvende materialen (restafval) worden gerecycled. Ze komen waar 

mogelijk terug in de productieketen van de jachtbouw waarmee de keten van de 

jachtbouw wordt gesloten. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

In de vorige MEERPAAl  stond er een stukje over ’boat conveyer’ . Bij deze 

nog een foto een zeilboot die het gemaal  oversteekt. 
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InfoWatersport almamak 2015  (bron: watersportalmanak) 
 

Noodsignalen voor de watersport 

Noodsignalen, watersportvuurpijlen ofwel pyrotechnische materialen moeten 

aan boord zijn. Noodsignalen zijn vaak de laatste middelen die worden ingezet 

om contact te leggen met de buitenwereld. Het is beslist niet zo dat na aanschaf 

van een pakket noodsignalen er niet meer naar omgekeken moet worden. 

Noodsignalen zijn gemiddeld 3 jaar houdbaar. Noodsignalen zijn er in vele 

soorten, maten en kleuren. 

 

Rode noodsignalen 

Rood wordt in de watersport gebruikt als noodsignaal en kan voor korte- maar 

ook voor lange afstand bedoeld zijn. Afhankelijk van het projectiel schiet het 

meteen naar een grote hoogte, 120 tot 300 meter, en kan daar zelfs enige tijd 

aan een parachute blijven hangen. Het wordt ingezet als alle andere 

communicatiemiddelen geen effect meer hebben. 

 

Witte noodsignalen 

Wit wordt in de watersport gebruikt om te waarschuwen. Een voorbeeld kan 

zijn als alle navigatieverlichting door een stroomstoring is uitgevallen om zo de 

rest van de scheepvaart te waarschuwen voor de mogelijkheid van een 

aanvaring. 

Misbruik wordt bestraft 

Het voor de fun afsteken van dit soort signalen is verboden en brengt soms 

kostbare reddingsacties voor niets op gang. Veel autoriteiten knijpen een oogje 

dicht op 31 december om 24.00 uur. 

 

Reddingsmiddelen 

Watersport is niet zonder gevaar en water kan levensbedreigend zijn. Dit geldt 

niet allen voor mensen die niet kunnen zwemmen maar voor iedereen. Zorg 

daarom voor goede veiligheidsmaatregelen voor u zelf en voor uw bemanning. 

Reddingsvesten zijn op snelle motorboten een verplichting, iedere opvarende 

dient over een zwemvest te beschikken, maar volgens de KNRM dient iedere 

watersporter reddingsvesten voor iedereen aan boord te hebben. 

 

Wanneer een reddingsvest te dragen 

Reddingsvesten dienen in ieder geval te worden gedragen  bij een 

watertemperatuur beneden 15 graden Celsius, bij windkracht 4 of meer en in 

mist. Mensen die niet kunnen zwemmen dienen ALTIJD een reddingsvest te 

dragen. Ook mensen die zeeziek zijn dienen een reddingsvest te dragen. 
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Capaciteit reddingsvesten 

De capaciteit van een reddingvest wordt uitgedrukt in Newton, waarbij 10 

Newton gelijk staat aan 1 kilo extra drijfvermogen. Hebt u al een vest, dan kunt 

u nazien wat hiervan de capaciteit is. De meeste reddingvesten hebben een 

capaciteit van 150N. Dit zou betekenen dat een reddingsvest van 150 Newton 

een extra drijfvermogen heeft van 15 kilo. Uw eigen gewicht wordt in het water 

gereduceerd tot vrijwel nul door de opwaartse kracht van uw lichaam. U dient 

echter wel rekening te houden met natte kleding. Toch zal 150 N veelal 

voldoen.  

 

Echter met waterdichte kleding aan zorgt de aanwezige lucht voor minder 

draaikracht voor een drenkeling, daarom beveelt de KNRM voor grote wateren 

met voornoemde zeilkleding aan een drijfvermogen van 275 N. 

Voorwaarde voor het goed functioneren is verder de pasvorm van het 

reddingsvest. Te groot heeft geen zin, kinderen dienen een kleiner (lees 

passend) reddingvest te dragen. Verder heeft een goed reddingsvest een stevig 

ceintuur en het liefst met een harnas voor bevestiging aan een lifeline. 

 

Vlaggen op het water 

In de scheepvaart wordt van oudsher veel gewerkt met vlaggen. We kennen 

seinvlaggen, maar ook vlaggen die een bepaald verkeersteken zijn zoals een 

sleep- of duikvlag. Een gehesen eigenaarsvlag betekent dat bezoek welkom is. 

Hangt er een blauw vlaggetje onder, dan ben je niet welkom. In de ANWB 

almanak deel 1 voor het watertoerisme kun je alles vinden over het voeren van 

vlaggen op schepen. 

 

Voor het vlaggen aan boord van jachten en schepen bestaat een etiquette en 

daarnaast ook officiële regelgeving in het BPR. De nationaliteit van de eigenaar 

van het jacht bepaalt de nationaliteitsvlag. De ereplaats op een schip is het 

belangrijkste deel van het schip; het achterschip van waaruit van oudsher het 

commando wordt gevoerd. De regel is dat de nationaliteitsvlag wordt gevoerd 

op een vlaggenstok op het hek, in de lijn van de kiel en steven. De natievlag 

wordt nooit in de achterstag gevoerd. 

Ronde en platbodemjachten met een aangehangen roer met een kromme gaffel 

gebruiken een kromme vlaggenstok. Alle andere vaartuigen hebben een rechte 

vlaggenstok. 

Om verwarring met andere vlaggen te voorkomen is er ook een bepaling in het 

Binnenvaart Politie reglement over opgenomen. 
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BPR Artikel 3.07: 

Verboden lichten, verlichting of zoeklichten dan wel vlaggen, borden, wimpels 

of andere voorwerpen - 

lid 1: 

Een schip mag geen lichten, verlichting of zoeklichten dan wel vlaggen, 

borden, wimpels of andere voorwerpen doen zichtbaar zijn, die kunnen leiden 

tot verwarring met de in dit reglement vermelde tekens dan wel de 

waarneembaarheid of de herkenning daarvan kunnen bemoeilijken. 

In feite zegt het BPR dat het voeren van reclamevlaggen, fantasievlaggen en 

dergelijke niet is toegestaan. 

 

Tijden van de vlagvoering 

De algemene regel is dat de vlag wordt gevoerd van 08.00 uur tot 

zonsondergang of tot 21.00 uur indien de zon later ondergaat. Hoewel strikt 

genomen varend op zee de natievlag 's nachts zou mogen blijven staan, zal deze 

doorgaans bij zonsondergang worden neergehaald. Wanneer herkenning van de 

nationaliteit nodig is, bijvoorbeeld bij het binnenvaren van een haven, dan is 

het zinvol ook 's nachts de natievlag te voeren. 

 

Spunpolyester doek 

Geweven vlaggendoek met een wollige textuur waardoor de inkten goed 

worden vastgehouden. Het gramsgewicht is 155 g/m2. Omdat het bijzonder 

slijtvast is wordt het vooral gebruikt voor lokaties waar veel van vlaggen 

gevergd wordt, zoals op zee en aan het strand. Heeft in combinatie met 

zeefdruk 100% doordruk. 

 

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. 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2015.2   www.watersport-katwijk.nl 

 

Nederlandse jachthavens veiliger, duurzamer en schoner (bron: Vaarkrant) 

 

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in 

Denemarken heeft dit jaar in Nederland 170 Blauwe Vlaggen toegekend, 112 

jachthavens en 58 stranden (2014: 159).  

De Blauwe vlaggen  2015 werden op 30 april  uitgereikt in Vlissingen in 

aanwezigheid van ‘Michiel de Ruyter’! 

  

Veilige en schone jachthavens en stranden. 

De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt 

toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. In de praktijk 

betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke 

criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge 

mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt 

opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog 

aan de vereisten voldoen. 

 

Blauwe Vlag. 

Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland betrekt de Stichting Keurmerk 

Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en 

recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond 

milieu en duurzame jachthavens. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag 

het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, 

goede stranden en schone en veilige jachthavens. De internationale toekenning 

van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental 

Education (FEE), een onafhankelijke internationale milieu organisatie. 

 

Groene Wimpel. 

Op initiatief van Blauwe Vlag  jachthavens zelf zijn aan de internationale eisen 

een aantal normen toegevoegd op gebied van duurzaam en maatschappelijk  

verantwoord  ondernemen. Deze criteria zijn overgenomen van het keurmerk 

Green Key voor de gastvrijheidssector  (www.greenkey.nl). Deze criteria, 

boven op de internationale Blauwe Vlag normen,  gelden een breed terrein, o.a. 

duurzame inkoop, gebruik duurzame (bouw)materialen, energiebesparing, 

schoonmaakmiddelen, waterbesparing, maatschappelijke betrokkenheid, 

groenbeheer, transport en keten-verantwoordelijkheid. Acht jachthavens kregen 

in 2014 deze extra erkenning. Daar komen er dit jaar 5 jachthavens bij: 

Jachthaven de Boarnstream in Irnsum (Fr); Jachthaven Brouwershaven (Zl); 

Jachthaven Wemeldinge (Zl); jachthaven Nieuwboer te Spakenburg (Utr) en 

Jachthaven Marina Monnickendam (NH). 
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Internationale Jury. 

De internationale jury was vol lof over de Nederlandse kandidaten, de wijze 

waarop “environmental education” wordt geïmplementeerd en aan alle andere 

criteria wordt voldaan. 

 

 

Roeiers: veilig het water op!   (bron: varen doe je samen) 

 

Wij hebben natuurlijk allemaal een motorboot  maar voor degene die roeit een 

kleine opfris cursus 
 

1. Zorg dat je gezien wordt: Draag opvallende kleding; liefst fluorescerend geel 

of oranje. 

2. Kijk vaak achterom: Kijk niet alleen vaak, maar ook goed. Zorg dat je 

overzicht hebt. 

3. Houd stuurboord wal: Houd altijd stuurboord, ook onder (smalle) bruggen. 

4. Vaar een duidelijke koers en snelheid: Zorg dat andere schepen duidelijk 

zien dat je laat lopen of weer oppakt. 

5. Houd rekening met de dode hoek van binnenschepen: Soms ben je 

honderden meters vóór een schip slecht zichtbaar. Tip: Zie je de stuurhut, dan 

kan de schipper jou ook zien. 

6. Stop op een veilige plek: Zorg dat je aan de kant ligt en stop niet in een 

bocht of vlakbij een brug. 

7. Laat schepen gemakkelijk passeren: Gaat een schip harder dan jij, zorg dan 

dat hij snel op een overzichtelijke plaats kan inhalen. 

8. Let op de bruglichten: Gaat de gele lamp boven een bruggat uit volg dan de 

zijlichten. 

9. Roei niet bij slecht zicht: Roei niet in de schemering of het donker en niet bij 

mist (<500 m zicht). 

10. Mijd het schroefwater van binnenschepen: Een manoeuvrerend schip kan 

zomaar gas geven en je meters opzij duwen. 
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VERVELEND NEST  (bron: Telegraaf) 

 

Zeker in grote steden hebben vogels de neiging om op de meest onmogelijke 

plekken een nest te bouwen. Niet alleen vervelend voor ze (hoe moet 

moedereend haar kroost van een balkon in de sloot krijgen?), maar ook voor u. 

Als de vogel namelijk eenmaal broedt, mag u het nest op uw balkon of bootje 

niet meer verwijderen. Daar staan hoge boetes op. Verwijder daarom nestjes in 

aanbouw achterop uw boot.  De vogels gaan dan vanzelf op zoek naar een 

nieuwe stek. 

 

 
 

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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Waar kan ik overvaren?  (bron: app-store) 
 

In de Overzetveren App zijn alle grote en kleine van pontveren in Nederland 

opgenomen. Van autoveer tot trekpontje. Zowel voor de wandelaar, de fietser 

als ook de automobilist is dit een handige tool. 

 

In de Overzetveren App zijn alle grote en kleine pontveren in Nederland 

opgenomen, van autoveer tot trekpontje. 

Vanaf de eigen locatie kan worden gezocht of er een veer in de buurt is. 

Daarbij is aangegeven voor welk vervoermiddel dit veer geschikt is. 

Veerinformatie en stremmingen zijn doorgelinkt naar de websites van de 

betreffende veerexploitant. 

 

 
 

Downloaden 

Deze app is gratis te downloaden voor tablet of mobiele telefoon. De 

Overzetveren App is zowel te vinden in de App store als in Google Play. 

 

Q S S  

Quality Service Supply 
Valkenburgseweg 64a  

2231 KE Katwijk 

  

 Telefoon: 06-39688519 

  

VOOR ALLE SCHEEPS 

DOEHETZELVERS 
http://www.dhzw.nl 

  

javascript:fotovenster('http://www.telegraaf.nl/vaarkrant/article23865458.ece/BINARY/d/Visual+app+veerpontjes.jpg','','Uitrwaarde');
http://www.dhzw.nl/
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Kolendamp op boten (bron: de Vaarkrant) 
 

Watersportend Nederland is geschokt door de dood vorige maand van drie 

jonge mannen in een sloep in Wateringen. Levenloos werden ze in hun Corsiva 

690 Tender aangetroffen. Wat niemand aanvankelijk verwachtte, werd dinsdag 

door de politie bevestigd: het was  koolmonoxidevergiftiging. Wat kunnen 

watersporters, of je nu zeilt of een motorboot vaart, van het drama leren? 

Maandag, nadat de boot was gevonden, nam de Vaarkrant contact op met de 

producent van de boot.  ,,Dit ongeluk in Wateringen kan in ieder geval niets 

met de motor te maken hebben´´, reageerde Rainaldo Prins van Prins 

watersport. De 6,90 meter lange Corsiva 690 Tender is in Polen geproduceerd 

voor Prins Watersport in Nijkerk. ,,De buitenboordmotor zit in een afgesloten 

ruimte, een bun. Die ruimte, die ventilatieroosters naar buiten heeft, heeft geen 

verbinding met de plek waar de passagiers zitten.´´ 

 

Zelf ademend doek 

Prins voegde er wel aan toe dat koolmonoxide zich kan hebben opgebouwd in 

het zitgedeelte van de boot. ,,Maar dan alleen als je er bijvoorbeeld een 

oliekachel voluit laat branden en dan de kap helemaal dicht doet nadat je er met 

z´n drieën onder bent gekropen. En dan moet je misschien nog de rand van de 

kap dichttapen, anders komt er van alle kanten zuurstof naar binnen. Bovendien 

is het doek zelf ook nog ademend. Van een ongeluk aan boord van een sloep 

met kolendamp heb ik nog nooit gehoord.’’ 

 

Tòch koolmonoxidevergiftiging 

Een dag later kwam de politie met de mededeling dat het tòch 

koolmonoxidevergiftiging was. Het tweede scenario waarover Prins sprak, lijkt 

zich aan boord van de sloep, met de naam ,Black Money’ , te hebben 

voltrokken. Onder de dichte kap bouwde zich kolendamp op. 

 

Vertrek van de kolenkachels 

Kolendamp als thema voor Nederlanders is de afgelopen decennia op de 

achtergrond geraakt. Maar sinds het vertrek van de kolenkachels uit 

Nederlandse huiskamers circa veertig jaar geleden is het fenomeen geen stille 

dood gestorven. Er vallen gemiddeld nog circa tien doden per jaar door het 

fenomeen en 150 mensen belanden in het ziekenhuis, vaak met hersenletsel. 

 

Zuurstoftekort 

Koolmonoxide is een gas dat ontstaat door onvolledige verbranding van 

organisch materiaal zoals papier, kolen en aardolieproducten zoals benzine. 
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Het gas bindt zich aan rode bloedlichaampjes, waardoor onvoldoende zuurstof 

wordt gebonden en getransporteerd, wat zuurstoftekort in de weefsels 

veroorzaakt en tot de dood leidt. 

 

Ademen 

Scheepskachels vormen een van de voornaamste risicofactoren voor het 

ontstaan van kolendamp aan boord. Vroeger stonden in huizen vaak kachels die 

hun zuurstof voor de verbranding haalden uit de ruimte waar ze stonden. ,,En 

die situatie heb je op veel boten nog steeds! ‘’, vertelt Henk Post uit het 

Brabantse Veen. Hij is een van de meest ervaren Nederlandse experts op het 

gebied van scheepskachels. ,,Op boten vinden we een situatie normaal die we 

veertig jaar geleden in huizen al onacceptabel vonden. En vergeet niet; boten 

zijn veel beter af te sluiten dan huizen. Huizen ademen altijd nog een beetje.’’  

,,Die laatste vijf procent, dan wordt het kritiek.’’ 

 

Het gevaarlijkste punt bij de verbranding in een kachel is het punt tussen nog 

net doorgloeien en uitgaan, aldus Post, die veertig jaar in de scheepskachels 

werkte. ,,Die laatste vijf procent, dan wordt het kritiek.’’ Het meest risicovol 

zijn draagbare kachels die hun luchtaanvoer en luchtafvoer hebben in de ruimte 

waar de kachel zelf ook staat. En de remedie? Post vat het samen in drie 

woorden. ,,We hebben het als we in Nederland over constructie en bouwen 

spreken steeds maar over isoleren, isoleren, isoleren. Maar ik zeg: ventileren, 

ventileren, ventileren!’’ 
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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. 

 

 
 

 

mailto:nieuwsbriefawk@gmail.com
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Informatie over Speciale SLOEPVAARKAARTEN.  Bijdrage:  Koos Ketting 
 

Dit is geen reclame informatie maar om u attent te maken dat de genoemde 

kaarten er zijn met alle mogelijke gegevens die toepassing hebben op ‘sloep 

varen’.  

Uiteraard is veel mogelijk voor een dagje weg, maar de vraag zal al gauw zijn 

“waar gaan we heen?” 

Er is een club die speciaal voor sloepvaarders die zgn. sloepkaarten uitgeeft. 

Hierop staan aangegeven de aanlegplaatsen waar je mag en kan aanmeren, 

overnachten, brandstof en water kan tanken, enz. Tal van jachthavens en 

sloepenhavens staan aangegeven en ook waar eetgelegenheden zijn. 

De kaarten zijn voor hier in de buurt o. a. Leiden, Nieuwkoop, Reewijk, Kaag 

en Brasem, Amsterdam en omstreken. Verder nog voor Vinkeveen en 

Loosdrecht  en zelfs voor Friesland, kortom alle watersport gebieden in 

Nederland. 

 

Mocht je idee hebben om van de genoemde club lid te worden is dat ook 

mogelijk. Als u in bezit wil komen van deze set van 15 speciale kaarten kunt u 

deze bestellen via een mailtje naar: info@daemesenheeren.nl 

De kosten zijn € 17,50 + € 2,10 verzendkosten. Na ca. 4/5 dagen wordt het 

thuis bezorgd. 

 

Maar ja, zoals gezegd is het sloep varen sterk afhankelijk van het weer, en als 

je met een paar sloepen gaat varen is het wel zo makkelijk dat je onderling 

contact houd met elkaar. Dat hebben we zelf niet in de hand, hoop maar op 

goed weer. Als een groepje bv. een barbecue wil doen kun je dat bestellen bij 

een slagerij, of de etenswaren zelf meenemen in een koelbox. Het is 

tegenwoordig mogelijk de barbecue spullen ter plekke te laten bezorgen en een 

weggooibarbecue is makkelijk mee te nemen. Eigenlijk is er veel mogelijk en 

het is makkelijk en rustig varen met een sloep. 
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