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Terwijl ik dit schrijf zijn we net terug van de ‘Branderfeesten’ in Schiedam.
Het was er supergezellig, mooi weer en mooie ligplekken in de Lange Haven.
Elders vind u een verslag van de Branderfeesten.
Zowel op de heen- als op de terugweg hebben we lekker gevaren, lekker weer
en geen problemen. Alleen op de terugweg hadden we een paar uur oponthoud
omdat ze bij de sluis van Leidschendam aan het zoeken waren naar een
stoffelijk overschot. Er was een persoon ’s nachts het water in gefietst en er
niet meer uit gekomen. Vreselijk. Dan valt een paar uur wachten in het niet met
het idee wat de familie van die persoon nu doormaakt.
En ook is het, terwijl ik dit schrijf, nog steeds mooi weer. We hebben vandaag
gelijk de boot leeggehaald, er wordt nu toch niet meer gevaren: voor het
leeghalen was het prima weer. Nu gaat de boot over een tig aantal weken er
even uit voor de ‘onderkant’.
Het volgend evenement is de bingo, ook hier vindt u een aankondiging van in
deze Meerpaal. U komt toch ook? Altijd supergezellig met mooie
prijzen.

Evenementencommissie:
Hoofd:
Joke Jonker, Rijnmond 27, 2225GL Katwijk
Lid:
Wil Varkevisser, Prins Hendrikkade 107, 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

En het is een leuk ontmoetingsmoment, zo in de winter, om elkaar weer eens te
spreken. In de volgende Meerpaal vindt u een overzicht van de activiteiten van
2019.
Ik wens u allen een fijne, gezonde winter.
Veel leesplezier,

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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Vriendelijke groet, Joke
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Voor verdere bijzonderheden over activiteiten verwijs ik U graag naar de
inhoud van deze en volgende Meerpaal.

Van de bestuurstafel…..
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Seizoen 2018 zit er bijna op! De afsluitingstocht naar Schiedam is geweest. Als
ik dit stukje schrijf liggen wij op de terugweg vanuit Schiedam in Voorburg,
morgen naar Katwijk. Schiedam was gezellig. We lagen er met 18 boten van
onze vereniging, waar onder ook een aantal die voor de 1e keer meegingen. Het
weer was fantastisch en de sfeer was uitstekend.
Vanuit de vereniging zijn er geen schokkend dingen te melden. Ons nieuwe
bestuurslid Ron van de Haring is druk bezig om de vereniging privacy
bestendig te maken, zoals de wet ons voorschrijft. Uw gegevens zullen nooit
door ons aan derden worden verstrekt.
Nader bericht volgt.

Het bestuur wenst u een goed winterseizoen in goede gezondheid.
Uw voorzitter, Luuk Wagter
4

Van de redactie.
Uw kopij of opmerkingen is/zijn altijd welkom

Vanuit de haven kan ik melden dat het afgelopen seizoen aanzienlijk beter was
dan 2017, nl. Ruim 1.000 overnachtingen meer, maar nog geen 10.000!
Er worden nu plannen gemaakt om de Electra voorzieningen op de steigers
weer storingsvrij te maken en voor te bereiden op de toekomst. Al met al
waarschijnlijk weer een behoorlijke investering. Ook de mogelijkheid om meer
stroompunten in de groenstrook voor de passanten te creëren wordt onderzocht.
Zoals u wellicht al heeft gezien worden er langs de Industrieweg een aantal
nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Voor wat betreft de nieuwbouw plannen ter
plaatse van de Rabobank, heeft de SJK haar bezorgdheid uitgesproken over de
omvang daarvan (zoals uit de media is vernomen) en de daar bij behoren de
parkeerperikelen. Ook de bezonning van de haven is aan de orde gesteld (bij
gemeente en projectontwikkelaar).
Tevens is de gemeente verzocht de vissteiger in de groenstrook ter hoogte van
steiger. 5 en 6 te verwijderen of te verplaatsen teneinde de overlast
voor de huurders en passanten van schreeuwende en zwemmende jeugd tegen
te gaan.
Het bestuur wenst u nog veel vaarplezier voor zover van toepassing en straks
succes met het winter klaar maken van uw schip! Denk ook aan uw lijnen: zijn
ze storm bestendig?
Loop ook in met winterseizoen eens langs uw boot en controleer of alles in
orde is.
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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 december 2018.

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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tent gedaan. Ook was er markt in Purmerend en een hele grote kermis maar
niemand van ons had daar interesse in!

Van de evenementencommissie
Voorjaarstocht 2018.
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We zijn 9 mei vertrokken naar WVA Amsterdam, we waren met 13 boten.
Drie schepen waren al eerder weggegaan i.v.m. met vakantie.
We hadden prachtig weer, om 10.30 uur waren we in de jachthaven er was voor
ons allemaal een plekje gereserveerd.
‘s middags gezellig met zijn allen op het grasveld gezeten.
Hemelvaartsdag om 08:00 uur naar de naast gelegen sluis, er was niemand te
bekennen, ook geen gehoor op de marifoon maar eindelijk, om 8.40 uur ging
het licht op groen. De sluiswachter had ons niet gezien en gehoord (hij zal wel
een nopje hebben gedaan).
Drie grote boten waren al om 07:00 uur weggegaan. Er was gevraagd of de
bruggen draaiden: “ ja hoor ze konden door varen”, maar dus niet. Om 10:00
uur gingen ze pas draaien.
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Om 18:00 uur zijn we naar het ‘Wok Restaurant de’ Doele’ gegaan waar we
heerlijk hebben gegeten, alleen jammer dat er een paar zieken waren.
Je kon eten wat je wilde, geen nee te koop, het zag er zo mooi uit!
Zondag geen lekker weer want het regende.
Maandagmorgen zijn we om 09:00 uur uit de haven vertrokken. We waren met
9 boten want 2 schippers waren zondag al naar huis gegaan en anderen gingen
verderop.
Wij zijn gestopt bij de steiger bij Schiphol om daar te eten, om 17:00 uur zijn
we naar het ‘Joppe’ gevaren en hebben daar de boot schoongemaakt.
We hebben hele gezellige dagen gehad!
De evenementencommissie.

Bij de Willemsluis aangekomen stond het licht al rood groen en konden we zo
naar binnen varen.
Weer heerlijk weer om te varen!
Na anderhalf uur over het Noord-Hollandskanaal kwamen we bij de sluis van
Purmerend, de sluiswachter zei ons dat er 5 schepen tegelijk door de brug
konden varen.
We kwamen de haven van Purmerend binnenvaren en daar stond het welkomscomité ons al op te wachten: Jan en Jannie, Luuk, en de Havenmeester.
De havenmeester had alles goed voorbereid en kregen we een mooi plekje.
Sommigen dubbel maar alles ging in goede harmonie.
Al snel werd er door een paar aardige mannen de tent opgezet; helaas was het
‘s avonds te koud om er in te zitten.
Vrijdagmorgen gingen we met 9 personen op de fiets naar Volendam, er waren
ook mensen met de bus gegaan en volgens Arend hebben ze heel Noord
Holland gezien.
Altijd leuk Volendam: gezellig een lekker bakkie (met wat lekkers) gedaan!
Zaterdagmorgen hebben we met zijn allen een bakkie met wat lekkers in de
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Havendag 2018.

Branderfeesten 2018.

23 aug. was er havendag, wat was het gezellig.
Woensdag hebben een paar sterke mannen o.a. de tent op gezet en alle
voorbereidingen getroffen zodat alles de volgende dag goed zou verlopen.
Jan v Duin was al vroeg begonnen met roken!

Donderdagmorgen om 08:00 uur zijn we weg gevaren uit de haven, we waren
nog met 9 schepen: de rest van de deelnemers lag in Leidschendam en/of Delft
ons op te wachten. Totaal waren we met 18 schepen; 2 hadden eraf gezegd.
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Er was makreel en zelfs rookworsten die gretig aftrek hadden.
Gebakken vis, kibbeling en lekkerbekken met een heerlijk sausje!
Achter de bar stond Gilles (we waren heel blij dat hij er weer was).
Bij hem kon je een lekker wijntje, biertje, of borreltje kopen, en hij verkocht
warme ballen gehakt.
Jaap Varkevisser heeft een 2de bakpan kunnen lenen hij bakte de lekkerbekken
en Arie Jonker de kibbeling.
Het was heel leuk om zo te ontmoeten er waren mensen die nog nooit naar de
havendag waren geweest!
Het begon om ongeveer 10:00 uur en rond 15:00 uur waren de laatste
vertrokken!
We willen iedereen heel hartelijk bedanken die hand en span diensten heeft
verricht!
De evenementencommissie.

We hadden prachtig weer om te varen, het ging allemaal volgens de regels: de
brugwachters stonden ons al op te wachten in Schiedam.
Iedereen vond zijn plekje, we kregen al gauw walstroom, konden we gelijk een
Senseo zetten.
Vrijdag naar de weekmarkt en zaterdag met zijn allen(12 pers) gezellig naar de
braderie geweest: wat een kraampjes. Iedereen kon zijn hart ophalen!
‘s middags belde de voorzitter van de gondelvaart of we met nog een lichtschip
mee wilde varen. Ik ben het gaan vragen aan onze vloot en Henk Klaassen was
bereid. We kwamen erachter dat hij geen aggregaat had dus dat ging hem niet
worden. De boten langs gegaan en Dick Minnee en zijn vrouw Marian (waren
voor het eerst mee)wilden wel maar hadden niet genoeg verlichting om met de
gondelvaart mee te varen.
“Geen probleem”, zei de voorzitter, “zorg ik voor”. De mannen hebben met
elkaar de boot versierd en gaan!
Rein de Vreugd voer mee met de ‘Hendrik’, we mochten allemaal mee varen,
en zus Lenie heeft voor ons broodjes hamburger gemaakt: wat was het gezellig!
Bij Dick en Marian Minnee zijn Teun Kralt en zijn vrouw Lenie mee gevaren.
Allebei de schippers met bemanning en ook erg bedankt voor jullie
medewerking! Het was fantastisch!
De volgende morgen allemaal de boten afgetuigd en een praatje met elkaar
gemaakt, goed voor de onderlinge verstandhouding!
Straks weer de stad in; overal hoor je Santy koren zingen, er zijn weer volop
kraampjes en mensen die zich verkleed hadden b.v: als neushoorn, mensen op
stelten, oude vuurwagens,van alles wat: heel leuk om te zien allemaal!
Vanavond zijn we met zijn allen gaan eten bij restaurant ‘Sijgje’, was heel
gezellig!!
Vandaag maandag gaan we naar huis. Na dit mooie zonnige weekend regent
het en het is erg koud!
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We hebben er 5 kwartier over gedaan om uit Schiedam te komen, het ging iets
beter als vorig jaar maar er waren wel 35 schepen, en die moesten allemaal
door de bruggen en bruggetjes van Schiedam.
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Wij gingen eten in Voorburg en kregen een telefoontje dat er oponthoud was
bij de sluis: iedereen moest aan de kant en ze lagen wel 3 rijen dik!
Wij zijn om 17:00 uur richting sluis gevaren, de sluiswachter kwam naar ons
toe en zei dat we om 18:30 uur er in konden varen. Ze waren aan het zoeken
naar een man van 42 jaar die in het water gefietst zou zijn; had de politie op
camera gezien.
We hebben anderhalf uur in de sluis gewacht en moesten er toen uit want de
man was gevonden (gelukkig maar), dus achteruit weer aan de kade en
morgenochtend hopen we er door te gaan.
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Veerpolder 53 * 2361 KZ WARMOND * Tel. Nr. 071 3010376
bakkerprotech@xs4all.nl

*

www.bakkerprotech.nl

Vanmorgen, dinsdag thuisgekomen van een heel gezellig weekend!
* 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

Namens de evenementencommissie: Joke Jonker
Foto’s vindt u op de site van de vereniging

- 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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NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief ondersteunt de MEERPAAL en de WEBSITE: u ontvangt kort
voor een evenement een nieuwsbrief om u te herinneren aan dit evenement.
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Wilt u ook de gratis nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan door een mailtje te
sturen naar:

12

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.

Mobiele app RiverGuide nu ook voor recreatievaart
Met de nieuwe app RiverGuide Recreant krijgt de recreatieve sector nu ook een
eigen applicatie met alle relevante informatie voor de vaarweggebruiker.
Tijdens de vaarreis informeert RiverGuide Recreant de vaarweggebruiker over
alle noodzakelijke detailinformatie van bruggen, sluizen, doorvaarthoogten,
bedieningstijden, jachthavens en en ligplaatsen, marifoonkanaal of
telefoonnummer(s). De applicatie borduurt voort op de verzamelde kennis van
RiverGuide, de app voor beroepsmatige vaarweggebruikers met actuele
informatie over onder andere routes, bezetting ligplaatsen, drinkwaterpunten en
auto-afzetplaatsen. Doel van beide applicaties is het bevorderen van de
veiligheid, verkeersregulering, vlotheid en duurzaamheid op de landelijke
vaarwegen.
.
Experimenten en uitbreiding Twee jaar na de introductie gaat het goed met de
RiverGuide. Niet alleen vanwege de nieuwe applicatie voor recreanten maar
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ook omdat inmiddels de provincie Overijssel deelneemt aan het
samenwerkingsverband RiverGuide. Dat past in het streven om uiteindelijk
over alle vaarwegen en havens in heel Nederland te kunnen informeren. De
RiverGuide app wordt ook nog steeds aangevuld met nieuwe functionaliteiten.
13
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Experimenten
In de Rotterdamse haven is samen met de binnenvaart en de
verkeersbegeleiders in de afgelopen maanden een aantal experimenten met
behulp van RiverGuide uitgevoerd. Door meer informatie digitaal in
RiverGuide aan te bieden wordt nagegaan of de hoeveelheid marifoonverkeer
kan worden teruggedrongen.
Eenzelfde initiatief gebeurt in Moerdijk. Daar wordt RiverGuide onder leiding
van het Havenbedrijf Moerdijk uitgebreid zodat vaarweggebruikers zich
eenvoudiger digitaal kunnen melden en informatie over de havens eenvoudiger
vindbaar is. Minder administratieve handelingen zijn nodig doordat vaste
gegevens direct beschikbaar zijn en zoveel als mogelijk automatisch worden
ingevuld bij de diverse meldingen. In de provincie Noord-Holland kan je
RiverGuide gebruiken om je automatisch aan te melden voor brugopeningen.
Samenwerking
De deelnemende partijen in RiverGuide zijn North Seaports, Rijkswaterstaat,
Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel,
Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk, Havenbedrijf Amsterdam,
Groningen Seaports en Teqplay, het bedrijf dat de app heeft ontwikkeld.
RiverGuide bundelt de beschikbare data van de verschillende
vaarwegbeheerders en andere betrokkenen. Uit de combinatie ervan stelt het

VAMEX: 10 procent meer examens voor Klein Vaarbewijs afgenomen
In 2017 is het aantal examens voor het Klein Vaarbewijs 1 met 10%
toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal werden er 24.300
examens afgelegd. De examens voor het Klein Vaarbewijs 2 namen met bijna
6.800 examens zelfs met 15% toe. Dat meldt VAMEX, de exameninstelling
voor de examens Klein Vaarbewijs.
31.000 examens
Daarmee komt het totaal op ruim 31.000 examens die op de vijf locaties van
VAMEX zijn afgenomen. Het was voor het laatst in 2004 dat in één jaar meer
dan 30.000 examens werden afgenomen. Het gemiddelde slagingspercentage
Klein Vaarbewijs 1 is 64,6% en dat van Klein Vaarbewijs 2 64,8%. In 2017
zijn de slagingspercentages voor beide examens met ongeveer 1% gestegen.
Reden om vaarbewijs te halen.

kunnen de app gratis downloaden voor iOS en Android.

De toename van het aantal vaarbewijsexamens is volgens VAMEX toe te
schrijven aan de verbeterde economische omstandigheden en het toegenomen
consumentenvertrouwen. Uit een enquête die de stichting onder de kandidaten
heeft gehouden blijkt dat 53% aangeeft een vaarbewijs te halen omdat hij/zij
met een snelle motorboot wil gaan varen. Ook geeft 45% aan 'het nuttig te
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voor de RiverGuide app kan op www.riverguide.eu. Smartphonegebruikers
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vinden een vaarbewijs te hebben'. Uit de enquête blijkt verder dat 43% het
vaarbewijsexamen moeilijk vindt, maar een andere 43% vindt het examen
'precies goed'.
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VAMEX examens
Het aantal door VAMEX afgenomen examens Basiscertificaat Marifonie is de
laatste jaren stabiel rond de 1.700 examens per jaar. De examens voor zowel
het theorie- als praktijkgedeelte van het CWO Groot Motorschip zijn ook
gestegen, hoewel het totale aantal met enkele tientallen examens laag blijft.

REISVERSLAG van Janny van Duijn
Verslag van onze vakantie 2018-08-13
Door Janny van Duijn v.d. Plas
We hebben dit jaar onze vakantiebestemming gekozen om naar Friesland te
gaan omdat onze boot naar de werf terug moest voor een reparatie. We zijn
vertrokken op 4 juli met onze hond Noortje vanuit onze thuishaven Katwijk
naar W.S.V Amsterdam bij de Nieuwe Meer. We hebben 4 uur gevaren met
stralend mooi weer en hebben daar overnacht in deze fijne haven.
5 juli: vertrek om 08:45 uur naar Spakenburg, het was schitterend vaarweer en
we kwamen aan om 14:15 uur in de nieuwe haven van Spakenburg: mooie
haven daar en we hadden ook heel mooi weer: 25 graden. Vanaf de haven liep
je in 10 minuten langs het strandje (ook leuk voor Noortje) naar het centrum.
De sfeer is leuk daar, echt een gezellig vissersdorpje, dus we zijn er nog een
dagje gebleven.
7 juli: om 08:30 uur vertrokken uit Spakenburg naar de sluis Nijkerk waar wij
te vroeg aan kwamen, want die begon in het weekend met schutten pas om
10:00 uur, dus daar heb ik de hond maar even uitgelaten. Om 14:45 uur waren
wij in Elburg en kregen daar een ligplaats toegewezen.
Midden in het centrum, echt weer zo’n leuk Hollands stadje, het was er gezellig
druk! Leuk om daar doorheen te slenteren. We hadden 5 uur gevaren; geen
straf hoor met 25 graden.
8 juli: om 10:00 uur trossen los en weer weg uit Elburg, om 10.45 uur lagen wij
voor de Roggebotsluis. We konden we gelijk de sluis in varen; mooi vaarweer,
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wind N 3 en 21 graden. 14:30 uur waren wij in de haven van Vollenhoven: we
hebben vandaag 4,5 uur gevaren
Het was niet druk daar, dus plaats genoeg. Het dorpje was wel leuk; oude stijl
maar heel stil
Niet veel bewoners gezien, persoonlijk vonden we het er saai! Toch vandaag
een dagje gebleven! Fietsen van boord en s’middags een fietstochtje gemaakt
naar Blokzijl, mooi haventje midden in het kleine centrum van dat authentieke
gezellige dorpje.
10 juli: om 11:00 uur vertrokken met regenachtig en winderig weer uit de
haven van Vollenhoven naar Heerenveen. Het was een beetje herfstachtig weer
en we twijfelde eerst of we daar nog een dag bleven maar toch gegaan.
Gelukkig maar, het werd weer een prachtige dag. In Heerenveen konden we
ook midden in de stad afmeren, daar zelfs ook een stroomvoorziening, maar dat
was langs een drukke weg. Geen optie voor ons, dus moesten we door alle
bruggen van de stad doorvaren maar dat ging heel soepel. De havenmeester
ging met zijn scooter voor ons uit. Buiten de stad hebben we overnacht in het
jachthaventje ‘De Bol’, een kleine haven maar voor overnachten was het prima.
11 juli: om 10:30 uur vertrokken we uit Heerenveen, wat hebben we daar door
een mooi vaargebied gevaren: schitterend. Om 11:45 uur kwamen we aan bij
de werf van de Groot (pikmeer). We mochten gelijk blijven in hun haven en dat
was super fijn.
12 juli: Jippie! De boot wordt vandaag gelijk gerepareerd. Wij zijn van de boot
afgegaan naar Grou en hebben daar een geweldige dag gehad, koffie gedronken
bij ‘Jachthaven Anja’, buiten op het terras gezeten en genoten van het fraaie
uitzicht over het Pikmeer. Later geluncht in het centrum. 0m 15:30 uur zijn wij
weer terug gegaan naar de werf om te kijken of de reparatie al vorderde, tot
onze verbazing was die al klaar. Naast de werf is een grote Jumbo fijn om daar
van alles weer bij te vullen.
13 juli: om 9:30 uur weg gevaren uit Grou met bewolkt weer en 20 gr. 10:30
uur lagen in de ‘Jachthaven Kaap Hoorn’ in Terherne, het Kameleon dorpje,
maar dat hadden we toch wat anders voorgesteld, sommige dingen in dat dorpje
waren herkenbaar en het bootje de Kameleon stond voor het kleine museum
op het pleintje midden in het dorpje. We hadden er wel wat meer van verwacht.
Terherne was echt wel een leuke plaats en de jachthaven was geweldig. In de
middag zijn we rond de Friese meren gaan fietsen naar het plaatsje Joure, een
klein gezellig plaatsje, we hebben daar in de omgeving mooie fietstochten
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gemaakt. De hond Noortje is tijdens zo’n fietstocht uit zijn mand gevallen en
hing te bengelen aan zijn riem. Wij dachten dat hij hier wel van geleerd zou
hebben en zou blijven zitten …. dus niet.
Adembenemend mooie vergezichten en geweldig mooi weer, wat is Nederland
toch mooi.
17

14 juli: weer een prachtige dag vandaag, lekker koffie gedronken op het gras
veldje voor de boot en ook de hond Noor vind het hier geweldig: ze kan rennen
naar de boten die voorbij kwamen varen en blaffen tegen de golven die tegen
de boot en kant aanslaan; dat gekke beest! Vanmiddag naar Akkrum gefietst,
daar was boeren Friese dag met een grote Braderie en veel live muziek en oude
ambachten, enz.: het was heel leuk! Hebben daar heerlijk lopen struinen langs
al die kraampjes, al was het wel heel erg warm daar maar een schaduwplekje
vind je altijd wel en een koud drankje. Ook het was een hele leuke middag.
15 juli: lekker rustig aan gedaan vanmorgen. Was weer heel druk op het water
met dit warme weer: oostenwind, 24 gr dus wat wil je nog meer! Stoeltjes naar
buiten en genieten van al die bootjes die voorbij varen. S’middags gaan fietsen
en via een omweg weer in Grou beland.
Terrasje gepikt: Jan aan een koud biertje en ik aan een ijskoffie die echt lekker
was, daarna nog een Radlertje: met dat weer smaakte dat prima. We hebben
vandaag met fietsen 30 km gereden maar dat was omdat we verkeerd waren
gereden, geen straf hoor in die omgeving. ‘s avonds fijn ge-BBQ voor ons
bootje en dat was hier ons laatste dagje weer: de fietsen gaan weer op de boot,
water geladen en alles is weer klaar voor vertrek Dit hier gaan we beslist
missen. Noortje zeker! We hadden hier een hele mooie plek in de haven aan
een grasveld in prachtige omgeving.
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prachtige mooie blauwe luchten die weerkaatsten op dat heldere water, witte
wolken en het frisse groen, met prachtige vergezichten, kleine dorpjes,
gezellige dorpjes: het is in een woord een prachtige provincie en we hebben er
van genoten.
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18 juli: vandaag toch nog een dagje in Vollenhoven gebleven! We hadden
vandaag niet zó een zin om weer te gaan varen. ‘s middags gaan fietsen naar
Zwartsluis: leuke plaats in de oud Hollandse stijl gezellig centrum,
Leuke terrasjes en daar ook gebruik van gemaakt natuurlijk. Aardig fietstochtje
gemaakt van 24 km heen en terug. Het was flink warm: 28 gr.
19 juli: trossen gaan weer los en we gaan over het Ganzendiep richting
Kampen. In Kampen was het behoorlijk druk en we vonden geen ligplaats naar
ons zin: te heet om binnen in de havens te liggen, dus we zijn maar verder
gevaren naar ‘Euro parkressort’, voorheen ‘Riviéra Beach’. Daar kregen we
een box aan de grasstrook die nu erg dor was. We zijn van plan om hier een
paar dagen te blijven.
20 juli: warm weer vandaag: 29 gr in de schaduw. Rustige ochtend gehad, we
zijn op de boot gebleven en ’s middags naar Elburg gefietst, biertje gedronken,
op terras ijsje gegeten. Het was veel te warm om te lopen voor de hond, want
anders verbrand zij haar voetkussens aan de hete stenen en dat willen wij niet.
‘s avonds wel lekker nog 20 km over de dijk wezen fietsen met de hond in de
mand.
21 juli: vanmorgen vroeg al een fietstocht gemaakt prachtig landschap, fijn ook
om daar door heen te fietsen. Van 22 juli tot 24 juli op het ressort door
gebracht.

16 juli: 09:15 uur vertrokken via het Sneekermeer, daarna Langwarder en via
het Tjeukemeer gevaren naar Echtenerbrug, waar we om 12:00 uur
aankwamen. Rustig daar wel in het dorpje, we zijn een parasol wezen halen,
want bij een temperatuur van 30 gr en geen schaduw had je die wel nodig. In
het dorpje hadden ze maar 2 winkels: een Spar en een Hubo, maar wij hadden
een parasol.

24 juli: we zijn gaan varen i.v.m. de hitte daar, dat was niet leuk meer. We zijn
door de sluis van Nijkerk gevaren en daar in een inham van een havenarm gaan
liggen. Daar was het draaglijker, daar was een beetje wind, heel fijn maar daar
blijven was geen optie: 10 km heen en weer fietsen voor boodschappen: dat
was het dus ook niet.

17 juli: 09:45 uur weg gevaren uit Echtenerbrug, door het riviertje de Linde,
een prachtig natuurgebied in gevaren! Schitterend!! Door de Weerribben ook
een heel mooi stukje Nederland en na 5 uur varen weer in Vollenhoven beland.
We hebben de tocht naar Friesland heel mooi gevonden. We hadden ook
uitzonderlijk mooi weer om daar doorheen te varen en te fietsen met die

25 juli: 08:00 uur weg gevaren uit Nijkerk: heerlijk vaarweer geen zon. Nog
naar Harderwijk gevaren, hele mooie haven: geweldig mooi geworden en zag
er goed uit maar geen plek om daar te blijven. Het was daar intussen weer
bloedheet geworden, toen hebben we besloten om naar de Braasem te gaan.
11:45 uur lagen we voor de Oranjesluis in Amsterdam en om 16:30 uur
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waren wij in onze oude jachthaven ‘de Brasem’. Heerlijk plekje met wind
temperatuur, was 30 gr en dat was best lekker. We hebben besloten hier een
paar dagen te blijven om weer wat vrienden en kennissen te ontmoeten. Na
enkele dagen sloeg de Blauwalg toe.

19

2 augustus: de trossen weer los en we gaan weer naar onze thuishaven Katwijk.
Eigenlijk even eerder dan was gepland maar het daar zo stinken van de
Blauwalg, bah, de boten lagen daar in de vieze erwtensoep die vreselijk stonk.
Maar ondanks hebben wij een super vakantie gehad! Prachtig weer. Weleens
te heet maar we hebben genoten. Janny van Duijn v.d. Plas.

20

U komt toch ook 10 november naar de bingo? Zie elders in
deze MEERPAAL
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We hebben daar wat rond gekeken en zagen Henk Klaasen en Jaap Guyt
liggen, toen zijn we een ijsje gaan eten en daarna weer terug gefietst.

REISVERSLAG van Jaap Varkevisser.
Dinsdag 24 juli zijn we vroeg vanuit Katwijk vertrokken richting de
Randmeren, we zijn om 12 uur gestopt bij Nieuwveen en zijn ‘s middags gaan
fietsen naar Ouderkerk aan de Amstel, het was zeer warm.
21

22

Woensdag 25 juli zijn we weer om 7:00 uur vertrokken, we waren om 13.00
uur in Weesp, daar zijn we gaan douchen. Na het douchen zijn we naar Muiden
wezen fietsen. Om 6:00 uur zijn we vertrokken door de bruggen van Weesp en
zijn even voor Muiden aan een Steiger gaan liggen en hebben daar een nachtje
geslapen en het was daar heerlijk.
Donderdag 26 juli zijn we om 7:00 uur gaan varen, de randmeren op. Onze stop
was in Huizen bij Arie en Rein. Op de Randmeren is er wier in de schroef
gekomen; we zijn wel doorgevaren, toen we aan de kant lagen hebben we in de
inspectie koker gekeken en het wier er zoveel mogelijk uitgehaald. In Huizen
was het zo warm dat we daar weg zijn gegaan naar Nijkerk, daar lagen Arie en
Rein. Het was daar heerlijk.
Vrijdag 27 juli na een warme nacht. En de weerberichten geven 35gr door, dus
houden we ons rustig, maar zijn wel even boodschappen wezen doen in
Nijkerk. Na het eten zijn we gaan zwemmen op de randmeren maar daar lag
heel veel wier maar hebben ons toch even kunnen afkoelen. Na het avond eten
zijn we nog even gaan zwemmen om de boot en gekeken of er nog wier in de
schroef zat maar er zat niet veel in maar toch wel wat.
Zaterdag 28 juli heeft het 's nachts heel hard gewaaid en werd het een stuk
koeler; 24gr. het weerbericht is niet zo goed en zijn daar nog blijven liggen
want hij geeft in de middag onweer en buien. Arie en Rein blijven ook liggen.
Het weer werd steeds slechter; veel wind en harde buien. 's middags werd het
beter toen zijn de vrouwen naar Nijkerk een bakje wezen doen en
boodschappen gehaald voor de BBQ.
Het was gezellig en lekker, maar later werd het wel frisser, we zijn om 10:00
uur allemaal aan boord gegaan vol en zoet.
Zondag 29 juli lekker geslapen en niet zo warm meer in de boot.
Wij zijn om 7:00 uur samen een stukje gaan fietsen, heerlijk rustig. Om 10:00
uur zijn we gaan fietsen met Toon en Nel richting Harderwijk (20km).
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Maandag 30 juli zijn om 7uur vertrokken naar Harderwijk. Maar 9:00 uur
kreeg Toon motorpech er kwam rook uit de machinekamer, alle alarm lichtjes
gingen branden. We zijn gestopt en hebben Toon op sleeptouw genomen. We
lagen om 11:00 uur in de haven van Harderwijk. En hebben gekeken en zagen
dat er een koelvloeistof leiding gescheurd was, en hebben eerst de motor af
laten koelen en hebben toen de leiding gemaakt en proef gedraaid en zagen
geen lekkage meer.
Dinsdag 31 juli is onze Willemien en Livia gekomen met de auto en hebben
twee nachtje bij ons geslapen. De eerste dag zijn we naar het strandje geweest,
het was gezellig en zijn wezen uit eten in een Grieks restaurant. Livia heeft
vrienden gemaakt met de andere boten Toon en Nel, Rein en Lenie en Arie en
Joke. We hebben 's avonds heerlijk buiten gezeten. We hebben goed geslapen
Livia kwam pas om half 8 wakker.
Woensdag 1 aug. om 10:00 uur zijn we met zijn vieren naar Dolfinarium
gegaan, zijn daar de hele dag gebleven het was heel mooi maar erg warm. Het
zwemparadijs vond ze ook geweldig. 's avonds gezellig met zijn allen buiten
gezeten. Slapen ging weer goed. Wij zijn naar Putten wezen fietsen. Het was
weer een warme dag (32gr). Daarna heerlijke paling gehaald. Ik ben 's middags
wezen zwemmen bij het strandje.
Vrijdag 3 aug. zijn we om half 9 naar Elburg wezen fietsen(48km), het was
heerlijk weer nog niet zo warm. Daarna zijn we met zijn allen gaan lunchen in
het v.d. Valk hotel; het was geweldig.
Zaterdag 4 aug. zijn we om 7:00 uur vertrokken uit Harderwijk. Het was rustig
en mooi weer. Om 9:00 uur waren we bij de sluis van Nijkerk maar de sluis
draaide pas om 10:00 uur zaterdag en zondag hebben we 1uurtje liggen
wachten daarna zijn we naar de Eem gevaren en hebben hem daar afgemeerd.
We konden er met de fiets moeilijk af. Toen zijn we naar Amersfoort gegaan;
het was zeer warm, we hebben daar iets gedronken en zijn gelijk terug gefietst
en in Spakenburg bood schappen gedaan.
's Avonds zag het zwart van de muggen dus hebben we niet meer buiten
gezeten.
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Zondag 5 aug. zijn we vroeg om 7:00 uur naar Muiden vertrokken. Toen we
door de Hollandia brug waren en het IJsselmeer op gingen was het toch wel
slingeren en dat vinden de vrouwen toch wel een beetje eng. 12:00 uur lagen
waren we in Weesp, hadden beiden een mooi plekje. Arie en Rein zijn ook
gekomen. Daar iets gedronken en zijn gelijk terug gefietst en in Spakenburg
boodschappen gedaan. ‘s avonds zag het zwart van de muggen dus hebben we
niet meer buiten gezeten.
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Dinsdag 7 aug. om half 8 uit OuderKerk a/d Amstel vertrokken en hebben heel
rustig gevaren omdat de brug toch niet eerder dan 9:00 uur draaide, en voeren
nog langs Joke en Rein die even voorbij de brug lagen. 12 uur waren we op de
Braasem en hebben eerst gekeken of er plek was in de jachthaven ‘t Vennegat’
maar konden daar niet lekker liggen en zijn toen door gevaren naar ‘De Hem’
Er waren nog net twee plekjes, we hebben daar heerlijk gelegen maar konden
niet van het eiland af om te fietsen maar dat gaf niet want het was toch te warm
om te fietsen: 35 gr.
Woensdag 8 aug. half 8 gaan varen maar er stond vrij veel wind uit de
verkeerde hoek en konden moeilijk van de kant af komen. Bij Toon ging het
moeilijker dus hebben die van de kant getrokken, het was wel uit kijken anders
zouden wij daar ook weer liggen. Om half 10 voeren we weer op de Kaag en
het was een aardig briesje in de wind.
Om half 12 waren we bij de jachthaven maar onze box was nog niet leeg, dus
zijn we naar het Prins Hendrik kanaal gevaren en hebben alle spullen alvast van
de boot gehaald.
Het was een mooie tocht over de Randmeren en gezellig als wij bij elkaar lagen
met Toon en Nel, Arie en Joke, Rein en Lenie.
Het weer was ook geweldig, wel warm maar toch beter als regen.
Allemaal bedankt voor deze mooie reis.
Dit verslag is gemaakt door Jaap en Wil Varkevisser, van de Protinus.
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Prijspuzzel

Tekens of verlichting bij het spuien

De prijswinnaar van de crypto in de vorige MEERPAAL is gewonnen
door Dhr. Mark v.d. Marel, ligt met zijn boot op steiger 2. Hij heeft de
bon reeds ontvangen.

Nabij een normale schutsluis, kan er ook een mogelijke “spuisluis” aanwezig
zijn, ook wel keersluis of uitwateringssluis genoemd. Naast de normale
verlichting bij een sluis, die aangeeft of deze bediend wordt, of je in mag varen
of juist niet, kan je dus ook verlichting vinden die aangeeft of er gespuid
(doorgespoeld) wordt. Deze verlichting of tekens zijn niet overal aanwezig. In
sommige gevallen kan er in plaats van deze verlichting ook een vlag of bord
worden getoond.

25
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BINGO 2018
Zaterdagavond, 10 november 2018, organiseert
de evenementencommissie van de AWK de
traditionele BINGO avond.

Sluizen
Een sluis is gebouwd om hoogteverschil op het water, dat ontstaat door
hoogteverschillen in het landschap, te overbruggen. Om het waterpeil op
dezelfde hoogte te krijgen in de sluisbak, wordt er altijd, afhankelijk of je
omhoog of naar beneden moet, water ingelaten, of juist uitgelaten. Bij sommige
sluizen is naast/nabij de sluis ook spuiwerk aanwezig, om de waterstanden
mede te reguleren. Een extra functie die veel spuisluizen in steden hebben is
het doorspoelen van een haven of gracht. In verschillende dijken in de Delta
komen ook spuisluizen voor, vooral voor de uitlaat van overtollig water.
Verlichting bij spuien
Het spuien of inlaten wordt meestal aangegeven met een drietal rode lichten in
een driehoek.
De betekenis van de verlichting:

Kom spelen met uw familie, buren en kennissen en wees verzekerd van een
gezellige avond: ook al wint u geen prijs: u wint een gezellige avond. Er
worden 10 bingoronden gespeeld, een wilde bingo en de avond wordt
afgesloten met een loterij. De koffie staat klaar in het wijkgebouw

Er wordt water ingelaten: Drie rode lampen in een driehoek met de punt naar
beneden. Er ontstaat een stroming naar het spuiwerk toe, je wordt dus naar het
spuiwerk gezogen.
Er wordt gespuid: Drie rode lampen in een driehoek met de punt naar boven.
Er ontstaat een stroming van het spuiwerk af. Je wordt achteruit geduwd.
Drie rode lampen op een rij: Er wordt weldra ingelaten of gespuid. De lichten
waarschuwen voor de stroming die het uitstromen of instromen van het water
van het spuiwerk veroorzaakt. De stroming kan dus naar het spuiwerk toe of
van het spuiwerk af gaan.

Wijkgebouw NOORD-NOORD-OOST, Katwijk.
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Prijspuzzel
Een droedel is een raadsel en een woordspel waarbij alleen letters gebruikt worden en
waarbij de onderlinge positie dikwijls van belang is. Hiernaast wordt het woord "veronder-stell-in-g" uitgebeeld. Ook al weet je er één: mail het antwoord door, je

weet nooit wat een ander (niet) weet. U kunt een VVV bon winnen.
27

28

Los de onderstaande 5 puzzels op en mail de antwoorden:
j.blom1959@gmail.com.



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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