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Van de redactie
De nieuwe MEERPAAL is weer in uw handen. Zoals u misschien al heeft
gehoord, gelezen, komt het blad per dit jaar vier keer per jaar uit. Dat houdt in
dat u nu bijvoorbeeld al informatie vindt over de afsluittocht naar Schiedam.
2

Lees de Meerpaal dus goed en bewaar het als geheugensteuntje voor de
activiteiten voor komend vaarseizoen.
Maar eerst staat de voorjaarstocht nog op de lijst. In de volgende MEERPAAL
zult u daar een verslag van lezen. Het worden niet 4- maar 6 dagen dit keer.
LEUK! Ook komt er van de zomer nog een Havendag, daarover informatie in
de MEERPAAL.
Als u het adressenblad leest, voor in de MEERPAAL, zult u een paar nieuwe
namen lezen en ook wijzigingen van functie. Bij deze wil ik Jan van Duijn
speciaal even noemen en bedanken voor alles wat hij voor de
evenementencommissie heeft gedaan. Gelukkig blijft hij in het bestuur. En ook
Dicky van der Plas zal zeker worden gemist. Tevens is er een nieuw lid van de
commissie, nl Wil Varkevisser.
Als nieuw bestuurslid is Ron Haring toegetreden, verderop in de MEERPAAL
stelt hij zich aan u voor. Succes Ron!
Ik wil u allen veel vaarplezier wensen deze zomer, mooi weer, weinig/geen
pech en als u een mooie tocht heeft gemaakt, schrijf eens een verslag voor de
MEERPAAL en inspireer anderen ook om daar eens (of juist niet ) heen te
varen. Het is altijd leuk om vaarverhalen van anderen te lezen en ideeën op te
doen.
Met vriendelijke groet en veel leesplezier,
Joke
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Van de bestuurstafel…..
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Het seizoen kan beginnen. Als ik dit stukje schrijf schijnt de zon uitbundig en
is er weer leven op de haven. Velen van u zijn volop bezig om de boot weer
netjes en vaarklaar te maken. Het ziet er weer gezellig uit.
Inmiddels heeft u van de haven per mail een nieuwsbrief ontvangen en
misschien zeg ik nu dingen dubbel, maar toch eerst even nieuws uit de haven:
Hoofdsteigers en walkant zijn weer van alg en vuil ontdaan, al zullen onze
vrienden eend en gans wel weer enige hopen op de buitensteigers gedeponeerd
hebben. In totaal zijn inmiddels ruim 70 aardlekschakelaars vervangen zodat
uw veiligheid wat dat betreft weer gewaarborgd is!
Verdere reparaties aan de kasten zullen in de loop van het jaar worden
uitgevoerd, zoals een aantal nieuwe klepjes voor de aardlekschakelaars en ook
nog wat werk binnen in de kasten.
In het havenkantoor zijn 2 grote 18 jaar oude boilers vervangen door 1 grote
nieuwe. Er zijn 2 extra antennes geplaatst voor de WIFI waardoor thans een
groot gedeelte van de haven bereikt kan worden. (de oost antenne wordt
binnenkort geplaatst, waarschijnlijk al klaar als u dit leest).
Let wel: als er veel mensen tegelijk op zitten zal de snelheid natuurlijk niet
hoog zijn. Maar het is een behoorlijke verbetering.
Zoals ook door de havenmeester is gevraagd in de nieuwsbrief: maak zelf even
uw zijsteiger schoon, dat is met de machines niet te doen zonder gevaar in het
water te plompen en daar hadden we geen zin in (echt nog erg koud).
In de vereniging hebben we de ledenvergadering achter de rug. De opkomst
viel mij een beetje tegen:
57 personen, dus incl. partners! Dat is minder dan 10% van ons ledental. Dat
moet beter kunnen.
Trouwens het is een goed moment om met elkaar contact te hebben en even bij
te praten. Ook zijn er bij de bingo altijd leuke prijsjes te winnen en de koffie en
een drankje zijn ook gratis! Dus volgend jaar wat meer leden graag!
Het bestuur is ook licht gewijzigd: Dicky v.d. Plas heeft een aantal jaren deel
uitgemaakt van de evenementencommissie en tevens de functie van 2e
penningmeester vervuld. Door omstandigheden heeft zij afscheid genomen van
het bestuur. Dicky: nogmaals bedankt!
Gelukkig hebben we een nieuw bestuurslid welkom mogen hete, nl Ron v.d.
Haring, bij de meesten van u wel bekend (ook door hun mooie kotter). Ron,
welkom en bedankt alvast voor je inzet.
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De vaartocht naar Purmerend is vastgesteld en op dit moment waren er 15
inschrijvingen. Laat het maar mooi weer zijn. Genieten doen we wel.
Ik wil nog even meegeven dat er weer nieuwe verenigingsvlaggen beschikbaar
zijn. Verkrijgbaar bij Koos Ketting en op het havenkantoor. Ze zijn van beste
kwaliteit en voor 5 euro heeft u een nieuw exemplaar.
4

IK WENS U ALLEN EEN GOED VAARSEIZOEN EN ZIE U GRAAG IN
DE HAVEN OF ONDERWEG OP HET WATER.
Uw voorzitter, Luuk Wagter
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 na de zomer.

Droedel 1, oplossing elders in het blad.
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Adverteren in de Meerpaal?
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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.

Van de evenementencommissie
Agenda 2018

26 mei:Watersport-dag.
23 augustus: Havendag.
27 september/1 oktober: Afsluitings-vaarttocht naar Schiedam.
11 november: Bingoavond in het Zandgat . Info in volgende MEERPAAL

VERGEET UW WATERALMANAK NIET!
ANWB Wateralmanak deel 1-2017/2018 bestaat uit het Binnenvaart Politie Reglement
(BPR) van Nederland en België en is verplicht aan boord van uw motor- of zeilboot.
Het BPR beslaat alle wet- en regelgeving die van belang zijn voor de watersporter.
Daarnaast is het verplichte deel van Handboek voor de marifonie in de binnenvaart
voor Nederland en België opgenomen. Behalve de verplichte delen bestaat de
Wateralmanak deel 1-2017/2018 uit praktische informatie en tips, zoals vlagvoering en
vaaraanwijzingen voor de Nederlandse en Belgische wateren. Wateralmanak Deel 1
wordt iedere 2 jaar herzien met de nieuwste wet- en regelgeving, zodat u altijd een
actuele versie aan boord heeft.
Wateralmanak Deel 2 bevat praktische informatie over bedieningstijden van bruggen
en sluizen in heel Nederland. Daarnaast bevat deel 2 van de wateralmanak praktische
informatie over meer dan 1.000 jachthavens
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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

- 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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Welkom op dit uniek evenement waarbij de watersportverenigingen in Katwijk
samenwerken en zich presenteren.
Diverse watersportverenigingen in Katwijk hebben in 2016 de handen ineen
geslagen om een ieder kennis te laten maken met de watersport. De
watersportdag was geboren. Wegens het overweldigende succes zullen de
watersportverenigingen in Katwijk op zaterdag 26 mei 2018 de
volgende editie van de Watersportdag organiseren. Die vindt plaats bij het
uitwateringskanaal in Katwijk.
Het evenement wordt gehouden van 12.00 tot 16.00 uur. Alle
watersportverenigingen van Katwijk zullen op deze dag aanwezig zijn om de
bezoekers kennis te laten maken met de watersport. Gedurende de dag kan er
verschillende locaties deelgenomen aan diverse activiteiten, zo kan je suppen,
kan er gezeild worden met optimisten, sloep roeien met de
sloeproeiverenigingen, zeilen of roeien met de Katwijkse zeeverkenners, en
worden er ook diverse demonstraties gegeven en er zijn wat activiteiten op de
kant bij de diverse locaties. Er zal ook gelegenheid zijn om een stukje met een
sloep te varen, of het bezichtigen van historische boten.
Er is volop gelegenheid om het watersporten uit te proberen. Dat wordt een
spetterend evenement.

Meerpaal 2018.2

www.watersport-katwijk.nl

awk

opgericht: 18 november 1965

Programma 2018
Hieronder het programma van zaterdag 26 mei 2018. Wijzigingen in het
programma voorbehouden.
Locatie terrein Rijnland
8

12.00 – 16.00 uur

12.00 – 16.00 uur
12.00 – 16.00 uur
12.00 – 16.00 uur
12.00 – 16.00 uur

12.00 – 16.00 uur

12:00 – 16:00 uur
13.30 – 16.00 uur

Meerpaal 2018.2

Stands van verenigingen en bedrijven, kijk wat
verenigingen te bieden hebben op het water. U vind
hier informatie over zeilen, Kiten ,vissen, kanoën,
reddend zwemmen, sportbedrijf katwijk, scouting enz.
Voor de jongste kinderen is er een springkussen en een
schminckster.
Maak een eigen zeilboot, activiteit voor de jongsten.
Deelname gratis
Gebruik kano’s, deelname gratis. Aanmelden bij de
stand van Aquasports.
Maak kennis met suppen. Deelname gratis, aanmelden
bij de stand van Surfschool Katwijk
Sloep roeien met sloepen van roeivereniging Ferox en
Pulletje, aanmelden bij de stand van de
roeiverenigingen. Deelname gratis
De snackwagen van de Beslagkom zal broodjes en fris
verkopen op het terrein. Afhankelijk van het weer
(drassig) zal de kar misschien staan op het terrein van
de KRB.
Gearfreak watersportartikelen en surfschool Pro-intro
met infostand
Diverse optredens van Shantykoor Skuytevaert.

www.watersport-katwijk.nl
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Locatie terrein KRB
12.00 – 16.00 uur
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12.00 – 16.00 uur

14.00 – 15.00 uur

12.00 – 16.00 uur
12:00 – 16:00 uur

Demonstratie Flyboarden van Aquasports. Ook
mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief zelf te doen.
Minimum leeftijd 12 jaar, aanmelden op het KRB
terrein
Zeil clinics optimist zeilen, activiteit voor kinderen tot
ongeveer 14 jaar, ontdek zelf hoe leuk het is om te
zeilen in een optimist op het afgezette stuk Oude Rijn
bij de KRB. Inschrijven bij de activiteit, deelname is
gratis. Deelnemers moeten kunnen zwemmen
Gear freak organiseert samen met surfschool Katwijk
en Aquasports een spelletje suppolo. Schrijf je van
tevoren in bij de stand van Gearfreak
Uitleg van Catamaranzeilen op het terrein bij de KRB
Surfkaravaan laat je kennismaken met suppen met je
hond.

Locatie Jachthaven Katwijk
12.00 – 16.00 uur
12.00 – 16.00 uur
12.00 – 16.00 uur
12.00 – 16.00 uur

12.00 – 16.00 uur

Bij de surfkarafaan kun je sup yoga uitproberen.
(op steiger 1 van de jachthaven. Melden op steiger
Makreel rook demonstratie, wedstrijd
Tochtjes met een sloep van Marina Rijnsburg,
aanmelden op de steiger van de Jachthaven.
Clinic sloepvaren door Marina Rijnsburg. Aanmelden
op de steiger.
Gratis gebruik van toiletten en douches voor
deelnemers aan de watersportdag. Restaurant is open
voor een hapje en een drankje

Droedel 2
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Inschrijven voor Branderfeest Schiedam 27 september t/m 1 oktober 2018
Voor de Jaarlijkse Branderfeesten in Schiedam is er sinds vorig jaar niet veel
veranderd, tijdens de vergadering op dinsdag 18 april waren Joke Jonker en
Wil Varkevisser aanwezig om de A.W.K te vertegenwoordigen bij de
Schiedamse Branderfeesten. De organisatie wil voor 25 mei alle
inschrijvingen en het inschrijfgeld binnen hebben om alles voor de komende
vakantieperiode te kunnen verwerken. Zij zijn genoodzaakt een bedrag te
vragen van €17,50 voor de organisatie €7,50 voor de havendienst.
€ 25,00 per deelnemend schip voor het gehele verblijf. Er is plaats toegezegd
voor 25 boten.
Inschrijving kan alleen met het ingevulde inschrijfformulier plus € 25,00.
De inschrijving sluit op donderdag 23 mei daarna is het niet meer mogelijk.
Als u na inschrijving om wat voor reden niet mee kan wordt er geen
inschrijfgeld terug gegeven.
Het inschrijfformulier kun u inleveren bij de evenementencommissie.
Joke Jonker
Wil Varkevisser

Rijnmond 27 2225 GL Katwijk
Prins Hendrikkade 107

Naam…………………………………..
Bootnaam……………………………...
Lengte…………………………………
Telefoon……………………………….
Email…………………………………..
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Havendag, 23 augustus.
We hopen dat het op deze dag erg mooi weer is, want we
gaan er weer een gezellige dag van maken!

11

We gaan op het fietsen plateau een partytent plaatsen en
weer een visje bakken een makreeltje roken. Dit onder het
genot van een tapje of een frisje.
Dit gaat vast allemaal weer lukken, dus kom ook en neem een stoeltje mee van
de boot dan maken we er met zijn allen een gezellige dag van! Dus niet
vergeten:
23 augustus vanaf ‘s morgens 10:30 uur.
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NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief ondersteunt de MEERPAAL en de WEBSITE: u ontvangt kort
voor een evenement een nieuwsbrief om u te herinneren aan dit evenement.

12

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.

DROEDEL 3
Meerpaal 2018.2
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ANWB stopt met waterkaarten-app.
De ANWB stopt per 31 maart met de exploitatie van de ANWB Waterkaartenapp. Deze app wordt vervangen door een nieuwe Waterkaarten-app. Gebruikers
zullen er niet veel merken met het enige verschil dat ze niet langer een
13

abonnement bij de ANWB afsluiten maar kunnen overstappen op de
Waterkaarten-app van de nieuwe partner
Veilige navigatie
De exploitatie van de app is voor de ANWB niet rendabel en vergt te hoge
investeringen om deze op kwaliteitsniveau te houden. De bond neemt niettemin
haar maatschappelijke positie als voorvechter van veiligheid op het water en in
het verkeer heel serieus en zal zich daarom met volle overgave blijven inzetten
voor de veilige navigatie op de Nederlandse wateren, zo laat de ANWB weten.
Papieren waterkaarten
Zo blijft de ANWB de papieren waterkaarten uitgeven en is zelfs bezig met een
investeringstraject om deze kaarten nog beter te maken. In de loop van 2018
worden de kaarten geheel herzien. In het voorjaar 2019 verschijnen naar
verwachting de vernieuwde kaarten. De frequentie van het updaten van de
kaarten wordt gebracht van ééns per twee jaar naar ééns per jaar.
Nieuwe versie app
Als het goed is merken gebruikers die op dit moment een abonnement op de
waterkaarten-app hebben afgesloten niets. De ANWB zal zorgdragen dat alle
gebruikers met een ANWB abonnement er tot aan het einde van de
abonnementsperiode probleemloos gebruik kunnen blijven maken van de app.
De bond werkt hiervoor samen met The Mobile Company, de oorspronkelijke
ontwikkelaar van de app, die nadat de ANWB stopt met de app een nieuwe en
actuele versie van de app online zal zetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van
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de ANWB-waterkaarten. Ook de Windows-versie van de app zal in 2018
blijven bestaan. In 2019 zal er een nieuwe App op de markt komen, waarvoor
de ANWB ook de data zal leveren. Gebruikers met vragen kunnen verwezen
worden naar de The Mobile Company: webadres http://dewaterkaartenapp.nl/
14

of e-mail waterkaarten@themobilecompany.com.
.
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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.
15

Per 1 mei doorvaart Nederland windparken op Noordzee toegestaan.
Info: varen doe je samen
Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk
voor doorvaart en medegebruik voor schepen met een lengte over alles tot 24
meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses
Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark
Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.
Doorvaart onder voorwaarden
Voor de doorvaart van de windparken zijn acht regels opgesteld. Zo geldt de
openstelling bijvoorbeeld alleen voor schepen tot 24 meter en mag er alleen
tussen zonsopgang en zonsondergang gevaren worden. Alle regels zijn na te
lezen in de 'gedragscode doorvaart windparken' (pdf) en worden ook in
onderstaande video uitgelegd.
De Kustwacht controleert op naleving van deze regels en coördineert hulp waar
nodig. Op overtreding van de regels staat een geldboete.
Gebruik van ruimte
De openstelling van de windparken hangt samen met de drukte op de
Noordzee, één van de drukst bevaren zeeën van de wereld. Deze drukte zal de
komende jaren toenemen, onder meer door de aanleg van windparken. Daarom
is het van belang dat de ruimte in deze zee zo goed mogelijk wordt benut.
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De Nederlandse overheid streeft naar een efficiënt en meervoudig gebruik van
de ruimte in deze zee. Het openstellen van de Nederlandse windparken voor
kleine scheepvaart draagt daaraan bij, zegt Rijkswaterstaat op de website
Noordzeeloket.

16

Windparken
Windparken op zee zijn nu niet toegankelijk voor derden. Maar omdat de
windparken veel ruimte innemen op het toch al drukke Nederlandse deel van de
Noordzee, is in 2015 besloten om deze regel aan te passen. De Nederlandse
overheid zet daarmee in op meervoudig ruimtegebruik zoals doorvaart en
medegebruik van windparken, om zo het recht van vrije doorvaart op zee zo
veel mogelijk te laten gelden.
Doorvaart en medegebruik
Doorvaart en medegebruik van windparken is daarmee een goed voorbeeld van
meervoudig ruimtegebruik: de bestaande windparken blijven hun energie
opwekken en is het voor (kleine) scheepvaart mogelijk om de zee tussen de
turbines onder strikte voorwaarden te bevaren. Tot 1 mei 2018 blijven de
windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee gesloten voor alle
scheepvaart. Ook na 1 mei 2018 blijven de Gemini-windparken Buitengaats en
ZeeEnergie ten noorden van de Wadden blijven gesloten gebied.
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Watersport Nieuws | Gratis overzichtskaart vaarwateren Groningen
De Noordelijke provincies willen meer watersport aantrekken. Kwam Drenthe
onlangs met een gratis vaarkaart, Groningen biedt ook een gratis
overzichtskaart aan van de vaarwateren van de noordelijke provincie.
Groningen heeft de vaartoerist veel te bieden: het Reitdiep, één van de mooiste
rivierdallandschappen van Nederland, via het Lauwersmeer naar
Werelderfgoed de Waddenzee, de route van het Zuidlaardermeer naar het
uitgebreide toervaarnet in Oost-Groningen naar Drenthe of Duitsland, vanuit de
Stad richting de meanderende maren in Noord-Groningen of een tocht langs de
meren.
Er valt een hoop te doen en te genieten. De Vaarkaart Groningen brengt het
netwerk van vaarwegen, vaarroutes en de meren in één oogopslag in beeld.
Ook de jachthavens met bijbehorende faciliteiten zijn in beeld gebracht.
De gratis vaarkaart van de provincie Groningen beschrijft de meeste plaatsen
waar het voor de watersport goed vertoeven is, daarnaast geeft de kaart een 9tal vaarroutes aan, variërend van 8,5 tot 90 kilometer. De bijgevoegde kaart is
een overzichtskaart, geen gedetailleerde kaart.
De kaart is gratis te downloaden in pdf-formaat via de website van de provincie
Groningen.
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Foto met de jubilarissen tijdens de ledenvergadering 2018.
De jubilarissen, T. van Duijn en J. de Lange werden door de voorzitter Luuk
Wagter in het zonnetje gezet.
Een aantal jubilarissen hadden door omstandigheden afgezegd.

Oplossing Droedels:

Rebus: door het oog van de naald kruipen.

1 Stopzetten
2 tennis
3 opstootje
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Even voorstellen: Ron van der Haring
Bij de laatste ledenvergadering van onze watersportvereniging ben ik
toegetreden tot het bestuur. Mijn naam is Ron van der haring, 64 jaar oud.
Samen met mijn partner Klaas van Duijn genieten wij al weer een twintig jaar
van een plek in de jachthaven. Eerst met een polyester Noors schip, maar sinds
12 jaar alweer vertoeven wij op onze kotter. De kotter hebben wij destijds
geheel volgens onze wensen laten bouwen en we zijn er maar wat trots op. Wij
liggen op steiger 4 op plaats 105.
Vorig jaar ben ik gestopt met werken. Ik had er toen 43 jaar bij de overheid
opzitten. Sinds 1997 ben ik in diverse gemeenten gemeentesecretaris geweest,
een intensieve, spannende maar nog altijd geweldige baan. Maar nu dus
genieten van alles wat die inspanningen ons hebben gebracht.
Nu er dus veel vrije tijd beschikbaar kwam komen ook al snel allerlei
vrijwilligersactiviteiten op je pad. Wij wonen in Bergschenhoek, midden in het
dorpscentrum in een heerlijk appartement dat geheel vrij staat van de andere 9
appartementen, privacy dus volop en dat vinden wij een groot goed. In ons
dorp hou ik me bezig met zaken die het dorpscentrum aangaan.
Ik ben ook secretaris van de Bedrijven Investeringszone Centrum
Bergschenhoek, waarin alle ondernemers in het dorpscentrum zijn verenigd.
Ook hou ik me bezig met de Vereniging van Eigenaren van ons
appartementengebouw en daar komt nu dus de Watersportvereniging bij.
Ik vind het belangrijk dat in de jachthaven een goede sfeer heerst.
Lidmaatschap van onze vereniging hoort daar voor mij bij. Aandacht voor
voorzieningen, schoonhouden van de haven, gunstige liggelden, respect voor
iedereen, het zijn zaken die van belang zijn. Er wordt veel werk verricht door
vrijwilligers.
Laten we vooral met elkaar ervoor zorgen dat we ook de gezamenlijke
verantwoordelijkheid hebben voor de haven. Dan blijft het ook voor de vele
vrijwilligers leuk. Ik hoop dat ik met mijn inzet kan bijdragen aan een
toekomstbestendige haven waar het goed toeven is.
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Zeeziekte
Zeeziekte is een apart fenomeen binnen de watersport. De ene persoon hangt de
hele tocht over de reling terwijl een ander niks mankeert. Wat is eigenlijk
zeeziekte? Het antwoord op deze vraag kunt u hier lezen.
20

Oorzaken
Bij mensen die zeeziek worden kloppen de bewegingen van het
evenwichtsorgaan vaak niet met wat de ogen zien en worden ze misselijk. Het
evenwichtsorgaan zit in het oor. Zo helpen je ogen je van de wal in de sloot. Zo
ontstaat zeeziekte, omdat je evenwichtsorganen registreren dat het schip op en
neer deint. Volgens je ogen echter, die jouw positie proberen te bepalen aan de
hand van het (meedeinende) schip, beweegt er relatief gezien niets! En daar sta
je dan: je evenwichtsorgaan vertelt je hersenen dat je beweegt, maar je ogen
ontkennen dat. Je hersenen “snappen” er niks meer van en raken “in de war”.
Scheepsbewegingen
We onderscheiden 3 scheepsbewegingen:
Stampen. Hierbij duikt de boeg van het schip telkens in de golven om
onmiddellijk weer omhoog te komen.
Rollen. Hierbij beweegt het schip zich om zijn horizontale lengte as. Het zal
telkens van links naar rechts en terug bewegen.
Gieren. Hierbij beweegt het schip zich om zijn verticale lengte as. Het draait
als het ware om zijn middelpunt.
Wanneer nu een schip alleen een beetje stampt zal zeeziekte minder snel op de
loer liggen dan wanneer er een combinatie van 2 of 3 bewegingen optreden
(voordewindse koersen).
Symptomen
Zeeziekte wordt gekenmerkt door de volgende verschijnselen:
duizeligheid, misselijkheid, braken, bleke gelaatskleur en zweten.
Beklemming tot angst, hoofdpijn, geeuwen en slaperigheid.
Zuchten en hyperventilatie en vaak verlies van interesse in de omgeving.
Het zich rillerig voelen en zelfs een verandering in bloeddruk.
De slaperigheid, de afnemende werklust en de futloosheid maken de
inzetbaarheid van het bemanningslid beperkt. Door plat te gaan liggen en de
ogen te sluiten probeert de patiënt het conflict tussen de ogen, evenwichtorgaan
en de hersenen uit te schakelen.
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Adviezen om zeeziekte te bestrijden zonder gebruik van medicijnen.
Drink geen koffie, koolzuurhoudende drank.
Eet geen zuur fruit of ander zware kost.
Drink 12 uur van tevoren geen alcohol en koffie.
Zorg dat je uitgerust bent, stress is killing.
Kleed je warm en zorg dat je droog blijft.
Blijf geïnteresseerd in je omgeving en ga wat doen.
Het sturen van het schip kan zeeziekte voorkomen.
Gebruik normale maaltijden en blijf lichtverteerbaar dingen eten (biscuits).
Frisse lucht en zicht op de horizon zijn goede remedies, blijf dus niet binnen.
Neem deze maatregelen niet te laat.
Medicatie
Cinnarezine: het goedkoopste zeeziektepilletje, zonder recept bij de apotheek
verkrijgbaar. Je slikt dan niet de kalmeringsmiddelen die in reispillen zitten.
Primatour reispilletjes.
Scopoderm pleister die je achter het oor kunt plakken.
Verder zijn er ook nog Relief Band, acupressuurbandjes en magneetpleisters:
mechanische middelen die een enkele keer bij een enkele persoon verlichting
kunnen geven.
Huismiddeltjes kunnen soms werken. Dit ligt sterk aan de persoon die ze
gebruikt. Als het voor u werkt moet u het blijven gebruiken. Overleg wel altijd
eerst met uw huisarts. Veel middelen hebben bijwerking.

Meerpaal 2018.2

www.watersport-katwijk.nl

awk

opgericht: 18 november 1965

Wat betekent een blauw bord op een binnenvaartschip?

22

Het blauwe bord is in de binnenvaart een sein waarmee een schip aan een
tegengesteld naderend ander schip kan aangeven dat het voorbijvaren
stuurboord op stuurboord zal gebeuren. Midden in het blauwe bord bevindt
zich een wit knipperlicht. Door het blauwe bord vertelt het schip een naderend
klein tegengesteld varend schip hoe hij wil passeren. Het sein bevordert veilig
passeren.
Stroming :Afhankelijk of een schip tegen de stroming in of met de stroming
mee vaart moet het stuurboord of bakboord houden. Een tegemoetkomend
schip moet voldoende ruimte hebben om elkaar te passeren. De
scheepvaartregels op de stromende rivieren zijn vastgelegd in het
Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en het Rijnvaartpolitiereglement (RPR).
Deze reglementen verschillen soms van elkaar.

Nu komt het vaak voor dat een groot schip dat stroomopwaarts vaart liever de
binnenbocht neemt, omdat daar minder stroom is. Een afvarend groot schip zal
daarentegen liever de buitenbocht nemen. Het komt dus voor dat deze schepen
elkaar aan de ‘Verkeerde’ kant wensen te passeren, stuurboord op stuurboord
dus. Dit wordt aangegeven door het tonen van een blauw bord met wit
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knipperlicht. Ook de recreatievaart moet zoveel mogelijk proberen om aan het
verzoek van een binnenvaartschip met blauw bord te voldoen, en deze aan de
‘blauwe bord’ zijde passeren. Maar wel enkel als dat veilig kan.

23

Om de regels duidelijk uit te leggen heeft www.varendoejesamen.nl een
brochure met uitleg over het gebruik van een blauw bord gemaakt. Deze
brochure 'Het blauwe bord' is als pdf beschikbaar. Onderstaande illustraties
komen uit deze brochure.

Afvarend klein versus opvarend groot (zie afbeelding 1 en 2) Een opvarend
groot schip moet een geschikte weg vrijlaten voor de afvaart. Die geschikte
weg kan aan bakboord of aan stuurboord van het opvarend schip zijn.
Als klein schip kun je in de meeste gevallen voor een opvarend groot schip met
blauw bord het beste naar bakboord uitwijken en ‘stuurboord op stuurboord’
ontmoeten. Let daarbij wel goed op schepen die je van achteren met meer
snelheid naderen.
Minder zo nodig snelheid om dat schip zo snel mogelijk voorbij te laten. Blijf
op de Waal en Boven-Rijn niet onnodig midden in de rivier varen. Kies voor de
stuur- of bakboordoever.
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Op de overige (smallere) rivieren is varen op een derdedeel van de totale
vaarwaterbreedte uit stuurboordwal aan te bevelen, omdat je vanuit die positie
het snelst de juiste beslissing kan nemen: naar stuurboord of naar bakboord
uitwijken.

24

Soms laat de opvaart voor een afvarend klein schip aan beide zijden voldoende
ruimte. Dan kun je er voor kiezen dit schip “bakboord op bakboord” te
ontmoeten.
Opvarend klein versus afvarend groot (zie afbeelding 3 en 4)

Een opvarend klein schip moet voorrang verlenen aan een afvarend groot schip.
Het afvarende grote schip zal meestal voor de buitenbocht kiezen. Het kleine
schip moet hiermee rekening houden bij het uitwijken. Het uitwijken moet
overdreven duidelijk gebeuren zodat het grote schip ziet wat het kleine schip
doet.
Groot onderling samen met klein (zie afbeelding 4)
Als een opvarend groot schip kiest om over te steken naar de bakboordwal, dan
wordt de afvaart ‘stuurboord op stuurboord’ ontmoet. Om dit duidelijk te
maken toont het opvarende grote schip een blauw bord met wit helder rondom
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schijnend flikkerlicht. Het afvarende grote schip toont als antwoord een blauw
bord en ook zo’n licht om aan te geven dat hij de bedoeling van het opvarend
schip begrijpt en gaat voldoen aan dit verzoek. Klein is verplicht voorrang te
verlenen aan beide grote schepen. Bij voorkeur door te voldoen aan wat
gevraagd wordt (dus ‘bakboord op bakboord met het afvarend grote schip’).
Daarbij zit het opvarende grote schip voor klein in de weg!
25

Impeller vervangen
Een impeller is een onderdeel van de
koelwaterpomp van uw motor. Het is een
schoepenrad dat draait in een cilinderhuis en
het water aanzuigt van buiten en verder
pompt in de koelcircuit van uw motor. Een
impeller bestaat uit een metalen kern
waarmee de impeller wordt vastgezet op de
pompmotor en aan de buitenzijde bevinden
zich de schoepenraderen.
Aangezien een impeller aan slijtage onderhevig is dient deze regelmatig
vervangen te worden. Met name bij het starten draait de impeller even met iets
minder water in het pomphuis en dat benadeelt de levensduur. Een impeller die
draait zonder dat er toevoer is van koelwater is binnen enkele
ogenblikkenzwaar beschadigd.
Jaarlijks vervangen van de impeller is een goede zaak
Algemene stelregel is dat een impeller jaarlijks vervangen dient te worden.
Zorg in ieder geval voor een reserve impeller aan boord, zodat u te allen
tijde deze kunt vervangen.
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De Brugwachter. Bron de telegraaf via Koos Ketting
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De brugwachter had een slecht humeur en wilde niet voor onnozele zaken
worden gestoord. Net had zijn eega hem geïrriteerd gesommeerd het schuurtje
op te ruimen. Telkens als hij achter zijn indrukwekkende knoppenpaneel in het
brugwachtershuisje de krant wilde gaan lezen, meldde zich weer een bootje.
Dus moest hij:
1) kijken of er wegverkeer is,
2) het botensein op groen-rood zetten,
3) slagbomen laten zakken,
4) boze blikken van haastige automobilisten negeren,
5) brug open doen,
6) het sein op groen zetten,
7) boten laten passeren,
8) het sein op rood zetten,
9) kijken of er boten vanaf de andere kant komen,
10) het sein daar op groen zetten,
11) boten laten passeren,
12) het sein overal op rood zetten,
13) de brug dichtdoen,
14) slagbomen open doen en
15) zien hoe het wegverkeer weer op gang komt.
Alles binnen tien minuten. Noem het maar simpel.
Om kwart over twaalf begon zijn maag te knorren. Nog een kwartier tot zijn
lunchpauze. En ja hoor, om vijf voor half een kwam er weer zo’n uitgelaten
watersporter aan, verwachtend dat de brug weer open zou gaan. Spontaan
besloot de brugwachter zijn klok een paar minuten vooruit te zetten. Barst,
stomme bootjesmensen. Wacht maar een uur.
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PRIJSPUZZEL
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Op deze pagina vindt u een aantal cryptische omschrijvingen. Alle antwoorden
bestaan uit één woord. U kunt de oplossingen mailen naar
j.blom1959@gmail.com Ook als u ze niet allemaal weet: stuur ze toch in.
Degene met de (meest) goede oplossing wordt beloond met een bon van 20
euro. Insturen voor 1 juli 2018.



Een paling met puistjes



Sinterklaas met een lampje in zijn hand



Pedicure zonder werk



Domme witte vogel



Met oma achter de slee, krijg je een speciale geur



Een metalen klant



Die auto bevat reeds een muzieknoot



Zere boom



Ordinair op de vlakte



Gewapende grond



Snertgerecht



Meeteenheid van een vriend



Ontluikende schakelaar



Plaatselijke klas



Erge luchtdrukmaat



Dieren die beuken



Imiteren achter deze dieren.
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Top 10 handigste watersport-apps
Bijna iedereen heeft een smartphone of tablet aan boord. Bekijk hier het lijstje,
samengesteld door de Waterkampioen, met de handigste watersport-apps!
Zowel betaalde als gratis apps voor iOS en Android.

28

KNRM Helpt app : Wat doe je als in je nood verkeert op het water en je hebt geen marifoon?
Dan alarmeer je met één druk op de knop van de KNRM Helpt app het Kustwachtcentrum. Maar
de gratis app is ook je ideale hulpje bij de voorbereiding van je vaartocht. Dit en nog veel meer
functies maakt de KNRM Helpt App onmisbaar voor en tijdens je vaartocht. De app is
beschikbaar voor iOS en Android.
Marine Imray: Kaartnavigatie gebaseerd op de Nederland 1800 serie kaarten, met waypoints,
routes (afstanden, doelen, peilingen), positie en bestemming, aan te houden koers, snelheid en
peiling, magnetisch kompas, gps en instrumenten, getijden, luchtfoto's en routes die je kunt delen
met vrienden. De app is geschikt voor iOS.
Wind Speed Converter: Eenvoudig, maar o zo doeltreffend! Voer een windsnelheid in en de
app rekent het om. Van knopen, naar km/u, van beaufort naar knopen en zo zijn er nog meer
mogelijkheden. Er zijn vergelijkbare apps op de markt. Deze is geschikt voor iOS (gratis).
Wind meter: Geeft een verrassend nauwkeurige windsnelheid. Meet het geluid dat de wind
maakt die in de microfoon van de iPhone blaast. Wel de telefoon op de juiste locatie en op de
juiste manier in de lucht houden! Er zijn vergelijkbare apps op de markt. Deze is geschikt voor
iOS (€ 1,09).
Ship Finder: Poor mans AIS. Zolang er een internetverbinding is kun je alle schepen die AIS
uitzenden op de kaart zien. Houd rekening met enige vertraging van de update van gegevens.
Minder accuraat dan een echte AIS. Onder andere zoekfunctie op scheepsnaam en gevaren route.
Geschikt voor iOS (€ 5,49) en Android (€ 2,35). Er is ook een gratis versie die veel eenvoudiger
is.
Saildroid: Zeer eenvoudig en handige app, die bestaat uit een verzameling instrumenten:
kompas, snelheidsmeter in knopen, positiebepaling, afstandsmeting/log in zeemijlen en meters.
Log is bruikbaar om bijvoorbeeld de lengte van een rak te meten of als ankeralarm. De app is
geschikt voor Android (gratis).
VaarWater 2.0 : VaarWater is de ultieme app om Amsterdam vanaf het water te ontdekken! Het
heeft een unieke boei-tot-boei navigatiefunctie, waarmee je zelf vaarroutes kunt vastleggen of de
voorgestelde routes van Waternet kunt varen. Geschikt voor iOS en Android (gratis).
Blue Water App: Via de Blue Water App kun je tijdens het varen of al voordat je gaat varen een
ligplaats reserveren bij verschillende jachthavens in Nederland. Via de app selecteer je een haven
naar keuze. Je krijgt informatie over de duur, grootte, beschikbaarheid en de prijs van de plek. Je
kunt ook alvast betalen, zodat je zeker van je ligplaats. Beschikbaar voor iOS en Android
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