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Jaargang  36 nr 2 oplage 395 exemplaren 

 Datum mei 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. 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.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. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Joke. 

 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL…….. 

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! 

  

 

 

Evelyne 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
  

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 
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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 

 

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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Let op: wijzigingen bediening sluizen en bruggen. (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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Van het secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roeiers: veilig het water op!   (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. 

 

 

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. 
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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 

 

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

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@jachthaven-katwijk.nl


awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2015.2   www.watersport-katwijk.nl 

 

 
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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