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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
e-mail: janny.v.duijn@gmail.com
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071/4027290
06/23060353
071/4020165
06/19955721
06/33736009
071/4030047
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071/4072208
06/38916349
06/33736009

071/4075553
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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.
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Voorwoord
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2017! Een cliché, maar wat gaat de tijds snel. Er gebeurt tegenwoordig zoveel
in de wereld dat je het gewoon niet meer kunt bij houden.
De krant is niet leuk meer om te lezen, behalve de stripverhalen. Verder alleen
maar oorlog en ellende. Een goede reden om het onder elkaar goed en gezellig
te hebben en te houden.
Als ik naar buiten kijk doen de bolletjes hun best om uit te komen, het voelt
soms als echt voorjaar. En als ik dan weer lees over de voorjaarstocht heb ik
echt het gevoel dat de lente eraan komt. Maar ja, het is pas februari, er kan nog
van alles gebeuren.
Via deze Meerpaal wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering.

Altijd een gezellige avond waar je iedereen weer eens ziet. Alleen daarom moet
u al komen, maar natuurlijk ook om mee te praten en op te komen voor de
belangen van de vereniging. En als dat nog niet voldoende redenen zijn om te
komen: er wordt een gratis bingo gedraaid met mooie prijzen.
Laatst kwam ik weer eens op de haven en tot mijn verbazing zag ik dat er
alweer een heel nieuwgedeelte is bijgebouwd. Wat gaat dat snel zeg, wat een
wijk wordt er uit de grond gestamp.
Ik weet dat er weinig parkeerruimte is en dat er mensen zijn die het maar niets
vinden, maar ik vind het mooi worden.
Ik wens u veel leesplezier met deze MEERPAAL,
Met vriendelijke groet,
Joke
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Van de bestuurstafel.
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De winter ligt weer achter ons. De meteorologische lente is weer begonnen,
nog even wachten op wat hogere temperaturen.
Ook in de vereniging is het winterseizoen achter de rug en zien we weer uit
naar het vaarseizoen. Verder in deze Meerpaal vindt u de aankondiging van de
voorjaarsvaartocht welke naar jachthaven Blijdorp in Rotterdam gaat. Graag
tijdig opgeven.
Ook vindt u de uitnodiging voor een voorlichtingsavond op de jachthaven
(restaurant het Roer Om) en wel op 13 april a.s. met het motto
“VAREN DOE JE SAMEN” Deze GRATIS avond (behoudens drank) wordt
gehouden op 13 april a.s. en begint om 20.00 uur, koffie staat klaar.
De voorlichting wordt gedaan door een dame, Adriana, die daarvoor een cursus
gehad heeft bij het watersportverbond. Eerder heeft zij deze avond
georganiseerd in Jachthaven Lisse, wat daar een groot succes was, leerzaam en
gezellig!
MELDT U WEL EVEN AAN, ZODAT WIJ WETEN HOEVEEL MENSEN
ER KOMEN. Zie elders in deze Meerpaal.
Ledenvergadering en bestuur:
Zoals alle jaren vindt u in deze Meerpaal de uitnodiging voor de
ledenvergadering. Een belangrijk punt daarin is de bestuurssamenstelling.
Klaas v.d. Plas vindt het na vele jaren welletjes geweest en stelt zich niet meer
herkiesbaar. Wij danken Klaas voor het vele werk dat hij voor de vereniging
(en ook voor de jachthaven) in de loop der jaren heeft verzet. Voor zijn
bestuursfunctie in de evenementencommissie heeft het bestuur Joke Jonker
bereid gevonden om zich voor zijn functie beschikbaar te stellen. Maar….
andere gegadigden van harte welkom, want voor de nabije toekomst hebben we
nieuwe bestuursfuncties vacant: Jan van Duyn (bestuurslid en hoofd
evenementen) en ook Janny van Duyn hebben aangegeven aan hun laatste jaar
bezig te zijn. Regeren is vooruitzien. Dus, als u interesse en wat vrije tijd heeft,
geef u dan op! Het is gewoon gezellig werk en u krijgt alle medewerking en
hulp van de overige bestuursleden. Denk u hier serieus over na! Met een
vereniging van ruim 350 leden moeten er toch mensen beschikbaar zijn?
Verjonging is voor de toekomst noodzakelijk, maar ouderen zijn ook van harte
welkom, zij beschikken wellicht over wat meer vrije tijd?!?
Jachthaven en bestuur:
Vanuit de haven is te melden, dat er hard wordt gewerkt om alles weer klaar te
maken voor het nieuwe seizoen. Binnenkort zullen we met enkele vrijwilligers
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de steigers weer schoonmaken. Water staat inmiddels al weer op de steigers.
Van de kademuur wordt de rollaag opnieuw gevoegd en er worden in de muur
nieuwe ledlampen geplaatst. Dat alles is klaar voor het nieuwe seizoen.
Binnenkort wordt buitensteiger elf voorzien van een nieuw dek van
Bamboe/kunststof (zoals op de meldsteiger) en in oktober worden steiger 8
(hoofdsteiger) en steiger 9 incl. zijsteigers voorzien van een nieuw dek (ook
dezelfde Bamboe delen) dit zal uiteraard enige overlast geven maar in principe
is ’s-avonds de steiger weer bereikbaar. Wel zullen de boten van deze steigers
tijdelijk een ander plaatsje dienen te vinden in overleg met de havenmeester,
waarschijnlijk buitensteigers e.d. De havenmeester houdt u t.z.t. op de hoogte.
Parkeren: voor het begin van het seizoen is de parkeervoorziening achter de
nieuwe woningen bij haven gereed. Daar worden ca. 55 parkeerplaatsen
gerealiseerd. Het werk is in volle gang. Ook bij Rabobank is meer ruimte
beschikbaar door het afvloeien van personeel i.v.m. de fusie met Rabo Leiden.
Wachtlijst: er is inmiddels veel werk verzet en de wachtlijst is nagenoeg
opgeschoond en er zijn weer meerdere mensen blij gemaakt met een nieuwe
ligplaats.
Bestuur SJK: sinds kort is Jaap v.d. Horn (onze 2e secretaris van onze
vereniging) lid geworden van het bestuur van de Stichting Jachthaven Katwijk
(SJK).
Maar…… het bestuur van de SJK is op zoek naar nog 2 vrijwilligers:
Voorzitter Bouwe van der Plas heeft helaas door andere werkzaamheden
moeten besluiten om afscheid te nemen van het bestuur. Dat is 1. Verder heeft
penningmeester Louis van der Jagt aangegeven dat hij in principe in 2018 na
10 jaar wil stoppen met de cijfertjes, dat is 2!
Zijn er onder onze leden echt geen mensen die dit voor de haven zo belangrijke
vrijwilligerswerk op zich willen nemen? Het is leuk, de sfeer is goed en het
geeft toch veel voldoening als je ziet dat we toch een landelijk goed
gewaardeerde haven hebben.
Voor de functie van penningmeester is achtergrond en ervaring op dit gebied
uiteraard van groot belang. Er is uiteraard ondersteuning van de accountant
van de haven. U kunt contact opnemen met ondergetekende of ander
bestuursleden van de SJK.
Ik zie u graag tegemoet op de ledenvergadering in Tripodia en wenst u allen
alvast een goed vaarseizoen en succes met het vaarklaar maken van de boot.
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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Van de redactie.
Uw kopij of opmerkingen is/zijn altijd welkom
U kunt u kopij insturen via email; j.blom1959@gmail.com
7

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 juni 2017
Kopij kan ingeleverd worden tot eind mei 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.

LET OP !!!!!!!!!!!
Aanmelden op de vergadering.
Als u de adreskaart van uw Meerpaal meeneemt en afgeeft bij de ingang krijgt
u direct de consumptiebonnen en een Bingokaart en hoeft u niet “in de rij” te
staan.
Iets voor hobbyisten.
Op mijn hobbyzolder staat een hoeveelheid spullen waarmee o.a. namen op
vlaggendoek gemaakt kunnen worden enzo. Ik gebruik dit niet meer en als er
een hobbyist is of een hobbyclub, het hele spul kan gratis worden opgehaald.
Er zijn ook mallen bij, textielverf, penseeltjes enz. Reageren hierop:
telnr.06-33736009.
Koos Ketting.
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Uit de oude doos
Historische Vaartocht van 1986
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Eindelijk was het zover, de tijd was aangebroken voor de vaartocht van 4
dagen. Precies om 8 uur vertrokken we uit Katwijk.
Het weer was niet zo denderend, maar ja dat mocht de pret niet drukken.
Bij de laatste brug op het Oegstgeesterkanaal lag een werkschuit dwars voor de
brug, maar dat was voor de sleepboot Thaletas een fluitje van een cent.
Op de Leede hebben we een familielid opgepikt die de vaartocht mee zou
maken. Onderwijl werden we gefilmd door Jan op het Oegstgeesterkanaal en
op de Leede heeft hij alle boten gefilmd, ook binnen, hartstikke leuk.
Bij de Tolhuissluis aangekomen was het een gezellige drukte met zo’n 20
boten. Het schutten ging snel want je hielp elkaar zoveel je kon.
Zonder verder oponthoud kwamen we om +/- half 5 in Weesp aan waar we
allemaal een goed plaatsje hadden.
S’avonds gezellig bij elkaar een borreltje gedronken.
Vrijdag om 9 uur weer verder richting Utrecht. Wij persoonlijk waren daar nog
nooit geweest, wat een belevenis om onder die boogbruggetjes door te varen.
Aan de kant allemaal terrasjes waar veel mensen zaten, je kon ze bij wijze van
spreken aanraken, zo smal is het daar.
Om +/- 4 uur kwamen we aan in de Oude Singel waar we allemaal een prima
plaats kregen aangewezen door de brugwachter die er ook voor zorgde dat er
tijdens het varen onder de bruggetjes er geen boten van de andere kant
kwamen.
Zaterdag om 9 uur gingen de trossen los richting Krimpen a/d Lek, waar we
zonder oponthoud om half 4 aankwamen in het gezellige haventje van de WSV
de Lek waar we gastvrij werden ontvangen.
S’avonds gezellig met z’n allen doorgebracht in het clublokaal, waar we verrast
werden met drankjes aangeboden door de vereniging.
Zondagmorgen precies om 9 uur gingen de trossen los richting Julianasluis
waar we zo in konden varen. Zodoende waren we wat voor op het schema.
Voorbij de sluis hebben we nog een poosje aangelegd om nog wat bij te praten
en een “bakkie”te doen.
Maar ja, we moesten jammer genoeg weer richting Katwijk.
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Al met al is het een hele gezellige en mooie vaartocht geweest, wat mij betreft
volgend jaar een hele week.
Tevens wil ik Koos hartelijk bedanken voor al het werk wat hij verzet heeft om
deze vaartocht tot zo’n groot succes te maken, het was in een woord grandioos.
Mede namens de “vaargenoten” van ms. NICO
Truus Roozendaal
9

Naschrift.
Van deze vaartocht is een video opname gemaakt door Jan Schaddee van
Dooren, mogelijk heeft iemand deze opname op een cd gezet.

Wat wordt hier uitgebeeld?
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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

Vergaderstukken
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina

11
12
15
17

Agenda
Notulen ledenvergadering 2016
Jaarverslag secretariaat
Jaarverslag evenementen commissie
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Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
van de AWK te houden op VRIJDAG 31 MAART A.S. Aanvang 20.00 uur,
in Tripodia aan het Hoornesplein te Katwijk.
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De agenda vermeldt de volgende punten:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen, in- en uitgaande stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2016 (zie Meerpaal
17/1)
4. Jaarverslag Secretariaat en Evenementen (zie Meerpaal)
5. Financieel verslag verenigingsjaar 2016. Dit wordt uitgereikt op de
vergadering
6. Verslag kascontrolecommissie bestaande uit Joke Blom en Dirk
Minnee. Volgens rooster is Joke aftredend, Ron v.d. Haring is reserve
en stroomt door. Er wordt dus een nieuwe reservekandidaat gevraagd.
7. Bestuursverkiezing:
Volgens rooster zijn aftredend en herkiesbaar Koos Ketting en Teun
Kralt, Aftredend en NIET herkiesbaar is Klaas v.d. Plas. Het bestuur
stelt voor om Joke Jonker te benoemen in de plaats van Klaas.
(Tegenkandidaten kunnen zich tot het begin van de vergadering melden
bij het bestuur)
8. Vaststelling contributie voor 2018
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met € 2,50 per jaar
9. Huldiging Jubilaris
10. Rondvraag en sluiting.
NA AFLOOP VAN DE VERGADERING IS ER EEN GRATIS BINGO MET
MOOIE PRIJZEN!
Het bestuur rekent op u en ziet u graag met velen komen!
Namens het bestuur, Koos Ketting, secretaris.
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Notulen van :
Ledenvergadering AWK

Locatie :
Tripodia Katwijk

Datum :
11 maart 2016

Aanvang :
20.00 uur

Aanwezig:
70 personen waarvan 42 leden en 28 bezoekers. Met kennisgeving afwezig Fam.
Zweers, Thea de Mol en Simon Bachofner.
1. Opening:
De voorzitter opent de 73ste ledenvergadering.
Als vereniging kan er terug gekeken worden op een goed en gezellig
verenigingsjaar, met als hoogtepunt de receptie van het 50 jarige bestaan van
onze vereniging.
2. Mededelingen:
Er wordt stil gestaan stil bij het overlijden Niek v d Plas op 10 juli en Wim
van Duivenvoorde 15 september, leden van onze vereniging.
Haven:
De bouwwerkzaamheden bij de haven zijn in volle gang In middels is de
bouw van de herenhuizen vlak voor de haven in aanbouw. De parkeervakken
aan de industrieweg worden inmiddels aangelegd en er zullen begin april nog
een tiental vakken langs de Rogstraat t.o. de Rabobank worden gerealiseerd.
Als de nieuwbouw langs de haven gereed is zullen er ook nog 55
parkeervakken op het binnenterrein worden gerealiseerd. De tijdelijk plekken
zullen komen te vervallen. Na afronding van alle bouwwerkzaamheden
worden bij de hoofdingang een 5 tal laad en los plaatsen gerealiseerd met een
maximale parkeertijd. Het is dus niet de bedoeling dat hier geparkeerd gaat
worden.
Havenkantoor:
De administratie is gemoderniseerd. De aankleding van het havenkantoor is
aangepast aan de eisen van deze tijd en ziet er daardoor gezellig en verzorgd
uit.
Wifi systeem:
Het stichting bestuur is bezig met een nieuw WIFI systeem, maar e.e.a. is
afhankelijk van de investeringskosten.
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Vervanging steigers:
De meldsteiger is afgelopen najaar vervangen en voorzien van een zeer
slijtvast Bamboe dek. Mogelijk wordt dit materiaal in de toekomst ook
gebruikt bij vervanging van de andere steigers.
Interview adverteerders:
In de meerpaal zijn interviews met onze adverteerders geplaatst. Deze actie is
door Teun opgestart en met veel enthousiasme ontvangen en gewaardeerd door
de adverteerders.
Inzet vrijwilligers:
Ook dit jaar hebben er weer een aantal leden zich vrijwillig ingezet voor
werkzaamheden op de haven. Zonder vrijwilligers kunnen we in ons land en
ook in onze vereniging niet.
Schoonmaak jachthaven:
Ook hebben een aantal leden van onze vereniging de haven weer een grote
schoonmaakbeurt gegeven zoals het schoonmaken van de steigers. Onze dank
daarvoor.
Evenementen:
Voor de gondelvaart van dit jaar is er overleg geweest met de
Oranjevereniging. De veiligheid bij dit evenement baart het bestuur ernstig
zorgen. Nog steeds vaart er veel niet aangemelde , vaak onverlichte boten
dwars door de gondelvaart heen. Toezicht door de politie was ondanks
toezeggingen minimaal en er werd zeker niet opgetreden. Reden voor ons als
bestuur, als er geen harde toezeggingen gedaan worden door de
Oranjevereniging voor beter toezicht en handhaving, om de gondelvaart geen
doorgang te laten vinden.
Volgende week op 19 maart is er een Live Cooking en op 5 mei start de
voorjaarstocht. Deze zal gaan via de Braassemermeer naar de Doeshaven in
Leiderdorp.
3. Inkomende en uitgaande stukken:
Geen in en uitgaande stukken.
4. Notulen ledenvergadering 2015:
Deze worden zonder op of aanmerkingen vastgesteld en ondertekend.
5. Jaarverslag secretariaat en evenementen commissie:
Ook op deze verslagen zijn geen op of aanmerkingen en worden goedgekeurd.
6. Financieel verslag: Teun geeft een uitleg over het financieel jaarverslag.
De uitgaven voor het 50 jarig jubileum is binnen de begroting gebleven.
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7. Verslag kascommissie. c.q. verkiezing kascommissie:
De commissie heeft geen onregelmatigheden in de boeken geconstateerd en
geeft de penningmeester decharge voor het afgelopen boekjaar. Hr. S. C.
Bachofner is aftredend en als nieuw reserve lid wordt gekozen Hr. R.v.d.
Haring.
De kascommissie bestaat nu uit : Mevr. J. Blom en lid Hr. D. Minee.
14

8. Bestuursverkiezingen:
Er hebben voor de vergadering geen kandidaten zich aangemeld voor het
bestuur.
Jan v. Duijn , Dicky v.d. Plas en Jaap.v.d. Horn zijn aftredend en
herkiesbaar.
Voorzitter Luuk Wagter is ook aftredend maar is bereidt zich nog 3 jaar in
te zetten voor de vereniging.
Omdat er vanuit de leden geen nieuwe kandidaten zijn aangemeld worden
de herkiesbare leden opnieuw benoemd..
9. Vaststelling contributie:
De contributie wordt evenals vorig jaar niet gewijzigd, € 22,50 voor
betalen met een automatische incasso en betalen op rekening € 25,-. Hier
zijn vanuit de leden geen bezwaren tegen en wordt het voorstel dus
aangenomen.
10. Jubilarissen:
H. v. Duijn, en A . Haasnoot zijn 25 jaar lid van de vereniging. en krijgen
hiervoor een jubileum geschenk en de aanhang een bloemetje. T. d. Mol
is ook 25 jaar lid was vanavond helaas verhinderd.
11. Rondvraag:
D. Hus vraagt hoeveel jaar hij lid is van de watersportvereniging. Koos kan
melden dat hij reeds 30 jaar lid is van de vereniging.
12. Sluiting:
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en meldt dat er na de vergadering
nog een gezellige bingo wordt gedraaid.
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Jaarverslag secretariaat Algemene Watersportvereniging Katwijk 2016
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Dit jaar, na het jubileumjaar 2015 waarin wij het 50-jarig bestaan van onze
vereniging mochten vieren, is het een vrij rustig verenigingsjaar geweest. We
volgen de ontwikkelingen in de watersport, ook de landelijke trends. Het is nu
eenmaal niet meer zoals in de 70- en 80-er jaren dat we op donderdag de boot
schoonmaakten en de watertank vulden, om op vrijdagmiddag na het werk zo
gauw mogelijk weg te kunnen varen. Weekendtripjes vanuit de haven zien we
toch wel teruglopen. Voor een deel is dit te danken aan de toenemende
vergrijzing in de watersport. Deze categorie kan varen wanneer ze maar wilt,
maar velen doen dit (te) weinig.
Ook de mentaliteit (en niet alleen op het water) verhardt en men heeft vaker
een kort lontje. Een voorbeeld daarvan zijn de hekken van de haven. Iemand
legt een steen voor het hek om het open te houden. Een ander persoon haalt
deze (terecht) weg: gevolg is ruzie.
Andere veranderingen zijn er ook. Onlangs een foto gezien waarop een
schipper een ligplaats zcht met behulp van een drone!
Landelijk zijn de gevolgen van de vergrijzing bekend. Ook de interesse
verschuift van Bezit van een boot naar Gebruik( huren etc.) Jongeren hebben
geen tijd voor onderhoud, moeten vaak beiden werken op de woonlasten te
kunnen betalen. De laatste decennia heeft het sloepen bezit een grote vlucht
genomen, zeker in het westen en andere plassengebieden. De verwachting is
dat binnen 25 tot 30 jaar circa 25% van de in de 70-en 80-er jaren gebouwde
motorkruisers, maar ook zeiljachten, gesloopt gaan worden. Toch zien we
boten verkocht worden, ook aan sloepvaarders, die het zo naar hun zin hebben
dat ze ook langer op het water willen verblijven dan alleen dagtochten.
Dit jaar is er voor het eerst sinds jaren geen gondelvaart georganiseerd. Nadat
in 2015 zich weer enkele gevaarlijke situatie hadden voorgedaan doordat kleine
bootjes vaak onverlicht kris kras door de optocht heenvoeren en schippers
vanaf hun verlichtte boot toch al en slecht uitzicht hebben, is contact
opgenomen met de oranjevereniging. Hen is gevraagd om meer toezicht om de
veiligheid te vergroten. De reactie daarop kwam zodanig laat, dat organiseren
van de gondelvaart niet meer mogelijk was.
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Bestuur en commissies
Per maart 2016 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter Luuk Wagter, secretaris Koos Ketting, penningmeester Teun Kralt
(tevens 2e voorzitter), Jaap v.d. Horn 2e secretaris), Dicky v.d. Plas 2e
penningmeester en lid evenementencommissie, Jan van Duyn hoofd
evenementencommissie, Klaas v.d. Plas, algemeen bestuurslid en ook E.C..
Buiten het bestuur maakt ook Janny van Duyn deel uit van de E.C.
Meerpaal
Afgelopen jaar was de 37e jaargang. Joke Blom verzorgt de laatste jaren de
Meerpaal en ze heeft er nog steeds zin in. Onze grote dank daarvoor. Helaas
zijn er opzeggingen van adverteerders. Er wordt gezocht naar nieuwe
adverteerders. WEET U IEMAND DIE WIL ADVERTEREN, GRAAG
EVEN EEN BERICHTJE naar het secretariaat.
Ledenaantal
De laatste jaren is er een daling van het aantal leden en minder nieuwe aanwas.
Opzeggingen zijn er om diverse redenen: verkoop boot (stoppen met varen),
elders o.a. in Friesland een nieuwe ligplaats gevonden en helaas ook door
overlijden. Dit jaar overleed op 15 augustus Koos van Rijn, op 15 september
Mevr. B. Ouwehand-de Vreugd en op 20 december Jaap Pluimgraaff. Een van
de redenen van minder aanwas van nieuwe leden is waarschijnlijk ook het
sluiten van de wachtlijst van de jachthaven geweest. Inmiddels wordt deze lijst
opgeschoond en kunnen nieuwe gegadigden zich weer inschrijven.
Ledenservice
Enkele leden hebben tijdens hun ziekte of bij terugkeer uit het ziekenhuis een
bloemetje namens de vereniging gekregen.
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Jaarverslag evenementencommissie
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Januari
Activiteit:
Nieuwjaarsreceptie.
Plaats:
restaurant Het Roer Om bij de jachthaven.
Datum:
9 januari
Op zaterdag 9 januari was het restaurant van de jachthaven open gesteld voor
de leden om het bestuur van de AWK en elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar
toe te wensen. Ongeveer 80 personen waren aanwezig. Die genoten allemaal
van een hapje en een drankje. Kortom een gezellig samenzijn dat duurde tot
ongeveer 19.00 uur.
Maart
Activiteit:
Ledenvergadering.
Plaats:
Tripodia.
Ruim 70 personen waren aanwezig. Er waren 3 jubilarissen: P. van Duijn, Thea
de Mol en A. Haasnoot. Na afloop werd er een gratis bingo gedraaid.
Maart
Activiteit:
Clubetentje.
Plaats:
de Gouden Leeuw Voorschoten .
Datum:
19 maart.
Een gezellige avond in restaurant de Gouden Leeuw ongeveer 42 clubleden
waren aanwezig, heel gezellig. En iedereen was zeer tevreden over het eten en
drinken, het was geweldig.
Mei

Activiteit:
Hemelvaarttocht.
Plaats:
Leiderdorp.
Datum:
5 t/m 9 mei 2016.
Dit jaar ging de 4-daagse tocht naar Leiderdorp en waren te gast in de
Doeshaven. We waren daar met 20 boten. Weliswaar niet in het centrum, maar
wel allemaal in een mooie box met alle voorzieningen, het weer was echt
geweldig, we konden volop uitstapjes maken naar het winkel hof-centrum met
vele winkels en een andere mogelijkheid het centrum van Leiden of naar de
meubelboulevard in Zoeterwoude. Vrijdagavond was er een heerlijk Indisch
buffet geregeld, waar we met alle deelnemers heerlijk hebben van hebben
genoten. Zaterdagavond hadden wij een gezellige avond 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.
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Augustus
Activiteit:
Havendag.
Plaats:
Katwijk.
Datum:
25 augustus.
Op donderdag was het bij de intrede van de jachthaven een gezellige boel. Er
was een feest tent geplaatst met bankjes en stoelen en een bier-tap. Er werd er
een visje gebakken en makreel gerookt, van het publiek was er veel
belangstelling, een goede sfeer en, het weer was geweldig want de zon scheen
uitbundig en de temperatuur liep op tot boven de 30 graden. ‘s-Avonds was het
heel gezellig in het haven restaurant Het Roer Om. Daar verzorgde het
shantykoor van Skuytevaert een optreden. Kortom: De havendag was een
geweldig succes en voor herhaling vatbaar. Met dank aan de mensen die zich
hebben ingezet om deze geslaagde dag mogelijk te maken!
September
Activiteit:
Najaars vaartocht.
Plaats:
Amsterdam.
Datum:
22 t/m 25 september.
18 Deelnemers hadden ingeschreven voor de afsluitingsvaartocht. We voeren
weer naar Amsterdam waar we te gast zijn bij W.S.V Amsterdam bij de
Nieuwe Meer. Met zijn allen hadden we gezellige dagen met geweldig mooi
weer. En de stemming zat er goed in, vrijdagavond hadden wij een Chinees
buffet dat meer dan lekker was en iedereen kon zijn buikje rond eten. Op
zaterdagavond was een gezellig samenzijn in de havenkantine met een hapje en
een drankje. Zondagmorgen zijn de meeste deelnemers weer naar de thuishaven
gevaren.

November
Activiteit:
Bingo.
Plaats:
Wijkvereniging Noord-Noordoost.
Datum:
5 november.
48 Personen waren aanwezig op de bingoavond. Het was een gezellige avond
waar velen leuke prijzen wonnen met de bingo, de loterij en (wilde) bingo.
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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 - T 071 – 4010236 – M 06 – 20 63 09
62 – I www.yachtpainters.nl – E info@yachtpainters.nl
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Onderkoeling: hoe voorkom je het en hoe moet je handelen?
Info: varen doe je samen
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Iedereen kan onderkoeld raken. Tijdens zwemmen, surfen, duiken en zeilen,
zelfs tijdens vissen kan onderkoeling ontstaan. Zeker wanneer iemand zich
onvoldoende voorbereidt. Of het weer plotseling verandert. Het grootste gevaar
van onderkoeling is dat het sluipend verloopt.
Wat doen als je te water raakt?
Ga niet zwemmen, tenzij de kant zeer dichtbij is (minder dan 100 meter)
Blijf stilliggen en maak je zo klein mogelijk (HELP-houding). Het
contactoppervlak met het water is dan klein. Water stroomt langs een kleiner
deel van de huid. Er kan zich tijdelijk een dun isolatielaagje van verwarmd
water vormen tussen de kleding en de huid. Oksels en liezen liggen beschut
zodat onderkoeling langzamer gaat
Raak niet in paniek en denk positief: de wil om te overleven redt levens
Voorkom onderkoeling door:
Draag voldoende warme kleding: thermo-ondergoed, fleece tussenlaag en
water- en winddichte maar wel ademende bovenlaag of een surfpak, droogpak,
overlevingspak of warmte-overall (steamer)
Zorg voor goede ventilatie, zodat transpiratievocht weg kan. Ook door
transpireren koel je af
Draag op het water een goedgekeurd reddingvest
Zorg voor persoonlijke noodsignalen om de tijd in het water zo kort mogelijk te
houden
Let op de eerste symptomen: rillen, sufheid, verward spreken, stijfheid.
Wat moet je doen als iemand onderkoeld is geraakt?
Haal iemand die lang in het water heeft gelegen horizontaal uit het water, niet
verticaal
Vervoer hem/haar op het land ook horizontaal, liefst met het hoofd iets lager en
de benen in de voortbewegingsrichting
Laat direct alarmeren via Den Helder Rescue op marifoonkanaal 16 of DSC, of
op het land: bel 1-1-2 en vertel erbij dat het om een onderkoelingslachtoffer
gaat
Geen ademhaling? Start reanimatie! Zodra je een onderkoeld slachtoffer uit het
water hebt gehaald, controleer je of de ademweg vrij is en of het slachtoffer
ademhaalt. Twijfel je aan de ademhaling, ga dan eerst één minuut beademen.
Bij ernstige onderkoeling kan dit moeizaam verlopen door spierstijfheid. Begin
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pas na één minuut met reanimeren (30 x borst indrukken - tempo 100 p. min.,
dan twee maal beademen) tot professionele hulpverleners dit overnemen. Geef
de moed niet op. Een onderkoeld slachtoffer heeft meer zuurstof nodig dan
iemand met een normale lichaamstemperatuur. Elk beetje zuurstofrijk bloed dat
met een reanimatie wordt rondgepompt kan redding betekenen.
21

Bescherm het slachtoffer zo snel mogelijk tegen verdere afkoeling. Pak armen
en benen apart in zodat ze niet de romp extra kunnen afkoelen. Vergeet vooral
niet het hoofd goed te beschermen. Gebruik als dat kan een onderkoelingdeken,
in combinatie met een deken. Heb je geen onderkoelingdeken, gebruik dan
vuilniszakken. Of bedek het slachtoffer met een deken, een slaapzak of jassen.
Niet doen!
Probeer een bewusteloos slachtoffer nooit iets te drinken te geven. Geef nooit
alcohol, want dat verwijdt de bloedvaten en kan juist daling van de temperatuur
tot gevolg hebben. Beweeg een onderkoeld slachtoffer zo weinig mogelijk,
behandel het lichaam als dat het van glas is gemaakt.
Wel doen!
Een aanspreekbaar slachtoffer dat zelf een beker kan vasthouden, mag wel
warme, liefst goed gesuikerde, dranken innemen. Help hem onder een niet te
warme douche. Zoek in elk geval warmte en beschutting, bescherm hem tegen
verdere afkoeling. Kleed het slachtoffer niet uit, behalve in een beschutte en
verwarmde ruimte en als je hem daarna ook met droge kleding kunt aankleden.

Hier had u advertentie kunnen staan 
Adverteren? Neem contact op met het secretariaat.
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Als u interesse hebt kunt u zich aanmelden om geregeld de nieuwsbrief van de
AWK in uw mailbox te ontvangen.
De nieuwsbrief ondersteunt de MEERPAAL en de WEBSITE: u ontvangt kort
voor een evenement een nieuwsbrief om u te herinneren aan dit evenement.
22

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.

Ledenvergadering: vrijdag, 31 maart. Wij rekenen op u!
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Ze zijn weer leverbaar!!
Deel 1: 2017 en 2018
Deel 2: 2017
Oplossing droedel/ puzzel pagina 9: kussensloop
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Van de evenementencommissie.
Voorjaarstocht 2017 van 25 t/m 28 mei.

25

De voorjaarstocht van 2017 gaat dit jaar naar Rotterdam. Het is de
evenementen commissie gelukt om goede afspraken te maken voor de
openingstocht voor het aankomende nieuwe vaarseizoen, we zijn te gast bij
W.S.V. Blijdorp, tegenover de ingang van de dierentuin Blijdorp.
Op donderdag 25 mei vertrekken wij om 8.00 uur uit de jachthaven Katwijk via
Delft naar Rotterdam, waar we dan de stad met z’n vele mogelijkheden kunnen
gaan verkennen. Op vrijdagavond is er in de kantine een Chinees buffet de
kosten zijn € 17,50 per persoon.
Op zaterdagavond is de kantine ook afgehuurd voor een gezellige avond, waar
we een hapje en een drankje kunnen gebruiken.
Het liggeld in de jachthaven is € 1,00 per strekkende meter per nacht inclusief
stroom en water.
Op verzoek van de havenmeester moet er een afrekening gemaakt worden.
Dus bij aanmelding A.U.B gelijk het liggeld en het buffet afrekenen.
Inschrijfformulier 4-daagse vaartocht
Naam boot/ Schipper
Box nummer …………………………………………………………………
Tel. nr………………………………GSM 06-………………………………
Lengte ………………………………………………………………………..
Breedte ……………………………………………………………………….
Deelname buffet …………x € 17,50 = ……………………………………….
Liggeld boot …………… meter x€ 1,00 = ………………………………….
Deze bon inleveren bij de evenementencommissie, adressen voor in de
Meerpaal.
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Varen doe je Samen!
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**Ga je het water op?
**Hoe zijn de weersverwachtingen?
**Is je boot in orde?
**Kaarten en almanak aan boord?
**Heb je stremmingen en andere actuele vaarweginformatie gecheckt?
**Ken je de vaarregels?
Alles wat nodig is voor een goed voorbereide vaartocht. Dat vind je in de
presentatie die gehouden wordt op 13 april 2017. Met veel interessante
achtergrondinformatie, met kaarten en apps. Leuk om te weten, leuk om te
leren en essentieel om te doen.
Voor watersporters op alle niveaus. Veilig varen, meer vaarplezier. Natuurlijk
doe jij ook mee!
Dat is waar ‘Varen doe je Samen!’ voor gaat.
Kom je ook?
De koffie staat klaar om 19.30 uur en de presentatie begint om 20.00 uur. In het
Roerom bij de jachthaven.
Inschrijfformulier Veilig Varen Doe Je Samen
Naam.........................................................................................................
Adres.........................................................................................................
Telefoon.....................................................................................................
Aantal personen........................................................................................
Deze bon inleveren bij de evenementencommissie, adressen voor in de
Meerpaal.
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Activiteiten agenda 2017
***7 januari Nieuwjaars receptie vanaf 16.30 uur in het haven restaurant “Het
Roer Om”.
27

***31 maart Ledenvergadering AWK begint om 20.00 in Tripodia.
Zaal open om 19.30 uur.
***4 maart Club etentje bij de Gouden Leeuw, begint om 18.00 uur.
***13 april Instructie-avond “Veilig Varen Doe Je Samen”, in het haven
restaurant “Het Roer Om”. Restaurant open om 19.30 uur, presentatie begint
om 22.00 uur, de koffie staat klaar.
***25 tot 29 mei Voorjaarstocht.
***24 augustus Havendag: visje bakken, makreeltje roken met een tapje erbij.
Wordt weer gezellig.
***21 tot 25 september afsluitings-vaarttocht naar Schiedam.
***11 november Bingoavond in het Zandgat. Zaal open om 19.30 uur. Bingo
begint om 20.00 uur

U komt toch ook
naar de
ledenvergadering?
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