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                                         Jaargang 39 nr 4
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Bestuur Algemene Watersportvereniging Katwijk  

 

Voorzitter:  Luuk Wagter. Commandeurslaan 40, 2223 BA Katwijk      071/4027290 
                            E-mail: lwagter@kpnmail.nl 06/23060353 

2de voorzitter     Teun Kralt. Schaapherdershoek 14, 2231 AC Rijnsburg  071/4020165 

                            E-mail:t.kralt@telfortglasvezel.nl 06/19955721 
Secretaris:  Koos Ketting.  Kortenaerstraat 31, 2224 RH Katwijk  

                            E-mail: koos.ketting@kpnmail.nl 06/33736009 
2de secretaris:  Jaap v.d.Horn. Berkenpad 10, 2231XK Rijnsburg    071/4030047  

                            E-mail: jaap.vdhorn@icloud.com      
Penningm.          Teun Kralt. Schaapherdershoek 14, 2231 AC Rijnsburg 071/4020165 
                            E-mail: t.kralt@telfortglasvezel.nl 06/19955721 

Bestuurslid:  Jan van Duijn. Remisestraat 14, 2225 TJ Katwijk                   06/10406464   
  Email: jhwvanduyn@gmail.com                                           071/4075553 

Bestuurslid:        Joke Jonker, Rijnmond 27,  2225 GL Katwijk                         071/4015928 
  Email: vishandeljonker@hotmail.com                                 06/22196319 

Bestuurslid:  Ron v.d. Haring, Dorpsstraat 32A, 2661CG Bergschenhoek 
  E-mail: harduijn@gmail.com 

 

Commissies 

De Meerpaal 
Redactie:   Joke Blom. Prinses Beatrixlaan 43 2224 XH  Katwijk 071/4072208 

                             E-mail: j.blom1959@gmail.com 06/38916349 
Advertenties:   Koos Ketting. Kortenaerstraat 31, 2224 RH Katwijk 06/33736009 

                             E-mail: secawk1965@gmail.com 
 

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 

 
 

 

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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Voorwoord. 
 

Alweer de laatste Meerpaal van het jaar 

2018 
 

Een bewogen jaar. Velen onder ons hebben 

iemand in de nabije omgeving die ernstig 
ziek is of hebben iemand verloren.  

De feestdagen die eraan komen zijn niet 

voor iedereen een feest,  maar een moeilijke 

periode. Ik steek voor iedereen een kaarsje 
op om toch een beetje de warmte door te 

geven die de decembermaand eigenlijk moet uitstralen. 

 
Maar ook een bewogen jaar als je kijkt naar het wereldtoneel. Oorlogen, 

vluchtelingen, haat, aanslagen. Iedereen heeft hier ook een eigen mening over, 

maar blijf alsjeblieft respect tonen naar elkaar. Ik denk dat als iedereen respect 
toont naar de ander,  er geen oorlogen nodig zijn. Dit is natuurlijk een 

illusie…maar je moet ergens in blijven geloven.  

 

In de Meerpaal vindt u de activiteiten die door de evenementen commissie  in 
2019 worden georganiseerd. Schrijf ze alvast in uw agenda. 

 

Maar eerst de winter door en de nieuwjaarsreceptie als eerste club-bijeenkomst.  
 

Ik wens u fijne feestdagen, tot de nieuwjaarsreceptie. 
 

Met vriendelijke groet en veel leesplezier. 
 

Joke. 
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Van de bestuurstafel….. 
 

Seizoen 2018 zit er weer op. Boten winterklaar??? Jachthaven in rust. Op naar 

de donkere dagen voor  kerst.  
In de vereniging hebben we na de vaartocht naar Schiedam nog de jaarlijkse 

Bingo avond gehad. Was heel gezellig maar de opkomst viel wat tegen. U heeft 

wat gemist, want er waren mooie prijzen te winnen!  
 

Voor ons ligt de winter, ook gezellig maar geef mij toch maar de zomer en 

weer lekker varen. Zoals u ongetwijfeld verder in deze Meerpaal zult lezen is 

de nieuwjaarsreceptie in het havenrestaurant op zaterdag 5 januari a.s. vanaf 
16.30 uur. Bij deze van harte uitgenodigd! Een mooie gelegenheid om even bij 

te praten onder het genot van hapje en een sapje. 

 
Ook de haven is in winterslaap. Wel zijn er acties ondernomen voor het nieuwe 

seizoen: er worden in januari 15 nieuwe stroompalen geplaatst door Seysener 

ter vervanging van de oudste palen welke veel storingen gaven. Van de kasten 
die vervangen worden, wordt in januari de kaartlezer verwijderd omdat deze op 

de nieuwe palen worden gemonteerd. Dit houdt in dat deze palen ca. 14 dagen 

geen " passantenaansluitingen" zullen hebben. De haven houdt op de hoogte. 

 
In de groenstrook overzijde zullen 6 extra stroompunten voor de passanten 

worden aangebracht. De installatie was daar gelukkig op voorbereid, zodat dit 

tegen relatief lage koste gerealiseerd kan worden. 
Wellicht worden op het dak van het havengebouw zonnepanelen geplaatst en 

de laatste lampen in de douches e.d. vervangen door led verlichting. Moet weer 

een behoorlijke besparing opleveren. 

 
Nog even dit: er zwemmen nog steeds een aantal ganzen en aanverwante 

zwemmers rond welke een behoorlijke poepproduktie hebben. Op het 

havenkantoor is een bezem beschikbaar om eventueel uw steiger schoon te 
vegen. 

 

Wellicht heeft u de advertentie gelezen dat een vaste assistent havenmeester 
gezocht, zodat er in het seizoen altijd een vertrouwd persoon aanwezig kan zijn 

en onze havenmeester Evelyne ook haar vrije dagen kan opnemen. 

 

Hans van Klaveren heeft aangegeven dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging en 
gaat ons per 1-3-2019 verlaten. Er hebben zich al gegadigden gemeld maar 
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gesprekken moeten nog plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte en wensen 

Hans en Liesbeth veel succes in de toekomst. 

 
Nog even een reminder: Stichting Jachthaven Katwijk zoekt nog steeds een 

opvolger voor haar penningmeester! Heeft u interesse of weet u iemand, neem 

dan even contact op met ondergetekende of een ander bestuurslid. 

 
Ik wens u namens het bestuur fijne feestdagen en een gezond en VAARspoedig 

2019! 

 
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 februari 2019 
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AIS: Het Automatic Identification System  

 

Het Automatic Identification System (AIS) is een wereldwijd systeem om 
automatisch schepen te identificeren en te volgen. 

 

Hoe werkt het? 

Het systeem bestaat uit een transponder/receiver. De transponder zendt een 
signaal uit met je ingebouwde identificatie, het z.g. MMSI-nummer (Maritime 

Mobile Service Identity). Er wordt informatie verzonden over de scheepsnaam, 

de radioroepnaam, het soort vaartuig, de positie, koers en snelheid. De receiver 
ontvangt alle AIS signalen die verstuurd worden door omringende schepen 

binnen het radiobereik. Ook walstations kunnen AIS gebruiken. Het AIS-

signaal wordt verzonden via VHF-frequenties en wordt opgepikt door je 
marifoon antenne. Het signaal van AIS wordt via de VHF-frequenties (very 

high frequency) 161.975 Mhz en 162.975 Mhz uitgezonden. Dit zijn de 

marifoonkanalen 87 Hoog. 

 
Voor het gebruiken van AIS (transponder/reciever) heb je dus een MMSI-

nummer nodig. Dat kun je aanvragen bij het Agentschap Telecom. Je hebt hier 

wel het Basiscertificaat Marifonie voor nodig. De leverancier kan het MMSI 
nummer inprogrammeren in je apparatuur. Via de website van Telecom 

Nederland kun je je registreren.  

Je kunt het AIS signaal uitlezen op een plotter, een radarscherm of via een 
navigatieprogramma op een laptop, PC scherm of tablet. Er zijn AIS-apparaten 

op de markt die los worden geïnstalleerd, waarbij je via een antenne-splitter de 

marifoonantenne kunt gebruiken. Er zijn ook gecombineerde marifoon-AIS 

transponders te koop, waarbij alles in een apparaat is geïntegreerd. 
Als je geen marifoon certificaat hebt, en deze ook niet wilt halen, zijn er ook 

enkel receivers te krijgen. Dan heb je wel los een antenne nodig. 

 
Er zijn klasse A en klasse B categorie transponders te koop, dit gaat over het 

vermogen waarmee je het signaal kunt verzenden. Voor de recreatievaart wordt 

in de regel een type B AIS gebruikt. 

Voor de beroepsvaart gelden aanvullende eisen m.b.t. de koppeling naar een 
elektronische kaart. 

 

Wanneer is het verplicht? 
Sinds 1 januari 2016 moeten de beroepsvaart en de recreatievaart langer dan 20 

meter, en ook voor kleinere beroepsmatig opererende vaartuigen met eigen 

aandrijving. op alle Nederlandse wateren, waar het 
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Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van kracht is, het AIS gebruiken. Al eerder 

was er voor deze schepen een verplichting op de z.g. aktewateren als de Rijn, 

Waal en Lek. Voor recreatievaart onder de 20 meter is er dus geen verplichting. 
Wel is AIS een veilige aanvulling op je navigatie, zeker als je vaker op ruim 

water vaart, zoals de Noordzee of IJsselmeergebied of op vaarwaters met veel 

beroepsvaart, zoals de grote rivieren. 

 
Vervangt AIS de Radar? 

Omdat AIS niet verplicht is op alle schepen, zijn er bijvoorbeeld met slecht 

zicht en/of mist altijd schepen die dan niet zichtbaar zijn. Deze zie je dan wel 
op de Radar. Wel zijn er weer voordelen bij AIS, het heeft geen last van 

bruggen of hoge gebouwen en het kan als het ware ‘om de hoek’ kijken. 

Daarnaast heb je voor AIS geen roterende antenne nodig op een hoge plek en 
verbruikt het minder stroom dan een Radar. 

 

Conclusie: 

De invoering van het AIS-systeem is een enorme stap in het veiliger maken van 
de scheepvaart. Het is erg handig om de scheepvaart om je heen te kunnen zien, 

hun koers en snelheid, en de scheepsnaam. Zo kun je direct via de marifoon een 

schip oproepen bij zijn juiste roepnaam om te overleggen. 
 

Kijk ook op de website van Rijkswaterstaat  . Via de zoekterm AIS vind je 

diverse informatie over AIS en de regels m.b.t. AIS. 
 

Laten we "samen" 

Samen proberen onze lichtjes te laten schijnen. 

Leren elkaar helpende handen te reiken. 

Rondom ons de vrede bewaken 

om "samen"  

deze 'Wereld een  

stukje beter te maken! 
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT 

 

 

GAAT U VERHUIZEN? 

 

GEEF UW NIEUWE ADRES METEEN DOOR AAN DE  

LEDENADMINISTRATIE. 
  

ZIE ADRESSENBLAD VOORIN DEZE MP. 

Info bij het secretariaat, zie voorblad. 

 

 
 
 

 

Dit is alweer de laatste Meerpaal van dit jaar. Als laatste activiteit 

van de Watersportvereniging ontvangen alle leden tussen kerst en 
Nieuwjaar een persoonlijke brief met de datum van de 

nieuwjaarsreceptie, nieuws over het “clubetentje” en de datum van 

de Alg. Ledenvergadering in 2019. 

                                                                              
LET OP: 

 

Mocht u boven genoemde brief niet ontvangen hebben, dan graag 
even een mailtje of belletje naar 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 jaar € 75,00 

Per 1/1 pagina,   per jaar € 92,50 

 

Info bij het secretariaat, zie voorblad. 
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Van de evenementencommissie 
 

Activiteiten (onder voorbehoud) 2019: SCHRIJF IN UW AGENDA! 
 

5 januari: 
 Nieuwjaars receptie vanaf 16.30 uur in het Haven Restaurant ‘Het Roer Om’. 

22 februari: 

 Club etentje bij ’Kam San’ begint, om 18:00 uur. 
15 maart: 

 Ledenvergadering AWK, begint om 20:00 uur in Tripodia: zaal open 

om 19:30 uur. 
25 mei: 

 Watersportdag in de jachthaven, met AWK- Skuytevaert- en veel watersport  

verbonden bedrijven. 

30 mei -4 juni  
Voorjaars vaartocht met bestemming Jachthaven Lisse 

29 augustus: 

 Havendag: visje bakken, makreeltje roken, tapje erbij: wordt weer gezellig! 
26september – 30 september: 

 Schiedam: de afsluitingsvaartocht van 2019. 

9 november: 
 Bingo in het Zandgat, zaal open om 19:30 uur. Bingo begint om 20:00 uur. 

 

Vooraankondiging 
 

De Voorjaarstocht 2019. 
Donderdag, 30 mei 2019, is de voorjaarstocht. Dit keer blijven we dichtbij: het 

is Lisse geworden. Waarom zo dichtbij, vragen jullie je misschien af? 

Omdat de jachthaven van Lisse een hele gezellige,  gastvrije haven heeft! We 
kunnen zelfs met elkaar ontbijten, Chinees eten en de vrijwilligers van 

jachthaven Lisse willen zelfs voor ons een BBQ organiseren! 

Dus dit jaar blijven we een keertje dichtbij en volgend jaar willen we weer een 
verre tocht organiseren. 

 

We hopen op veel deelnemers! 

De evenementen commissie,  
Wil en Joke 
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Verslag Bingo. 

 

Zaterdagavond, 10 november, was onze jaarlijkse bingo avond. 
De opkomst viel een beetje tegen. 

Om 20:00 uur begonnen we met een mooie lijnprijs en daarna de volle kaart. 

Natuurlijk ging er weer wat fout, (sorry nog daarvoor), maar we hebben het 

gelukkig op kunnen lossen. 
Na de pauze waren de vlees- en vis prijzen aan de beurt. 

Toen werd het tijd voor de hoofdprijs: een ‘Van Der Valk’ bon! 

Dit jaar waren er voor het eerst 2 winnaars. Na loting hebben Klazien en Gijs 
Haasnoot de mooie prijs gewonnen! 

Nogmaals hartelijk gefeliciteerd! 

Daarna kwam de loterij waar ook mooie prijzen te winnen waren! 
Het was een hele gezellige avond! 

Bij deze willen we de vereniging NNO hartelijk bedanken voor de goede 

bediening van de drankjes en lekkere hapjes! 

Wil kon niet meehelpen in verband met haar knie operatie, gelukkig was Janny 
bereid om te helpen. 

Janny heel hartelijk bedankt voor je hulp,  we kunnen echt niet zonder je!  

 
De evenementen commissie,  

Wil en Joke 
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- 

 

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 

 
 

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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Vijf tips bij overlast door waterplanten 
 

Sinds enkele jaren neemt de overlast door waterplanten voor de recreatievaart 

enorm toe. Door de verbeterde waterkwaliteit komen waterplanten steeds meer 
voor in de ondiepere delen van vooral het Markermeer en de Randmeren. 

Vooral fonteinkruid en aarvederkruid kunnen tot aan het wateroppervlak 

groeien waardoor dit in je schroef, aan je kiel en roer kan blijven hangen. 
 

Maaien waterplanten 

Diverse organisaties, waaronder gemeenten en jachthavens, hebben 

aangedrongen op maatregelen om de overlast te beperken. Op dit moment 
wordt er door vaarwegbeheerders op vele plekken gemaaid. Vooral vaargeulen 

en aanlopen naar havens probeert men bevaarbaar te houden. 

 
Wat kun je zelf doen om problemen tijdens het varen te voorkomen? 

De overlast door waterplanten kan tot onveilige situaties leiden tijdens het 

varen. Als er waterplanten om de schroef gedraaid zitten, kan de stuwkracht 
van je schroef afnemen. Ook kan er schade ontstaan aan schroef en schroefas, 

of de motor kan oververhit raken. Ook kan je boot onbestuurbaar worden als er 

veel waterplanten om je roer blijven hangen. De waterplanten zijn erg stug en 

je krijgt ze niet uit je schroef door flink gas te geven. Wel kan hier nog meer 
schade door ontstaan.  

 

Enkele belangrijke tips om overlast van waterplanten te verminderen: 
 

Breng tijdens je reisvoorbereiding de gebieden, waar waterplanten zijn 

gesignaleerd, in kaart en vermijd deze plekken.  

Vaarwegbeheerders houden vaargeulen en haveningangen zoveel mogelijk vrij 
van waterplanten.  

Op de Randmeren kun je ervan uitgaan dat deze geulen vrij bevaarbaar zijn. 

Hou met je reisvoorbereiding vooral rekening met onveilige situaties.  
Voorkom een situatie dat je met veel wind aan lagerwal ergens binnen wilt 

lopen en daar geen stuwkracht meer hebt doordat er waterplanten om je schroef 

zitten.  
 

Via de app: Waterplantmelder kan je zelf waterplanten melden, als je hier 

hinder van ondervindt. Hier vind je ook meldingen van andere 

vaarweggebruikers over waterplanten. Om erachter te komen waar deze 
waterplanten zich bevinden, kun je gebruik maken van enkele websites. Via de 
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website van Gastvrije Randmeren vind je informatie en overzichtskaartjes over 

waterplanten en maaigebieden. 

Vaar er omheen. Mocht je buiten de geulen waterplanten tegenkomen; Vaak 
zijn de planten zichtbaar en kan er, als er voldoende ruimte is, omheen gevaren 

worden. 

 

Mocht je toch in een situatie komen waarin waterplanten om je schroef en/of 
roer zitten: Geef vooral niet zomaar ineens veel gas. Je merkt bij het starten van 

de motor en het in werking stellen van de schroef al snel dat er iets niet in orde 

is. Je hoort een ander geluid, je mist duidelijk voortstuwende kracht. Probeer, 
door zachtjes achteruit en dan weer vooruit te slaan, de waterplanten uit de 

schroef en/of roer te krijgen. Dit kun je een paar keer herhalen. Ga er niet te 

lang mee door, de motor kan te warm worden. Ga niet zomaar zelf het water in 
om de waterplanten uit de schroef te verwijderen. Je kunt verstrikt raken in de 

waterplanten. Mocht je dit toch willen doen, dan alleen bij weinig golfslag en 

uiteraard met de motor geheel uitgeschakeld. Ga voor anker, hou via een lijn 

contact met de boot. Doe dit niet als je alleen aan boord bent. Volgens de 
KNRM nemen opvarenden soms onverantwoorde risico’s om hun 

scheepsschroef onder het schip van wier te ontdoen. 

 
Als je vaak in gebieden met waterplanten vaart, kan je overwegen een 

schroefas-touwsnijder (weed cutter) te installeren. Een dergelijke installatie zal 

kunnen helpen, het is echter geen garantie dat de waterplanten altijd 
doorgesneden worden. 

Als je echt verstrikt raakt en er zelf niet meer uitkomt, dan is de enige optie 

hulp in te roepen. Zorg dat je de KNRM-Helpt App hebt geïnstalleerd om snel 

hulp te krijgen, je positie is dan direct bekend. 
Meer informatie over waterplanten met betrekking tot scheepvaart vind je op 

de website van Rijkswaterstaat. 
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Prijspuzzel 

 

Oplossing Puzzel MEERPAAL 3 
 

Er zijn 2 leden die alle droedels goed hebben opgelost. 

Oplossing: 

1 Stopzetten 
2 Cupido 

3 Tennis 

4 Aangeboren 
5 Onderzeeër 

 

Allebei de leden hebben reeds een waardebon ontvangen. Gefeliciteerd! Henk 
Tiekstra (nog geen box) en Jolanda Kuyt (box 52) 

 

 

PRIJSPUZZEL 
 

�-dol+e  ⛪Sk=s+�v=d�o=a  

�-y  �y=e    �d=u+k+�p=g  

2019  

�-it+�y=w+⭐-er  

d+
    h+�i=t  

l=s+�-lp+�-de  

�m=v     �-ur        a+�c=k 

 
Oplossing kunt u mailen naar j.blom1959@gmail.com. De winnaar ontvangt 

een waardebon.  
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Varen bij slecht zicht  

 

Er is sprake van slecht zicht bij een zicht van minder dan 1.000 meter op de 
hoofdvaarwegen en minder dan 400 meter op andere vaarwegen. Handhavende 

instanties houden dit als richtlijn aan. Er gelden dus regels. 

 

Slecht zicht: geregeld in BPR 
Veranderende weersomstandigheden kunnen het zicht beperken op het water. 

Voor het varen met slecht zicht gelden regels. Meestal de regels van het 

Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Het BPR is op bijna alle wateren in 
Nederland van kracht.  

 

Wat is slecht zicht 
In de wetgeving is geen definitie opgenomen wanneer sprake is van slecht 

zicht. De handhavende instanties hanteren als richtlijn voor slecht zicht: een 

zicht van minder dan 1.000 meter op de hoofdvaarwegen en minder dan 400 

meter op andere vaarwegen.  
 

Varen op radar  

Op een groot deel van de vaarwegen in Nederland is het verplicht om bij slecht 
zicht op radar te varen. Hier gelden regels voor. Let op: AIS (zie hieronder) is 

geen vervanger van radar.  

De radar moet goedgekeurd zijn. In de Regeling radarinstallaties en 
bochtaanwijzers 1995 staat welke dat zijn. Deze regeling wordt in het voorjaar 

2016 bijgewerkt: bekeken wordt welke radars vallen onder de term 

goedgekeurde radar. 

De schipper moet beschikken over een radarpatent of over een diploma dat 
hieraan gelijkgesteld is. Welke diploma’s dat zijn vind je in de 

Binnenvaartregeling. 

De schipper moet beschikken over de vereiste vaarbevoegdheid. 
Er moet een tweede persoon aan boord zijn die voldoende van de vaarregels op 

de hoogte is. 

Er moet een marifoon aan boord zijn die uitgeluisterd wordt. 

 
Plotseling slecht zicht 

Wanneer je tijdens het varen met goedgekeurde radar en marifoon wordt 

overvallen door slecht zicht, dan is het afhankelijk van de situatie wat je moet 
doen. Je moet in ieder geval altijd je snelheid aanpassen aan de beperking van 

het zicht, aan de aanwezigheid van andere schepen en aan de plaatselijke 

vaarwegomstandigheden.  
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Als verder varen gezien de omstandigheden niet zonder gevaar is, moet je gaan 

stilliggen op een dichtstbijzijnde daarvoor geschikte plaats.  

 
Varen zonder radar 

Als je niet een goedgekeurde radar hebt en vaart op een vaarweg die is 

opgenomen in bijlage 9 van het Binnenvaartpolitiereglement, dan moet je altijd 

op de dichtstbijzijnde daartoe geschikte plaats gaan stilliggen. De vaarwegen in 
bijlage 9 zijn alleen de vaarwegen in beheer van Rijkswaterstaat. Het is dus 

mogelijk dat er nog meer vaarwegen zijn waar het verplicht is om tijdens slecht 

zicht op radar te varen. Zie de Wateralmanak.  
 

Op de Rijksvaarwegen die niet in bijlage 9 staan, hoef je geen goedgekeurde 

radar te hebben. En je kunt verder varen bij slecht zicht zolang dit veilig kan. 
Als je vaart op een schip met een lengte van 20 meter of meer, dan moet je een 

mistsein geven en een uitkijk op de boeg plaatsen. Het mistsein is een lange 

stoot met tussenpozen van ten hoogste 1 minuut.  

Op een schip met een lengte van minder dan 20 meter (klein schip) is een 
mistsein geven of uitkijk plaatsen niet verplicht, maar wel toegestaan. Als het 

kleine schip is uitgerust met een marifoon, dan moet je die uitluisteren op de 

daartoe aangewezen kanalen.  
 

Verkeersaanwijzing of boete 

Als je bij slecht zicht vaart op een vaarweg waar radar verplicht is of je vaart 
wel verder terwijl dit niet veilig is, kan de bevoegde autoriteit, zoals 

Rijkswaterstaat, een verkeersaanwijzing geven om op een bepaalde plaats stil 

te gaan liggen. Je moet hier gehoor aan geven. Als je vaart zonder radar waar 

dat verplicht is, of je vaart zonder radar bij slecht zicht, dan riskeer je een boete 
van € 550,-.  

 

AIS is geen navigatiesysteem. 
AIS (Automatic Identification System) is navigatie-ondersteunend maar geen 

navigatiesysteem. Het is daarom niet toegestaan om op vaarwateren waar je 

verplicht bent om met een radar te varen alleen op AIS te varen. Met radar kan 

worden bepaald of er schepen in de omgeving zijn. En je kunt er andere 
objecten zoals boeien mee waarnemen. Met AIS kunnen alleen de schepen 

worden waargenomen die zelf ook zijn uitgerust met AIS. 
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Hoe lang is benzine houdbaar? 
 

Met een betrouwbare motor kunnen onveilige situaties voorkomen 

worden. Of ze kunnen juist uitkomst bieden in gevaarlijke situaties, 
bijvoorbeeld slecht weer of slecht zicht. Een motorstoring, bijvoorbeeld 

door slechte brandstof, wil je dus te allen tijde voorkomen. 

 
Brandstof 

Een belangrijke factor in het voorkomen van een motorstoring, is je 

brandstof. Nu is er al veel geschreven over de houdbaarheid van diesel, 

en de z.g. diesel-bacterie, die voor veel problemen kan zorgen in je tank. 
Nu gaan er recent ook verhalen rond over de houdbaarheid van gewone 

benzine, die ook vaak gebruikt wordt op schepen, meest bij 

buitenboordmotoren. 
 

Vergomming door ethanol? 

In de huidige gangbare producten wordt tegenwoordig zo’n 5% ethanol 
toegevoegd. In de toekomst gaat dit zelfs naar 10%. Door de 

aanwezigheid van dit ethanol zou er vergomming kunnen optreden die 

voor problemen zorgt in de carburateur. Toch zit het zo niet helemaal in 

elkaar. We belden met Shell Nederland en kregen de volgende uitleg: 
‘De vergomming die op kan treden komt niet door ethanol, maar door 

de oxidatie van petroleum bestanddelen, die vroeger altijd al in de 

benzine zaten. Oxidatie van ethanol leidt tot azijn, maar daar zijn 
omstandigheden voor nodig die nooit in een tank aan boord kunnen 

ontstaan.’ 

 

Oxidatie door petroleum 
Dus, enkel de oxidatie van petroleum bestanddelen zou kunnen leiden 

tot vergomming die weer leidt tot problemen in de carburator. De 

snelheid waarmee dit kan gebeuren hangt erg af van de temperatuur. Bij 
elke stijging van de temperatuur met 10 graden, verdubbelt de reactie. 

Toch kun je ervan uitgaan dat deze vergomming, zelfs in de 

zomermaanden, niet binnen 6 maanden gebeurt. Zo kun je benzine in de 
tank in de winterstalling gewoon erin laten en hoef je niet bang te zijn 

voor vergomming. 

 

Condens 
Zijn er dan helemaal geen problemen? Jawel, het probleem van condens 

in de tank. Deze kan zorgen voor problemen met je ontsteking. De 
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oorzaak van condensvorming staat los van de benzine, deze komt door 

factoren van buitenaf. Maar let op: Door condensvorming zullen 

bestanddelen van ethanol eerder condenseren. Dus, door de aanwezige 
ethanol zal het proces van condenseren, wat los staat van de benzine, 

eerder tot problemen leiden. De oplossing hiervoor is om de tank 

helemaal vol te tanken als je lang van boord bent en er omstandigheden 

zijn waar condensvorming zou kunnen ontstaan. 
 

Conclusie: 

Houd voor jezelf een houdbaarheid aan van 6 maanden voor benzine 
aan boord. Als je tijdens de wintermaanden zorgt dat je tank vol is, is de 

houdbaarheid langer. Zorg ervoor dat je tank vol is als je langer afwezig 

bent. Ook zal een goede ventilatie van je brandstofruimte (waar je tank 
staat) condensvorming in je tank verminderen. 
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Zes tips om de boot winterklaar te maken. 

 

Als bootbezitter maak je voor de winter een keuze of je je boot of schip in het 
water laat liggen, of dat deze op de kant gaat. In beide gevallen zijn er 

specifieke zaken waar je rekening mee moet houden om je schip goed de 

winter door te laten komen. We zetten zes tips op een rijtje: 
 

De belangrijkste zaken bij het winterklaar maken zijn: 

 

De motor 
De techniek, gas/elektra aan boord 

Toilet en drinkwatervoorziening 

De romp en dek 
De tuigage 

De uitrusting/In de boot 

awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2018.4   www.watersport-katwijk.nl 

 

20 

1) De motor 

Naast het gewone onderhoud dat bij de motor hoort, zoals olie verversen, filters 

checken en vernieuwen, is het voor de winterperiode, waarin vorst te 
verwachten valt, het allerbelangrijkst om deze dus vorstbestendig te maken. 

Denk daar niet te licht over, je kunt forse schade oplopen aan de motor als je 

dit niet doet. 

 
Eerst moet je weten of je een open of gesloten koelwatersysteem hebt. Bij een 

gesloten systeem is het koelsysteem gevuld met koelvloeistof. Daar kan niet 

veel mee misgaan. Bij een open koelsysteem wordt er water van buitenaf 
aangezogen om de motor te koelen. Hier is het wel zaak om de motor goed 

winterklaar te maken. Er mag geen water in het systeem blijven staan. 

 
Sluit de afsluiter van de waterinlaat. 

Draai de wierfilter open. 

Laat de motor draaien terwijl je rustig antivries in de wierfilter giet. 

Zet de motor uit als er antivries achter uit de uitlaat van het koelwatersysteem 
komt. (Vang dit wel op met een emmertje, antivries is zeer slecht voor het 

milieu) 

Zet de afsluiters dicht. Draai de afsluiter van de inlaat een keer open en dicht, 
zodat er antivries in de kogel/afsluiter komt. 

 

2) De techniek, gas/elektra aan boord: 
Koppel de eventuele gasflessen aan boord af en sla de flessen thuis op, liefst op 

een droge plek met ventilatie. Controleer de gasslangen en koppelingen en 

vervang deze op tijd. (Vervang slangen minimaal om de 3 jaar). 

Als een accu ontlaadt, verandert de elektrolyt in water, wat dus kan bevriezen. 
Het is dan ook aan te raden om je accu’s vol geladen te houden. Deze dus af en 

toe aan de lader zetten is verstandig. Als je de accu’s makkelijk van boord kunt 

halen, kun je ze op een droge (vorstvrije) plek opslaan. Ook daar af en toe 
opladen is raadzaam. Controleer ook of de accu’s bijgevuld moeten worden 

(met gedestilleerd water). 

Haal, voor zover dat kan, elektrische apparatuur van boord en sla het thuis, op 

een droge en warme plek, op. Spuit aan boord open verbindingen en 
contactpunten in met vochtwerende spray tegen corrosie. 

Besteed aandacht aan draaiende delen, zoals stuurkolom, lieren etc. Zorg dat 

tandwielen e.d. ingevet zijn. 
Verwijder water uit de bilge en maak deze schoon. Ook de gasbun goed 

schoon- en droogmaken. 
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3) Toilet en drinkwatervoorziening: 

Gebruik voor alle watersystemen aan boord een NIET GIFTIGE antivries. 

Gebruik dus NIET de giftige variant die vaak bij auto’s wordt gebruikt. Je vindt 
de goede soort bij de watersportwinkel. 

Je toilet enkel droogpompen is niet voldoende. Er kan water blijven staan in 

bochtjes en richeltjes. Koppel de slang van de waterinlaat los (sluit natuurlijk 

wel de afsluiter) en hang deze in een reservoir van antivries. Pomp deze door 
het toilet heen en sluit vervolgens de afsluiter naar buiten toe. 

Laat al het water uit de drinkwatertank lopen. Haal eventueel het laatste 

restwater er handmatig met een spons uit via het inspectie gat, direct een goed 
moment om de tank te reinigen. Zorg ervoor dat in de slangen en waterpompen 

geen water blijft staan. 

Tap een eventuele boiler goed af. Haal bij een elektrische boiler eerst de stroom 
eraf. 

Laat alle afsluiters aan boord vollopen met antivries. Giet antivries in het 

aanvoerpunt/slang, open en sluit de afsluiter een keer zodat er antivries in de 

kogel blijft staan. 
Als je boot op de kant staat, sluit dan de afsluiters (water eruit laten lopen 

eerst). Er komt kou en vocht binnen via openstaande afsluiters. De afsluiters 

smeren voor de winter is verstandig tegen corrosie. (Via de huiddoorvoer) 
 

4) Romp en dek: 

Maak de romp en het dek goed schoon. Vuil kan zich in de winter vastzetten. 
Het loont om het polyester in de was te zetten voor de winter ter bescherming. 

Boen de was pas in het voorjaar uit. 

Werk plekjes bij. Dus waar verf af is behandelen voor de winter. 

Vet rubbers van luiken, ramen e.d. in. 
Gebruik een afdekzeil als het mogelijk is. Water kan in kleine hoekjes en 

scheurtjes blijven staan en kan door bevriezing schade aanbrengen aan je dek. 

Zet interne luiken en bakskisten open voor ventilatie. Dit helpt schimmel te 
voorkomen. 

 

5) Tuigage: 

Haal zeilen en lopend want van het schip en sla het thuis droog op. 
Smeer eventueel rolsystemen van de rolfok of rolgrootzeil. 

Controleer de verstaging, zitten er braampjes aan, knikken e.d. Zijn alle 

borgpennen nog aanwezig en in goede staat? 
Maak blokken en schijven schoon. 
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6) De uitrusting/in de boot: 

Haal kussens van boord, of zet ze rechtop om schimmel tegen te gaan. 

Maak de boot goed schoon, alle eten en bederfelijke waar eruit. Ook flessen en 
blikjes, deze kunnen bevriezen. 

Haal gewoon alles van boord dat te lijden kan hebben van vocht en kou en sla 

het thuis op. 

Haal kleding en reddingsvesten van boord. Check de reddingsvesten op 
onderhoud. 

Check de brandblussers en laat ze op tijd keuren. 

Plaats vochtvreters in de verschillende ruimtes. 
 

Winterklaar 

De taken om je boot goed winterklaar te maken zullen per boot verschillen. Let 
gewoon goed op waar water kan blijven staan, waar vocht en kou schade aan 

kunnen richten, en los deze punten op. Ga ook tijdens de winterstalling enkele 

malen kijken hoe je boot erbij ligt. Zitten afdekzeilen nog goed? 

 
Kijk ook bij het kenniscentrum van ‘Varen doe je Samen’ voor meer informatie 

over motoronderhoud, tuigage, gas aan boord en elektra aan boord. Als 

hulpmiddel heeft de ANWB ook een handige checklist voor het winterklaar 
maken van je boot. 
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In VRIJ, Voor u gelezen / Koos Ketting 

 

KIJK VOORAL ACHTEROM. 
 

Het lijkt zo’n mooi bijbels verhaal ”Doe wel en zie niet om”. 
Op een boot kun je her maar beter ander aanpakken. Natuurlijk 

moet je je ogen op de toekomst gericht houden en weten wat er 

voor je boeg kan opdoemen. 

 Minstens zo belangrijk is het om achter je te kijken! Achterom kijkend zie je 
tijdig grotere schepen naderen. 

Beroepsvaart gaat meestal harder dan je denkt en de schippers 

kunnen op hun lange schepen nauwelijks kleine pleziervaartbootjes 
waarnemen. In je kleine bootje is het handig als je het gevaar ziet 

naderen. Je kunt dan je koers verleggen en voorbereidingen treffen 

voor het moment dat de onvermijdelijke dwarsgolven komen. 
 

Als je regelmatig omkijkt, zie je ook wat je met je eigen hekgolf aanricht. 

Langs de waterkant zie ik vaak pleziervaarders strak vooruitkijken 

terwijl ze met hun golven de afgemeerde boten achter zich bijna de 
kant op laten slingeren. Hun motorgeluid overstemd de 

protesterende natuur waarin krijsende watervogels verschrikt hun 

heil elders zoeken. Ik wijt het aan de onervarenheid van de 
bestuurders, want de meeste aangesproken schippers schrikken als 

je ze op hun hekgolf wijst. 

 

Regeren is vooruitzien, maar sturen leer je door om je heen te kijken. 
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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. 

 
 
 

 

In VRIJ, Voor u gelezen / Koos Ketting 

 

VAARBEWIJS ONGELDIG?????? 

 
Om het drukke vaarverkeer in de Rotterdamse havens in goede banen 

te leiden, varen er altijd patrouilleboten rond. 

 
Dit keer dreef een enorme stalen politieboot de Koningshaven 

binnen. De politiemensen lieten ons stoppen en controleerden onze 

vaarbewijzen en registratiebewijzen. Gelukkig wisten we zeker dat 

alles in orde was, maar de mannen bleven zoeken. 
 

Uiteindelijk kregen we een “ waarschuwing” omdat er een hoekje 

van mijn plastic vaarbewijs was afgebroken. “komt doordat ik het 
dagelijks gebruik” zei ik. Geprikkeld door mijn weerwoord dreigde 

de agent een boete van 380 euro uit te schrijven. 

Volgens hem was mijn íncomplete’ document ongeldig. Ik hield 

mijn lippen stijf op elkaar en probeerde maar te glimlachen om 
zoveel plichtsbesef. 

 

Bovenstaand artikel is opgetekend door Epco Ongering. 
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Wilt u u adverteren in de MEERPAAL? Dat kan! 
Neem contact op met Koos Ketting, adres voor in de 

MEERPAAL. 
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Hoe ontstaan eb en vloed? 
 

Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde. 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde 

kant op beweegt. Omdat de aarde draait, om haar eigen as en om de zon, is de plek 

waar de maan aan het sterkst aan het water trekt steeds verschillend. Het water gaat dus 

steeds een andere kant op, waardoor hoog- en laagwater elkaar afwisselen. Dit noemen 
we eb en vloed of ook wel astronomisch getij. 

Ook de aantrekkingskracht van de zon op de aarde speelt een rol bij de getijden. 

Doordat de zon een stuk verder weg staat, is deze echter een stuk kleiner. 

 

Ritme van eb en vloed      

Een getijcyclus duurt 12 uur en 25 minuten  

Aangezien de bewegingen van de aarde en de maan heel constant zijn, is het ritme van 

eb en vloed dat ook. Het is in Nederland 2 keer hoogwater en 2 keer laagwater per 24 

uur en 50 minuten. Met dit ritme hebben we normaal gesproken te maken. Dat wil 

zeggen: als er geen bijzondere weersomstandigheden en/of andere factoren in het spel 

zijn. Het astronomisch getij kunnen we met een redelijke nauwkeurigheid jaren vooruit 

voorspellen. 
Het getij verschuift in bijna 12 uur van het zuidwesten naar het noordoosten van 

Nederland.  

 

Verschillen per locatie  

De tijden waarop het hoog- en laagwater is aan de Nederlandse kust, lopen sterk uiteen. 

Het getij verschuift in bijna 12 uur van het zuidwesten naar het noordoosten van 

Nederland. Ook kan er op de ene locatie een veel groter hoogteverschil zitten tussen de 

hoog- en laagwaterstand. In Zeeland is dit verschil het grootst. Vanaf daar neemt het in 

noordelijke richting geleidelijk af, tot in de buurt van Den Helder. Hier zit dus het 

minste verschil tussen de waterstanden bij hoog- en laagwater. Vanaf Den Helder 

neemt het verschil in oostelijke richting weer toe. 
 

Bijzondere getijvormen 

Het weer en andere factoren kunnen voor variaties op het astronomisch getij zorgen. 

Denk bijvoorbeeld aan de diepte van het water en de vorm van de kust. Ook 

veranderingen in de positie van de zon en de maan ten opzichte van elkaar zijn van 

invloed op het getij. Dergelijke factoren zorgen voor het optreden van: 

spring- en doodtij 

wantij 

dubbel eb en vloed 

 

Spring- en doodtij  
Als de zon en de maan in elkaars verlengde staan, neemt de aantrekkingskracht die ze 

op de aarde uitoefenen toe. Dit gebeurt tijdens volle en nieuwe maan. Ongeveer 2 

dagen later treedt dan springtij op: het hoogwater is hierbij extra hoog en het laagwater 
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extra laag. Het omgekeerde kan ook voorkomen. In dat geval staan de zon en de maan 

haaks op elkaar en wordt er van 2 verschillende kanten aan het water ‘getrokken’. Dit 

treedt op tijdens het eerste en laatste kwartier van de maan (halve maan). Het effect is 

een paar dagen later merkbaar. Tijdens hoogwater komt het water dan niet zo hoog als 

normaal en wanneer het laagwater is, zakt het minder. Dit noemen we doodtij. 

 

Wantij  

Typisch voor de Waddenzee is het verschijnsel wantij. Het getij op de Waddenzee 

komt eerst aan de westkant van de Waddeneilanden opzetten, enkele tientallen minuten 

later zet het water op aan de oostkant. Achter de eilanden is een gebied waar de 2 
getijgolven elkaar ontmoeten. Op deze plek staat het water dan bijna stil. 

 

Dubbel eb en vloed 

Waterdiepte, de vorm van de kust en de uitmonding van rivieren kunnen invloed 

hebben op het gedrag van het getij. De astronomische getijcyclus van 12 uur en 25 

minuten blijft hetzelfde, maar op sommige plekken kan het door deze invloeden 2 keer 

zo lang eb of vloed zijn. 

 

 


