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Bestuur Algemene Watersportvereniging Katwijk
Voorzitter:
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Luuk Wagter. Commandeurslaan 40, 2223 BA Katwijk
E-mail: lwagter@kpnmail.nl
2de voorzitter
Teun Kralt. Schaapherdershoek 14, 2231 AC Rijnsburg
E-mail:t.kralt@telfortglasvezel.nl
Secretaris:
Koos Ketting. Kortenaerstraat 31, 2224 RH Katwijk
E-mail: koos.ketting@kpnmail.nl
2de secretaris:
Jaap v.d.Horn. Berkenpad 10, 2231XK Rijnsburg
E-mail: jaap.vdhorn@outlook.com
Penningmeester Teun Kralt. Schaapherdershoek 14, 2231 AC Rijnsburg
E-mail: t.kralt@telfortglasvezel.nl
2de penningm:
Dicky v.d.Plas. Meerburgkade 34, 2224 VB Katwijk
E-mail: dirkplas1953@gmail.com
Bestuurslid:
Jan van Duijn. Remisestraat 14, 2225 TJ Katwijk
Email: jhwvanduyn@gmail.com
Bestuurslid:
Joke Jonker, Rijnmond 27, 2225 GL Katwijk
Email: vishandeljonker@hotmail.nl
Commissies
De Meerpaal
Redactie:
Joke Blom. Prinses Beatrixlaan 43 2224 XH Katwijk
E-mail: j.blom1959@gmail.com
Advertenties:
Koos Ketting. Kortenaerstraat 31, 2224 RH Katwijk
E-mail: secawk1965@gmail.com

071/4027290
06/23060353
071/4020165
06/19955721
06/33736009
071/4030047
071/4020165
06/19955721
071/3018252
06/28106691
06/10406464
071/4075553
071/4015928
06/22196319

071/4072208
06/38916349
06/33736009

Evenementencommissie:
Hoofd:
Jan van Duijn. Remisestraat 14, 2225TJ Katwijk
Leden:
Dicky v.d.Plas Meerburgkade 34, 2224VB Katwijk
Joke Jonker, Rijnmond 27, 2225GL Katwijk

Postadres secretariaat en ledenadministratie AWK
Kortenaerstraat 31 2224 RH Katwijk
E-mail: secawk1965@gmail.com IBAN/ gironummer NL44INGB00054049 41
Website: http://www.watersport-katwijk.nl

Leden van de AWK die zitting hebben in het bestuur van de Stichting Jachthaven
Katwijk: L.Wagter , M.Haasnoot-van Duijn en J.v.d. Horn.
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Van de bestuurstafel…..
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Als ik dit stukje schrijf, schijnt het zonnetje heerlijk maar het is nog te koud om
aan de boot te gaan beginnen. In deze meerpaal vindt u alle stukken voor de
leden vergadering, waarvoor ik u van harte uitnodig! Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd! De koffie staat klaar en na de vergadering is er een gratis bingo!
Als deze Meerpaal bij u in de bus ligt, is het jaarlijkse club etentje (nu bij Kam
San) weer achter de rug. Ik kan dus nog niet aangeven of het lekker was, maar
heb er alle vertrouwen in. De nieuwjaarsreceptie in het havengebouw was als
vanouds weer gezellig. Wel waren er wat minder mensen dan vorig jaar, maar
een aantal leden was nog met kerstvakantie.
In de vereniging werden we in 2017 en ook dit jaar opgeschrikt door het
overlijden van een aantal leden: allereerst Ted Lakerveld jarenlang lid,
vervolgens Klaas van der Plas, erelid met vele jaren een bijzondere inbreng in
onze vereniging en ook was Klaas jarenlang een grote steun en vraagbaak voor
het havenpersoneel! Vervolgens Philip Zweers, ook al jaren lid en tenslotte
Arend van Beelen, erelid en bekend bij vele van ons, middels de door hem
gegeven vaar-en marifooncursussen. Vele honderden hebben via zijn
deskundige lessen hun vaarbewijs en marifooncertificaat kunnen behalen. Van
deze plaats wensen wij de familie veel sterkte toe met de verwerking van hun
verlies.
HAVEN
Inmiddels zijn de dekken van steiger 8 en 9 vernieuwd. Ook steiger 10 en 11
zijn klaar en afgelopen vrijdag is ook de langssteiger opgeleverd. Het ziet er
prima uit en voelt stevig aan! Haasnoot Bruggenbouw heeft een mooi stukje
werk afgeleverd.
Thans worden alle electra kasten gecontroleerd op hun werking en veiligheid.
Tijdens de controle blijkt dat een flink aantal aardlekschakelaars niet geheel
naar behoren werkt en vervangen zal moeten worden. Wellicht zijn er nog wat
aanpassingen in de kasten noodzakelijk. Als haven moet deze NEN controle
minimaal 1 x in de 5 jaar gebeuren. Voor deze controle moesten van alle
aansluitingen even de stekkers er uit. Dit werd pas op het laatste moment
doorgegeven en kon dus niet met u gecommuniceerd worden. Alle slotjes zijn
verwijderd. Op het havenkantoor kunt u binnenkort een nieuw slotje ophalen
(gratis).
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Maar eerst zullen dus nog herstelwerkzaamheden moeten gebeuren.
CONTROLEER WEL EVEN OF UW STEKKER IN UW EIGEN
AANSLUITING IS TERUGGEZET! Advies van de controleur: smeer ook
even uw stekker met vaseline of met een teflonspray. Sommige stekkers
gingen er zeer moeizaam uit.
3

Bestuur Stichting Jachthaven Katwijk: per 15 januari j.l. heeft voorzitter
Bouwe van der Plas afscheid genomen van het bestuur. Gewijzigde werk
omstandigheden kon hij niet meer combineren met een bestuursfunctie.
Inmiddels is officieel afscheid van hem genomen. Ook vanuit onze vereniging
willen wij hem bedanken voor zijn inzet voor de haven.
Bij gebrek aan kandidaten is de samenstelling van het bestuur van de SJK thans
als volgt: Luuk Wagter voorzitter, Marjan Haasnoot-van Duijn vicevoorzitter
/secretaris, Louis van der Jagt penningmeester en Jaap v.d. Horn algemeen
bestuurslid.
Nogmaals, heeft u tijd en zin om toe te treden tot het bestuur van de jachthaven
(trouwens best gezellig) neem dan contact op met een van de bestuursleden om
daar eens over te praten. Vooral de functie van penningmeester is van belang
aangezien Louis heeft aangegeven ook niet tot in lengte van dagen door te
willen gaan.
Nog even dit: tijdens de laatste zware storm zijn van enkele boten de
lijnen/lijntjes geknapt, waarbij in 1 geval behoorlijke schade aan de steiger is
ontstaan. Houdt u er rekening met dat ook uw lijnen een beperkte levensduur
hebben en hun sterkte in de loop der jaren behoorlijk afneemt.
Dus : op tijd vervangen!
Tot slot wens ik u een goed voorjaar en veel succes met het straks weer
vaarklaar maken van uw schip. Tot ziens op de Jaarvergadering.
Wilt u een nieuwe verenigingsvlag? Deze zijn binnenkort weer verkrijgbaar bij
Koos Ketting.
Uw voorzitter Luuk Wagter
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In Memoriam
Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Klaas van der Plas
erelid AWK

4

Dit bericht heeft ons diep geschokt
Klaas is overleden 2 december 2017 op 80-jarige leeftijd.
Klaas was bestuurslid van de AWK en lid van de evenementencommissie sinds
1996. Hij was ook jarenlang hoofd van de evenementencommissie. Tijdens de
laatste ledenvergadering heeft hij afscheid genomen van deze functies.
Hoewel wij wisten dat hij tobde met zijn gezondheid kwam zijn overlijden
onverwachts.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Riet, zijn kinderen en kleinkinderen
en wensen hen veel sterkte toe.
Bestuur van de AWK

Het bericht dat ons lid van de AWK

Philip Zweers
20 januari is overleden, heeft ons diep geraakt.
Philip was jaren trouw lid van onze vereniging en wij wensen zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.
Bestuur van de AWK
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Wij ontvingen het trieste bericht dat ons voormalig bestuurslid van de AWK

Arend van Beelen
erelid AWK
5

23 januari op 84 jarige leeftijd is overleden. Veel van onze leden hebben o.a.
hun vaarbewijs gehaald door de cursus vaarbewijs te volgen, welke Arend
jarenlang voor de AWK verzorgde.
Wij wensen zijn familie veel kracht met dit verlies.
Bestuur van de AWK
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Van de redactie
2018! Een cliché, maar wat gaat de tijds snel. Ik zat even terug te lezen in de
vorige Meerpalen en in 2013 lees ik dat het echt heel koud was met sneeuw en
andere winterse ongemakken.
6

Nu doen de bolletjes hun best om uit te komen, alhoewel het best nog wel koud
is. Maar als ik dan 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 nieuwe wijk 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.

In deze MEERPAAL staan een aantal
overlijdensadvertenties en voor deze leden van de AWK en hun familie steek ik
een kaarsje op, dat de familie kracht mag vinden om dit verlies te dragen.
Met vriendelijke groet en veel leesplezier.
Joke
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Eerste Seabin in gebruik genomen in strijd tegen ‘plastic soep’
bron: varen doe je samen
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Bij Marina Muiderzand is in november 2017 de eerste Seabin, een drijvende
prullenbak, in gebruik genomen. Deze drijvende prullenbak zuigt plastic en
andere troep op uit het water. Met de vinding wordt de strijd tegen ‘plastic
soep’ en andere vervuiling aangegaan. De achterliggende gedachte van het
project is om bewustwording tegen vervuiling van het water te creëren.
“Wij kunnen het plastic in de zeeën niet opruimen, maar willen het goede
voorbeeld geven. Ons doel is meer bewustwording creëren rond de rol die
watersporters en onze ligplaatshouders zelf spelen in het schoon houden van
het water in onze jachthavens en het vaargebied. De echte oplossing is stoppen
met het water te vervuilen. Dus simpel gezegd: je rotzooi opruimen.” zegt
Nanke den Daas van Marina Muiderzand bij de ingebruikname van de eerste
waterprullenbak.
Seabin

The Seabin is een uitvinding van twee Australische surfers en botenbouwers:
Andrew Turton en Pete Ceglinski. Zij zagen de toenemende vervuiling van de
oceanen met lede ogen aan. “Als we op het land een vuilnisbak kunnen hebben,
waarom dan niet ook eentje in het water?”, vroeg het tweetal zich af. Na vele
jaren testen hebben ze een drijvende prullenbak ontwikkeld die je in het water
van elke haven of dok kunt leggen. Meer details zijn te vinden op de website
seabinproject.com.
Waterpomp
Met behulp van een elektrische waterpomp zuigt de Seabin plastic flessen,
bekers, zakjes, kleine stukjes plastic, olieresten en ander afval dat drijft op het
water naar binnen, terwijl vissen buiten schot blijven. Op die manier kan één
Seabin in een jaar tijd 83.000 plastic zakjes en 20.000 plastic flessen opruimen.
In totaal een halve ton vuil. Al het ingezamelde plastic wordt gerecycled.
Samenwerking Seabin en Thuishavens
Twee jaar geleden liep directeur Nanke den Daas van Thuishavens de twee
‘surfdudes’ tegen het lijf tijdens de internationale watersportbeurs METS in
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Amsterdam. Zij raakte zo enthousiast over hun verhaal dat ze besloot hun
crowdfundingproject te steunen. Nu de productie klaar is mag het bedrijf
daarom de eerste Seabin van Nederland in gebruik nemen. Als de Seabin op
Marina Muiderzand een succes is, wordt de drijvende prullenbak in meer
havens ingezet.
8

Wereldwijd
In de afgelopen weken zijn er wereldwijd Seabins geïnstalleerd in verschillende
jachthavens.. CEO en co-founder Pete Ceglinski was zelf aanwezig in Almere
om de eerste Seabin te lanceren. “Thuishavens was een van de eerste die onze
crowdfunding campagne steunde. Daarom zijn mijn team en ik zeer verheugd
met de ingebruikname van de eerste van naar we hopen vele Seabins in
Nederland, die waterwegen schoner kunnen maken,” zegt hij. “Het
enthousiasme dat we zien is geweldig. Niet alleen over het product Seabin,
maar ook over het educatie- en onderzoeksaspect, zoals het praktische
programma voor verschillende groepen in de maatschappij dat er aan
gekoppeld is.”

Vanaf volgende MEERPAAL verschijnt er in elke editie
een prijspuzzel in het blad. U kunt dan een bon winnen als
u de puzzel goed oplost en instuurt. Dus: zoek alvast uw
puzzelwoordenboek op of download het
puzzelwoordenboek op uw PC/tablet
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Van de redactie.
Uw kopij of opmerkingen is/zijn altijd welkom
U kunt u kopij insturen via email; j.blom1959@gmail.com
9

Anoniem ingezonden brieven of brieven die kwetsend zijn voor andere
personen worden niet geplaatst. Beoordeling van zulk soort brieven gebeurt in
overleg met het bestuur.
De volgende Meerpaal verschijnt in april 2018.
Kopij kan ingeleverd worden tot eind maart 2018.

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.
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Van de evenementencommissie
Agenda 2018

23 maart: Ledenvergadering: begint om 20.00 in Tripodia, zie MEERPAAL.
10

9 tot 14 mei: Voorjaarstocht naar Purmerend er wordt overnacht bij
jachthaven Nieuwe Meer.
26 mei: Watersport-dag, een uniek evenement waarbij de
watersportverenigingen van Katwijk, de jachthaven, roeiverenigingen, surf-sub
en duiksportclub, zeilsportvereniging en alles wat met watersport te maken
heeft samen werken, om in het uitwateringskanaal een onvergetelijk evenement
te maken.
23 augustus: Havendag: visje bakken, makreeltje roken, tapje erbij. Het wordt
weer gezellig. Kom ook!
27 september/1 oktober: Afsluitings-vaarttocht naar Schiedam.
11 november: Bingoavond in het Zandgat zaal open om 19.30 uur. Bingo
begint om 20.00 uur.
Voorjaarstocht 2018 van 9 t/m 14 mei
Na een lange winter is het weer zover, het is weer tijd voor de voorjaarstocht.
We gaan dit keer naar Purmerend! Woensdag 9 mei vertrekken om 08:00 uur
uit de haven naar jachthaven de Nieuwe Meer in Amsterdam waar we
overnachten. Donderdagmorgen, Hemelvaardag, gaan we dan weer verder
naar Purmerend en verblijven daar tot maandagmorgen. Daarna gaan we weer
terug naar Katwijk
Als u de mogelijkheid heeft is het fijn om de fiets mee te nemen: dan kunnen
we met zijn allen op de fiets naar Volendam of Monnickendam, dat is een hele
leuke tocht. Als u geen fiets mee neemt dan is er ook een busverbinding zodat u
ook mee kan. Op vrijdagavond gaan we met zijn allen eten bij Wok en Grill &
Sushi inclusief 5 consumpties bij restaurant de Doele in Purmerend,
We hopen op mooi weer en een fijne vaartocht u gaat toch ook mee?
inschrijving sluit vrijdag 27 april
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Inschrijfformulier vaartocht
Naam boot…………………………………………………………………………..
Naam Schipper……………………………………………………………………..
11

Box nummer ……………………………………………………………………….
Tel. nr. GSM 06-……………………………………………………………………
Lengte……………………………………………………………………………….
Breedte……………………………………………………………………………...
Deelname buffet aantal personen……….…….x € 25,00 = €………………….

Deze bon inleveren bij een lid van de evenementencommissie

Veerpolder 53 * 2361 KZ WARMOND * Tel. Nr. 071 3010376
bakkerprotech@xs4all.nl

*

www.bakkerprotech.nl

* Scheepswerf
* kraan tot max. 30 ton
* Winter/zomerstalling buiten (met staande mast)
* Scheepsmotoren verkoop/onderhoud (ook op locatie)
* Inbouw boeg- en hekschroeven
* Schilderwerkzaamheden
* Totaal onderhoud/refit
* Sleepmogelijkheden bij pech
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Zinkgaten in de boot (info: Telegraaf)

12

De meeste boten zinken niet op open zee. Het grootste risico op een
afgeborrelde boot loop je namelijk in de haven Dat zit zo. Elke boot heeft een
aantal gaten in de romp. Soms is dit een loosgat, soms een gat met kraan voor
de aan- of afvoer van koelwater voor de motor met een zogenoemde
huiddoorvoer. Omdat elke keten zo sterk is als de zwakste schakel, zit het
gevaar in de onbeduidend lijkende onderdelen rondom die gaten.
Zoals de slangen. Die zijn flexibel omdat een starre verbinding niet goed tegen
de bewegingen van de motor kan. Als de slangen in orde zijn, vormen de
slangklemmen vaak een probleem. Die kunnen gemakkelijk roesten. Door de
oxidatie zetten ze uit en snijden ze langzaam, maar genadeloos als een mes
door de rubberen slang.
Ook zijn huiddoorvoeren of kranen soms schuldig. Bij vorst zet het water in de
kraan uit en laat het staal scheuren. Gevolg: een gat waar het water als een
fontein door omhoog kan komen.
Neem daarom deze winter de tijd om slangen en slangklemmen te controleren
en de huiddoorvoeren vorstvrij te maken. Dat verkleint het risico om de boot
hangend aan de landvasten onder water aan te treffen.

ledenvergadering 23 maart!!
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VAN DUIJVENVOORDE
13

Yacht Painters
“Meer dan schilderwerk alleen”
-Advies en assistentie aan doe-het-zelvers
-Ruim 20 jaar ervaring als jachtschilder
-Schilderwerk aan allerlei soorten vaartuigen: hout, polyester, staal etc.
-Wij schilderen ook huizen!

Bram van Duijvenvoorde 071- 4010236/ 06-20630962
www.yachtpainters.nl email: info@yachtpainters.nl

Hier had u advertentie kunnen staan 
Adverteren? Neem contact op met het secretariaat.
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Varen zonder handjes (info: Leidsch dagblad)
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De eerste boot die zonder schipper zelfstandig vaart, geleid door kunstmatige
intelligentie en big data, dobbert sinds zondag door de Amsterdamse grachten.
De binnenvaart staat te popelen om het systeem ook toe te passen. Het big data
bedrijf Xomnia heeft hiervoor een exclusief partnership met Shipping Factory
getekend. Xomnia ontwierp de systemen op basis van een sloep, maar de
partijen gaan nu de technologie van ’Xomnia’s self-driving boat’
doorontwikkelen voor de binnenvaart. Nog even en de scheepvaart heeft de zelf
navigerende en varende systemen eerder in werking dan op de weg. ok RollsRoyce is bezig met de ontwikkeling van een zelfstandig varend schip voor
patrouilledoeleinden. Het schip van zestig meter zou honderd dagen
onafgebroken zelfstandig moeten kunnen varen. In Japan en Scandinavië wordt
ook geëxperimenteerd en in de Verenigde Staten werkt Sea Machines aan
zelfstandig varende schepen. Maar in Amsterdam vaart dus al zo’n boot.
Kras
Pieter Boon van Xomnia (met big data ook betrokken bij het cold case
onderzoek naar het verraad van Anne Frank) kocht een jaar geleden een oude
Harding sloep om door de grachten te varen. Omdat er de ene na de andere kras
op kwam, kwam hij op het idee om een zelfvarend systeem te ontwikkelen.
Een ervaren schipper werd gekoppeld aan een systeem van ’Deep Learning’
navigatiesystemen en omgevingscamera’s. De sloep handelt naar de opgedane
ervaring en kan nu autonoom manoeuvreren op de drukke grachten.
Containers
Het Papendrechtse scheepvaartbedrijf Shipping Factory wil het autonoom
varende systeem toepassen in de binnenvaart. ,,We koppelen nu onze systemen
zoals dieptemeters en navigatieapparatuur aan het kunstmatige brein en gaan
verder ontwikkelen. Jaarlijks verschepen we 100.000 containers tussen
Rotterdam, Antwerpen, het Ruhrgebied, Düsseldorf en Keulen. Er valt dus nog
flink wat data te verzamelen aangezien er tientallen reizen per maand worden
gedaan wat een goede basis is voor het eerste zelfvarende binnenvaartschip’’,
zegt Remco Pikaart van Shipping Factory.
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Ingewikkeld

15

Volgens Pikaart werd lange tijd gedacht dat het te ingewikkeld zou zijn voor de
binnenvaart, maar na de experimentele vaarten van Xomnia heeft hij er alle
vertrouwen in. Pikaart en Pieter Boon van Xomnia troffen elkaar tijdens een
bijeenkomst van Smart Shipping Challenge 17. ,,Na een paar keer meevaren
met testvaarten van de Xomnia sloep wist ik dat dit de missing link is in de
binnenvaart.”De experimentele boot moet voorlopig veel vaaruren maken om
data te verzamelen. Daarbij is vanzelfsprekend een schipper aan boord die met
een noodknop het systeem zo over kan nemen.

NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief ondersteunt de MEERPAAL en de WEBSITE: u ontvangt kort
voor een evenement een nieuwsbrief om u te herinneren aan dit evenement.
Wilt u ook de gratis nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan door een mailtje te
sturen naar:
nieuwsbriefawk@gmail.com
Veel leden hebben hun emailadres doorgegeven aan het secretariaat maar het
kan gebeuren dat het niet goed leesbaar is/ was en daarom verkeerd is
opgeslagen.
Dus: meld u aan via bovenstaand emailadres en ontvang de nieuwsbrief
geregeld in uw
mailbox.
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Welke partijen handhaven op het water? Info: varen doe je samen
Als je wilt gaan varen in Nederland, krijg je -net als op de weg- te maken met
vaarregels. Er vindt natuurlijk controle plaats om te zorgen dat de wet- en regelgeving
op het water wordt nageleefd en het hierdoor veilig toeven blijft op het water. Wie
16

zorgen ervoor dat het water veilig blijft voor iedereen? En wie mag er nou eigenlijk
handhaven op het wateren wie mag je ook een boete geven bij een overtreding?
Reglementen op het water
Als vaarweggebruiker heb je te maken met de vaarreglementen. Voor de vaarregels zijn
dit in Nederland o.a. het BPR en RPR van belang. De meeste vaarwateren vallen onder
deze reglementen. Er zijn op specifieke gebieden nog andere reglementen van kracht.
Bekijk een overzicht van de geldende reglementen in de kaart van Nederland.
Welke handhavers zijn er op het water
Je komt in Nederland meerdere handhavers tegen op het water. Dat heeft te maken met
het feit dat diverse wateren onder verschillende vaarwegbeheerders vallen. De
belangrijkste noemen we hier:
De Landelijke Eenheid, Dienst Infrastructuur van de politie
Voorheen heette dit de waterpolitie. De waterpolitie houdt toezicht op zowel de
beroeps- als recreatievaart. En op de Noordzee buiten de kustlijn (de zogeheten
territoriale wateren). Zij:


Zorgt voor eerste opvang bij incidenten in de beroeps- en recreatievaart en ziet
toe op een juiste naleving van de regels.



Bewaakt de veiligheid op het hoofdvaarwegennet. Dit doet de politie door
controle op snelheid, alcoholgebruik, vaartijdenwet en naleving van
Arbowetgeving.



Behandelt ernstige scheepvaartongevallen en onderzoekt de toedracht.
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Controleert schepen. Onder meer lading, diploma’s en veiligheid.



Controleert het vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.



Doet opsporingsonderzoek naar zaken als ladingsdiefstal, fraudes met
documenten en witwassen van crimineel vermogen.
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Ook doet de waterpolitie onderzoek naar gestolen vaartuigen.



Let op de milieuregels. Ze controleert op verontreiniging op zee en zorgt voor
het milieu van aangewezen natuurgebieden.



Grijpt in bij overlast in recreatiegebieden, tijdens dregwerkzaamheden of bij
scheepsongevallen.

Rijkswaterstaat
De 100 mobiel verkeersleiders van Rijkswaterstaat zijn een bekende verschijning op de
grote rivieren, kanalen en meren. Ze geven voorlichting, inspecteren de vaarwegen,
zorgen voor begeleiding en schieten te hulp bij incidenten. In hun 27 geel-zwarte
patrouillevaartuigen en 14 snelle interventievaartuigen (Ribs) kunt je de verkeersleiders
te water tegenkomen. Ze dragen bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer en een
schoon watermilieu. Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zijn ze bovendien
verantwoordelijk voor het handhaven van wet- en regelgeving op het water.
Andere taken zijn:


scheepvaartverkeer begeleiden bij onder andere evenementen, incidenten,
werkzaamheden en bijzondere transporten



bij calamiteiten zorgen dat de hulpdiensten hun werk kunnen doen en dat de
vaarweg snel weer vrij is



controleren van verlichting, boeien en borden langs de vaarweg •controleren
op vervuiling en gevaarlijke obstakels, opruimen én het opsporen van
veroorzakers
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hulpdiensten ondersteunen bij opsporing, zoals bij vermiste personen



meten en communiceren van diepte van de vaargeulen, zodat schippers weten
met hoeveel lading ze kunnen varen
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zomers recreatievaart voorlichten over veilig varen en zwemmers wijzen op
gevaren van stroming en scheepvaart.

De Provincies:
De schepen van Provinciale Waterstaat in de verschillende provincies zijn een bekende
verschijningen op de rivieren, kanalen en meren. De medewerkers geven voorlichting,
inspecteren de vaarwegen, zorgen voor begeleiding en schieten te hulp bij incidenten.
Ze dragen bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer en een schoon watermilieu.
Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zijn ze bovendien verantwoordelijk
voor het handhaven van wet- en regelgeving op het (provinciale) water.
Andere taken zijn:


scheepvaartverkeer begeleiden bij onder andere evenementen, incidenten,
werkzaamheden en bijzondere transporten



bij calamiteiten zorgen dat de hulpdiensten hun werk kunnen doen en dat de
vaarweg snel weer vrij is



controleren van verlichting, boeien en borden langs de vaarweg



controleren op vervuiling en gevaarlijke obstakels, opruimen én het opsporen
van veroorzakers



hulpdiensten ondersteunen bij opsporing, zoals bij vermiste personen



meten en communiceren van diepte van de vaargeulen, zodat schippers weten
met hoeveel lading ze kunnen varen
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zomers recreatievaart voorlichten over veilig varen en zwemmers wijzen op
gevaren van stroming en scheepvaart.

Naast de politie, provincies en Rijkswaterstaat zijn er nog een aantal
19

vaarwegbeheerders die ook handhavend op kunnen treden. Dit zijn onder andere


De Waterschappen. De verschillende waterschappen zijn verantwoordelijk
voor het waterbeheer en de waterkwaliteit in hun gebied. Zij handhaven vooral
op milieuwetgeving en vergunningen, bijvoorbeeld voor aanlegplaatsen of
steigers.



Lokale vaarwegbeheerders zoals verschillende gemeentes en provincies. Zij
handhaven op de door hun beheerde vaarwegen.



De verschillende havenbedrijven, zoals bijvoorbeeld Havenbedrijf
Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam. Ook zij zijn bevoegd tot handhaven
in het desbetreffende vaargebied.

Waar wordt het meest op gelet?
De verschillende handhavers letten erop dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd.
Dat is dus heel breed. Toch zijn er een aantal belangrijke zaken waar veel op gelet
wordt, en die je als vaarweggebruiker gewoon moet naleven om geen boete te krijgen.
Onder andere je plaats op de vaarweg is belangrijk. Er zijn veel wateren waar een
verplichting geldt om stuurboordwal te houden. Ook voldoen aan de eisen om snel te
mogen varen en nooit en te nimmer te snel varen!, aanwezigheid van het vaarbewijs,
het aan boord hebben van reddingsvesten en regelgeving omtrent varen met slecht zicht
zijn veel voorkomende zaken waar actief op wordt gehandhaafd.
Een handig overzicht van de basisregels en vaartips vind je op de ‘Vaarbewaarkaart’
die je gratis kunt downloaden via ‘Varen doe je Samen!’
Goede, veilige vaart!
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Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
van de AWK te houden op vrijdag 23 maart 2018 a. s. Aanvang 20.00 uur in
TRIPODIA aan het Hoornesplein te Katwijk
Neem uw Meerpaal mee
De agenda vermeldt de volgende punten
21

1.
2.
3.
4.
5.

Opening door de voorzitter
Mededelingen, in- en uitgaande stukken.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2017.
Jaarverslag 2017, secretariaat en Evenementen 2017, zie Meerpaal.
Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2017, Dit verslag wordt
uitgereikt op de vergadering. Verslag kascontrolecommissie bestaande
uit D. Minnee en R. v. d. Haring. Volgens rooster is D. Minnee
aftredend en lid zijn R. v. d. Haring en Dick Broekhuizen.
Er wordt dus een nieuwe reserve kandidaat gevraagd.
6.
Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn aftredend en herkiesbare Jaap
v.d. Horn en Jan van Duijn. Aftredend en niet herkiesbaar Dicky v. d. Plas, hier
is een vacature open.
Tegen kandidaten kunnen zich aanmelden tot het begin van de
vergadering bij het bestuur.
7.
Vaststelling contributie voor 2019.
Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op niveau van 2018
8.
Huldiging jubilarissen.
9.
Rondvraag en sluiting.
Namens het bestuur, Koos Ketting, secretaris
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
Neem SVP uw adreskaartje van de MP mee voor inschrijving, u krijgt direct
uw bingokaart en con.bonnen
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Verslag van :
Ledenvergadering AWK

Locatie :
Zalencentrum Tripodia Katwijk

Datum :
31 maart 2017

Aanvang :
20.00 uur

Aanwezig:
59 personen waarvan 35 leden en 24 bezoekers
Met kennisgeving afwezig Fam. D. Barnhoorn.
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1.

Opening:
De voorzitter heet de leden hartelijk welkom op de ledenvergadering in het
52ste verenigingsjaar.

2.

Mededelingen:
Er wordt stil gestaan stil bij het overlijden van Koos van Rijn op 15
augustus, mevr. B. Ouwehand-de Vreugd op 15 september en Jaap
Pluimgraaff op 20 december. Koos en Jaap waren meestal van de partij bij
vaartochten en andere evenementen. Het bestuur wenst de nabestaanden
nogmaals alle goeds en sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
Haven:
De bouwwerkzaamheden bij de haven naderen hun voltooiing. De
kadewoningen 1e fase en de wandelpromenade
zijn gereed. Ook zijn in de kademuur nieuwe ledlampen geplaatst en is de
rollaag van de muur opnieuw door de gemeente gevoegd. Ook 2e de fase
van de woningen nadert zijn voltooiing en zullen binnenkort worden
opgeleverd.
Parkeren is inmiddels mogelijk achter de kadewoningen waar 55
parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. Als alle woningen van fase 2 zijn
opgeleverd zullen langs de Industrieweg gestoken parkeerplaatsen
aangelegd worden. Bij de hoofd ingang zullen 5 parkeerplaatsen worden
aangelegd voor kort parkeren (laden en lossen).
Havenkantoor:
Het havenkantoor is voorzien van een nieuwe laklaag en ziet er weer
netjes uit. Havenmeester Evelyne is inmiddels volledig ingewerkt en heeft
alles onder controle.
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Wachtlijst boxen:
De wachtlijst is nagenoeg up to date en er kan weer ingeschreven worden
voor een ligplaats, al is de wachtlijst
tot 9 meter boxen nog wel erg lang. Totaal staan er nog 130 personen op
de wachtlijst.
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Vervanging steigers:
Buitensteiger 11 is voorzien van een nieuwe kunststof/bamboe dek en
mogelijk wordt ook de buitensteiger 10 nog voor het hoogseizoen daarmee
vervangen. In het najaar, vanaf 1 oktober zullen ook de volledige dekken
van steiger 8 (hoofdsteiger) en steiger 9 vervangen worden door het
nieuwe materiaal. De draagconstructie dateert al van 1980 en de planken
zijn in 2000 vervangen.
Inzet vrijwilligers:
Ook hebben een aantal leden van onze vereniging zich weer ingezet, zij
hebben zich o.a. in gezet bij het reinigen van de steigers en het
schoonmaken van de walkanten. Zonder vrijwilligers kunnen we in ons
land en ook in onze vereniging niet. Onze dank daarvoor.
Vervangen waterslangen:
Alle waterslangen op de haven zijn vernieuwd. Het advies om legionella
besmetting te voorkomen is de slang volledig uit te rollen als er water
getapt wordt.
3.

Inkomende en uitgaande stukken:
Geen inkomende en uitgaande stukken.

4.

Notulen ledenvergadering 2016:
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.
Hij geeft aan dat de AWK is een gezonde vereniging maar de inkomsten
wel teruglopen.

Meerpaal 2018.1

www.watersport-katwijk.nl

awk

24

opgericht: 18 november 1965

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. Mevr. J.
Blom is aftredend en als nieuw reserve lid wordt Hr. D. Broekhuizen
gekozen.
De kascommissie bestaat nu uit: Hr. D. Minee en Hr. R. v. d. Haring.
Joke wordt bedankt voor haar inzet als kascommissie lid en redactie lid en
krijgt hiervoor een bloemetje overhandigd.
8. Betuursverkiezingen:
Er hebben voor de vergadering geen kandidaten zich aangemeld voor het
bestuur.
Koos Ketting en Teun Kralt zijn aftredend en herkiesbaar.
Klaas v Plas is ook aftredend maar niet herkiesbaar. Joke Jonker zal de
plaats innemen van Klaas.
Luuk bedankt Klaas die al vanaf 1978 betrokken is bij de AWK en diverse
functie heeft bekleed.
Voor deze inzet krijgt hij een dinerbon en wordt hij als erelid benoemd van
de vereniging.
9. Vaststelling contributie:
Zoals eerder vermeld lopen de inkomsten van de AWK achteruit. Het
bestuur stelt dan ook voor de contributie met € 2,50 te verhogen. Dit komt
er op neer: € 25,- voor betalen met een automatische incasso en betalen op
rekening € 27,50. Hier zijn vanuit de leden geen bezwaren tegen en wordt
het voorstel dus aangenomen.
10. Jubilarissen:
Hr. D. Barnhoorn was vanavond helaas verhinderd maar is 25 jaar lid van
de vereniging. en krijgt hiervoor een jubileumgeschenk en de aanhang een
bloemetje.
11. Rondvraag:
Er wordt op 13 april in het restaurant een lezing gegeven “Varen doe je
samen”. Men kan zich hier voor opgeven bij Jan v Duijn en Dicky v. d.
Plas. Jan Haasnoot is bereidt een opfriscursus Rijnvaart Politie reglement te
geven. Het bestuur zal dit in beraad nemen.
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 en Ledenadministratie 2017
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Algemeen
Het afgelopen jaar is er, in vergelijking met de voorgaande jaren, veel
schrijfwerk gedaan.
Het begon al met een complete mailing naar alle leden voor de inschrijving
voor Schiedam. Dat betrof de aanmelding voor in ere herstelde Branderfeesten
aldaar.
Het was overigens geen echt lekker weer, het “vaste “weer van vroeger lijk
over te zijn.
Ook is duidelijk gebleken dat de watersport sterk afhankelijk is van de
weersomstandigheden, zoals bij de geplande watersportdag die is afgelast.
Zoals overal, er gebeurt veel, zoals ook de trend in het hele watersport
gebeuren, dat zal mogelijk ook wel te maken hebben met het wisselende
ledenaantal, dit is op 1 januari, AWK 342 leden.
Ledenadministratie
Voor wat betreft de ledenadministratie blijven we voor verrassingen staan, het
gaat allemaal zeer ongeregeld. Zo waren er in 2015 25 nieuwe leden en 23
uitschrijvingen.
In het jaar daarop 2016 5 nieuwe leden en 33 uitschrijvingen. Afgelopen jaar
dus 2017,
Zijn er 37 nieuwe leden aangemeld maar er zijn ook 34 uitschrijvingen.
Enkele leden kregen een attentie bij weer thuiskomen uit ziekenhuis of en
jubileum.
Op 19 juni is overleden Ted Lakerveld van de Lady L. Op 2 december is
overleden ere lid Klaas v. d. Plas op 80 jarige leeftijd.
Meerpaal
Afgelopen jaar was het de 38 ste jaargang. Joke vindt het noch steeds leuk om
te doen maar verwacht wel dat er VEEL meer copy komt vanuit de leden, de
inzendingen zijn te weinig. Dus als u het ergens over wilt hebben, gewoon
opschrijven en insturen.
We moeten het ook zo bekijken, de AWK heeft geen clubhuis, dus in principe
is het clubblad De Meerpaal het enige contact met de leden onder elkaar.
Weer hebben 2 adverteerders de advertentie opgezegd, als u iemand weet die
een advertentie wil plaatsen, gewoon even melden.
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Bestuur
Klaas v. d. Plas is teruggetreden uit het bestuur en heeft het erelidmaatschap
gekregen. Joke Jonker heeft de plaats van Klaas in genomen en is tevens lid
van de Evenementencommissie. De bedoeling is dat Joke het overneemt van
Jan v. Duijn die wil stoppen als hoofd van de EC. Ook Dicky v. d. Plas heeft
aangegeven er mee te willen stoppen in de EC, voor haar wordt dus nog een
vervanger gezocht. Dus als u interesse heeft, of iemand weet, het bestuur houdt
zich aanbevolen.
Bereikbaarheid secretariaat /Ledenadministratie.
De enige goede E-mail adressen zijn: koos.ketting@kpnmail.nl en
secawk1965@gmail.com
Het blijkt dat nog steeds oude verkeerde mailadressen worden gebruikt. Dit
komen we tegen met bijvoorbeeld opzeggingen van: “ik heb vorig jaar al
opgezegd “ Op de verkeerde oude mailadressen komt de opzegging dus
NOOIT aan.
Ook verhuizingen worden veel te laat doorgegeven. Soms komt de post terug
en moeten we zoektochten gaan doen, iets wat echt niet nodig is.

Verslag evenementencommissie 2017
www.watersport-katwijk.nl
Januari
Activiteit: Nieuwjaars receptie
Plaats:
Restaurant Het Roer Om bij de Jachthaven
Datum:
7 januari
Op zaterdag 7 januari was het restaurant 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 70 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:
4 maart
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Een gezellige avond in restaurant de Gouden Leeuw ongeveer 37 clubleden
waren aanwezig, heel gezellig. En iedereen was zeer tevreden over het eten en
drinken, het was geweldig.
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Maart
Activiteit: Ledenvergadering
Plaats:
Tripodia
Datum:
31 maart 2017
Ruim 59 personen waren aanwezig. 35 leden en 24 gasten Er was1 jubilaris en
die was verhinderd. Janny van Duijn is afgetreden als lid van de evenementen,
ook Klaas v.d. Plas is afgetreden als lid van de evenementen en tevens als
bestuurslid van de A.W.K en werd door zijn verdienste als erelid benoemd
Na afloop werd er een gratis bingo gedraaid.
April
Plaats:
Datum:

Het Roer Om
13 april

Op donderdagavond 13 april hebben wij in het Roer Om op de jachthaven met
ongeveer 40 leden van de AWK mogen genieten van een gezellige en vooral
leerzame avond over "varen doe je samen" . Gegeven op een leuke en zeer
levendige manier door Adriana van Heijnsbergen. De vele aspecten van de
gevaren op het water en het rekening houden met elkaar kwamen hier naar
voren. Vooral met de beroepsvaart blijft het toch altijd goed opletten! Ook
konden wij aan haar onze vragen kwijt en heeft ze onze kennis over de vele
regels weer wat opgefrist. Al met al een geslaagde avond!
mei
Activiteit:
Plaats:
Datum:

Hemelvaarttocht.
Rotterdam
24 t/m 28 mei 2017

Dit jaar ging de 4-daagse tocht naar Rotterdam bij jachthaven Blijdorp
We waren daar met 19 boten. We lagen niet in het centrum, maar wel allemaal
in een box, het weer was echt geweldig, we konden volop uitstapjes maken
naar het de Dierentuin of het centrum met vele winkels en een andere
mogelijkheden voor sommige was het een beetje te warm en die bleven lekker
in de schaduw zitten bij de jachthaven. Vrijdagavond hadden we een Chinees
buffet in de kantine van de jachthaven waar we met alle deelnemers heerlijk
hebben gegeten
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Zaterdagavond hadden wij een gezellige avond met een hapje en een drankje
Zondagmorgen om 09.30 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:
Plaats:
Datum:

Havendag
Katwijk Jachthaven
24 augustus.

Op donderdag was het bij de intrede van de jachthaven in een gezellige boel. Er
was een party tent geplaatst met bankjes en stoelen en een bier-tap ook werd er
een visje gebakken en makreel gerookt van het publiek was er veel
belangstelling en dat maakte er een gezellige boel van het was geweldig mooi
weer want de zon scheen uitbundig. De havendag was een geweldig succes en
voor herhaling vatbaar.
Met dank aan de mensen die er hun inzet hebben gegeven om deze geslaagde
dag mogelijk te maken.
September
Activiteit: Najaars vaartocht
Plaats:
Schiedam
Datum:
21 t/m 25 september
32 deelnemers hadden ingeschreven voor de afsluitingsvaartocht. We gingen
weer naar Schiedam waar we te gast zijn bij, de havendienst Schiedam zo was
een oude gewoonte weer in ere hersteld. Totaal zijn er 27 deelnemers naar
Schiedam gekomen enkele hebben dat geannuleerd en enkele zijn gewoon maar
niet gekomen zonder iets door te geven Toch hadden we gezellige dagen met
geweldig mooi weer. En de stemming was top en we hebben ons vermaakt in
de binnenstad met de braderie en de markt en de vele activiteiten die er
georganiseerd waren, zaterdagavond was er het hoogte punt van de
branderfeesten de gondelvaart waar van onze vereniging met 2 schepen werd
mee gevaren, de Kanjer en de Jannette.
Op zondag was het ook gezellig en zondag avond zijn we met een grote groep
gaan eten bij Bouwman eetcafé het eten was geweldig voor een kleine prijs,
maandagmorgen om haf 10 gingen de trossen weer los en vertrokken weer
richting Katwijk. Er zijn nog enkele boten in Delf en Voorburg afgehaakt om
nog een paar dagen na te genieten. Kortom het was weer een geweldige
ervaring om weer naar Schiedam te kunnen.
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November
Activiteit: Bingo
Plaats : Wijkvereniging Noordnoordoost
Datum : 11 november
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65 mensen 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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Van strepen op steen naar digitaal NAP bestaat 200 jaar
Het NAP bestaat 200 jaar.
Tijd om terug te blikken op de historie van het meten van het waterpeil. Een
tijdreis die begint bij de Egyptenaren.
30

Al eeuwen meten we de waterstand. ‘De oudste metingen die we kennen,
komen uit Egypte’,. ‘De eerste metingen zijn van zo’n 2000 jaar voor
Christus.’ In een steen werden hiërogliefen gegrift om aan te geven hoe hoog
de Nijl kwam.
Toen al was het meten van het waterpeil belangrijk. ‘Vooral voor het heffen
van belastingen op de landbouw. Overstroomde een gebied, dan werd het
vruchtbaar door het afgezette slib. Er kon dan meer belasting geheven worden.
Het gebied was dan namelijk meer waard.’
Middeleeuwen
Ook in Nederland zijn oude metingen bekend. ‘Niet zo oud als in Egypte, maar
bekend is dat in ieder geval in de Middeleeuwen de waterhoogte werd
gemeten’ Dat ging vooral heel praktisch. Neem bijvoorbeeld een stevige stok
of een steen en streep op bepaalde momenten af hoe hoog het water staat.
‘Mensen gingen regelmatig naar die plek, afleesplekken, om de hoogte van het
water af te lezen en te markeren.’ In Nederland staan op sommige gebouwen
gebeitelde strepen om bijvoorbeeld de stormvloed van 1916 of 1953 te
markeren.
Maar deze strepen zeggen niet zo heel veel. ‘Het geeft aan of het water hoger
of lager stond dan de meting ervoor. Maar je wil veel meer weten. Je wil ook
weten hoe hoog het water is ten opzichte van andere plekken.’ Een
referentiepunt was dus nodig, zodat alle plekken konden meten met hetzelfde
nulpunt. Op 18 februari 1818 voerde Koning Willem I het Amsterdams Peil in,
later Normaal Amsterdams Peil, kortweg NAP. De streepjes op de
afleesplekken kregen toen meer betekenis ten opzichte van hun omgeving. Het
NAP bestaat dus 200 jaar.
Peilschaal
Het meten ging heel lang op dezelfde manier. ‘Het werd natuurlijk wel wat
professioneler. Er werden bijvoorbeeld geen stokken meer gebruikt, maar
bijvoorbeeld een stevige brugpijler, die nauwelijks verzakte. Uiteindelijk kwam
de bekende hardhouten blauwe peilschaal rond de 19e eeuw.
Het meten bleef lang mensenwerk. ‘Heel lang moesten mensen naar de
afleesplek (peilschaal) toe om de stand te meten.
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Of er werd van een afstandje met de verrekijker gekeken, als men niet
dichterbij kon komen. Dit was niet altijd even nauwkeurig: het water klotst
natuurlijk en staat niet stil.’
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Meer meten en weten
In de 20e eeuw kwamen stoommachines en auto’s. ‘En de overheid wilde grip
op het waterpeil. Nog meer meten en weten. Het moest continu op papier
geregistreerd worden in plaats van één keer per dag aflezen. Dan kun je veel
meer doen met alle metingen. Je weet dan bijvoorbeeld hoe hoog het water kan
komen en dus hoe hoog je dijken moesten zijn.’
Het registreren op papier gebeurde met een zogenoemde peilschrijver (zie
hiernaast). ‘Met behulp van een vlotter (een soort dobber) in een rustige
peilkelder, wel in contact met het grote water om de hoogte van het buitenwater
goed te kunnen meten, werd een tandwiel en daarmee een pennetje geactiveerd.
Dit pennetje tekende voortdurend een lijn op een papierrol die door een
uurwerk werd rondgedraaid. Deze lijn liet de waterhoogte als functie van de
tijd zien.’
Meters papier
Deze rollen werden naar Den Haag gestuurd en daar vergeleken met elkaar.
Deze methode was erg arbeidsintensief. ‘In Den Haag lagen meters papier om
de metingen te analyseren’, vertelt Herman.
‘Vanaf 1980 ging het hard met de technologie. Er was geen papier meer nodig
en de waterhoogtes werden voortaan digitaal gemeten en via een
telefoonverbinding naar Den Haag gestuurd. ‘De computer kon er vervolgens
steeds meer mee. We kregen veel meer metingen binnen, die konden gebundeld
worden en digitaal met elkaar vergeleken worden’, legt Herman uit.
Beschermen tegen hoogwater
Jaren en jaren van registratie waren nodig om ons nu te kunnen beschermen
tegen het hoogwater. ‘We weten nu met welke kans het water een bepaald
niveau kan bereiken, eens per 100 jaar, eens per 1000 jaar en zelfs eens per
10.000 jaar. Dit wordt berekend aan de hand van statistiek. Maar we kunnen
natuurlijk veel meer met de gegevens. We kunnen ook de schippers bedienen
die gegevens nodig hebben voor hun tocht. Dergelijke gegevens zijn ook nodig
voor het Waterbeheer en de drinkwaterbedrijven.’
Bron:: RWS CIV
Jaap.v.d. Horn
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Zoekt U betaalbaar onderhoud en stalling.
Mogelijkheden voor de Doe het Zelver.
Tevens betaalbare zeilmaker aan huis.
Voor Valkenburg E.O.

U komt toch ook naar de Ledenvergadering?
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