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Jaargang 40 nr 1 oplage 350 exemplaren , 4 x /jaar 

Datum: februari 2019 

 
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. 
 

2019: Nog één jaar en het is 2020. De eeuwwisseling is dan al weer 20 jaar 

geleden maar ik weet het nog zó goed. En nu  is het volgend jaar alweer 2020. 
 

Maar eerst nog 2019 doorworstelen. En dat begint met een clubetentje en de 

ledenvergadering. Als u dit leest is het etentje achter de rug maar u komt toch 
ook naar de ledenvergadering?  

Ik vind deze activiteiten altijd gezellig, je hoort nieuwtjes, ziet weer bekenden 

and last, but not least: een gratis bingo als afsluiting van de ledenvergadering. 

Ik ben een groot bingo fan dus wij komen zeker (en niet alleen voor de bingo 
natuurlijk, meedenken met de vereniging is belangrijk). 

 

Er zijn weer evenementen gepland waar u verderop in de MEERPAAL alles 
over kunt lezen. Maar ook buiten de vereniging worden er vele evenementen 

georganiseerd. 

Een site die ik u ook aan kan bevelen is 
http://www.watersportevenementenkalender.nl/. Hier vindt u alle activiteiten 

die op en om het water plaatsvinden in 2019 in heel Nederland. Misschien een 

leuk idee voor uw vakantie.  

 
Maar ik hoop u in ieder gaval te zien met de jaarvergadering.  

 

U vindt in deze MEERPAAL ook de informatie betreffende de voorjaarstocht. 
Dit keer gaan we naar Lisse. Alle informatie leest u verderop in dit blad.  

 

Ik wens u veel leesplezier met deze MEERPAAL en hopelijk tot ziens tijdens 

de jaarvergadering.  Op onderstaande pagina’s de agenda van de ALV:. 
 
LEDENVERGADERING  VERGADERSTUKKEN: 
 
Bladzijde  21  Agenda 
 
Bladzijde  22  Jaarverslag ledenvergadering AWK 2018 

 
Bladzijde  23  Jaarverslag secretariaat 2018 
 
Bladzijde  26  Jaarverslag evenementencommissie 2018 

 

Met vriendelijke groet , veel leesplezier en tot de ledenvergadering. 
 

Joke. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL….. 

  

Wat gaat de tijd toch snel. Kerstdagen en jaarwisseling liggen al weer een paar 
weken achter ons en de dagen beginnen al weer wat te lengen. Nu nog een wat 

hogere temperatuur en we kunnen weer aan het nieuwe seizoen gaan denken. 

 

Voor het zover is hebben we nog een belangrijke gebeurtenis te gaan: 

LEDENVERGADERING op vrijdag 15 maart a.s. in TRIPODIA om 20.00 

UUR! 

Het bestuur en ik hopen u in grote getallen te ontvangen. Alle stukken voor 
deze vergadering vindt u verderop in deze Meerpaal. De stukken van de 

penningmeester liggen in Tripodia voor u klaar. Na afloop van de vergadering 

zoals gebruikelijk een gratis bingo! 

 

In de vorige Meerpaal gaf ik aan dat 15 stroompalen in januari vervangen 

zouden worden. Dit is i.v.m. leveringsproblemen uitgesteld tot april. In begin 

april zullen van deze kasten (1 per steiger) even zonder kaartlezer zijn moet u 
even naar een andere paal uitwijken. De vaste aansluitingen blijven wel in tact 

en zijn alleen op de dag van omwisseling van de palen even niet te gebruiken. 

Inmiddels is opdracht gegeven voor het vervangen van de dakbedekking van 
het havengebouw en voor aansluitend plaatsing van zonnepanelen. Ook de 6 

extra aansluitingen in de groenstrook worden in het voorjaar aangelegd. 

 
Met gemeente, wijkregisseurs en wijkagenten is overleg geweest i.v.m. de 

overlast van jeugd bij de zwemsteiger (= vissteiger) in de groenstrook t.o. 

steiger 4. Er wordt ernstig naar een oplossing gezocht en verwacht wordt dat 

voor het zomerseizoen een oplossing wordt gerealiseerd of maatregelen 
genomen zullen worden. 

Nog even over de ledenvergadering: een belangrijk punt is de 

bestuursverkiezing. Een 4-tal bestuursleden treedt af en 3 zijn direct 
herkiesbaar. 3 jaar gelegen gaf in persoonlijk al aan dat het mij goed lijkt dat er 

verjonging in het bestuur komt. Toen heb ik ook aangegeven dat mijn functie in 

de toekomst beschikbaar is. Ik ben bij gebrek aan kandidaten een nieuwe 

termijn van 3 jaar als voorzitter aangegaan. Is er werkelijk niemand 
beschikbaar? Denk er eens over na en geef u op als kandidaat (graag voor het 

begin van de vergadering). 

 
Nog even over de opkomst bij evenementen: ook bij de nieuwjaarsbijeenkomst 

moesten wij helaas constateren dat de opkomst toch wat lager was dan 

voorgaande jaren, terwijl het erg gezellig was.                                        
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Gelukkig waren er ook wel enkele nieuwe leden aanwezig. Ik hoop dat deze 

matige belangstelling eenmalig was en dat wij u weer in grote getallen 

tegemoet kunnen zien! 
  

Het bestuur wenst u alle goeds en zien u graag tegemoet op de 

ledenvergadering! 

 

 

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 voorjaar 2019. 

 

GTL diesel voor watersport is dat beter voor uw motor?  
Info: watersportalmanak 

 

Watersport Nieuws | GTL Diesel: doet dat wonderen voor uw boot? 
In diverse havens in Friesland en enkele daarbuiten kunt u tegenwoordig een 

nieuwe dieselsoort tanken: GTL diesel. Volgens de makers, Salland olie uit 

Kampen heeft GTL veel voordelen. Het is een milieuvriendelijke brandstof met 
een efficiëntere verbranding en een minimale uitstoot van schadelijke stoffen. 

GTL is erg schoon volgens Salland, het bevat geen zwavel waardoor er geen 

nare verbrandingslucht ontstaat en door de schonere verbranding blijven 
kleppen, injectoren en cilinders schoon van binnen. Hierdoor zal er minder 

slijtage aan de motor wat leidt tot een langere levensduur. 

GTL, wat is het. 
GTL staat voor Gas To Liquid. Het product wordt gemaakt van aardgas wat 

vloeibaar is gemaakt. Dit procedé is niet nieuw, het is al ontdekt en toegepast 

vanaf 1920.  



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2019.1   www.watersport-katwijk.nl 

 

5 

Destijds werd het ontwikkeld door de schaarste aan aardolieproducten. Uit 

aardgas wordt synthetische ruwe olie geproduceerd wat vervolgens gescheiden 

wordt in enkele producten. Een afgeleide daarvan is gasoliefractie wat 
vergelijkbaar is met de conventionele diesel. Omdat er op aarde grote 

gasvoorraden zijn is de verwachting dat producten zoals GTL een toekomst 

hebben. 

GTL diesel is vrijwel reukloos, hierdoor heeft u aan boord niet meer de 

stankoverlast van traditionele diesel. GTL kan in iedere motor gebruikt worden, 

uw tank hoeft niet leeg te zijn als u gaat tanken, het laat zich probleemloos 

mengen met traditionele diesel. 

De ervaringen. 

GTL diesel is vrij nieuw op de markt en er wordt nog maar mondjesmaat 
gebruik van gemaakt. De grote oliemaatschappijen mengen GTL met 

standaardproducten waardoor hun product een hogere verbranding zou hebben 

(V-Power etc.). Echte onderzoeksresultaten over het gebruik van GPL zijn er 

nog niet, maar de eerste gebruikservaringen spreken van een schonere 
verbranding en een goed lopende motor waarvan de motor minder vuil wordt. 

Toch zijn er ook enkele nadelige reacties te vinden. Een grote botenbouwer in 

Friesland heeft er een tijdje mee geëxperimenteerd en komt tot de conclusie dat 
de motor minder kracht zou leveren, met name als de motor stationair draait. 

Voor motoren die kracht moeten leveren aan de hydraulische boeg en/of 

hekschroef hebben dan minder kracht. 

Ook de prijs van GTL is beduidend hoger dan standaardproducten, in de 

praktijk kost het tanken van GTL 15 tot 20 cent meer per liter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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! 
 

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 -2 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. 
 

 

 
 

Voorjaarstocht 2019 van 30 mei t/m 2 juni 
 

Na de lange winter is het weer zover, het is weer tijd voor de voorjaarstocht. 

Deze keer blijven we dicht bij huis we gaan naar Lisse! 
Donderdagmorgen, Hemelvaartdag vertrekken we om 09.30 uur uit de haven. 

Voor hoge boten is het verstandig om woensdag te vertrekken ivm de 

brugbediening van de Sandlaanbrug. 
Vrijdagavond organiseren de vrijwilligers van jachthaven Lisse een volledig 

verzorgde BBQ voor ons. 

Zaterdagavond is het tijd voor een gezellig samenzijn in de kantine met een 
hapje en een drankje. 

Het liggeld is €1.40 p/m incl. stroom. 

De BBQ kost €25,00 pp. 

We hopen op mooi weer en gezellige dagen! 

Inschrijving sluit op vrijdag 17 mei. 

Namens de evenementencommissie: Wil en Joke 
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Inschrijfformulier vaartocht Lisse 

 

Naam Boot……………………………………………………………………. 
 

Naam Schipper………………………………………………………………… 

 

Box nummer……………………………………………………………………. 
 

Lengte………………………………………………………………………….. 

 
Breedte…………………………………………………………………………. 

 

Lengte x € 1,40 =…………..x  ….nachten  = €………….. 
 

Deelname BBQ aantal pers……...x  € 25,00                    = €………….. 

                              Totaal  =  €………….. 

 
A.U.B gelijk afrekenen bij inschrijving, bon  in leveren bij:  

 

Joke Jonker Rijnmond 27, of bij Wil Varkevisser, Pr Hendrikkade 107. 
 

Namens de evenementencommissie: Wil en Joke 

 
 

 

Van de evenementencommissie 

 
Verslag Nieuwjaarsreceptie 

 

Op zaterdag 6 januari was het restaurant van de Jachthaven  
‘Het Roer Om’ opengesteld om de leden en het bestuur de beste wensen voor 

het nieuwe jaar toe te wensen. Er waren ongeveer 55 pers aanwezig. 

Het was een heel gezellig samenzijn met een hapje en een drankje! 

Om 19.00 uur werd de middag afgesloten. 
 

Namens de evenementencommissie: 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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Meerpaal januari 2019 

 

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar op zo’n 
januari dag met een zonnetje en prachtig weer begint 

het bij ons al te kriebelen. Een wandeling langs de 

Rottemeren maakt dit compleet: prachtig rustig water, 

mooi gebied, mooie ligplaatsen (ja klopt, de 
doorvaarthoogte is beperkt tot 2.60 mtr maar als 

we alles laten klappen dan kunnen we dat prima 

hebben). Nog even wachten dus. 
 

Het vorig jaar kwam er bij ons door een overlijden in de familie weinig terecht 

van varen en dat terwijl we vanaf mei weer een maand of twee naar Noord 
Frankrijk zouden gaan. Dat zou voor ons zeker niet de eerste keer zijn. Dit jaar 

hopen we dus de uitgestelde reis weer te maken; we willen begin mei 

vertrekken. 

Een heerlijk vooruitzicht. Wij kunnen het iedereen aanraden. Velen van jullie 
hebben de reis naar Maastricht al eens gemaakt. Prima te doen, wij nemen 

meestal op de heenreis de Zuid Willemsvaart en op de terugreis de Maas. 

Vanaf de afslag naar Weert dan richting Maasbracht om nog even te 
genieten van een mooie plek op de plassen daar (vlak voor Maasbracht linksaf 

ehh, ik bedoel bakboord uit die plas op). 

 
Het aantal mensen dat vanaf Maastricht België in gaat is al weer een stuk 

minder. In het weekend is het daar zeker rustig varen vanaf Luik. Via Luik, 

Huy, Namen en Dinant richting Frankrijk is eigenlijk maar 1 ½ dag varen maar 

met name Luik en Namen zijn de moeite waard om te bekijken en de 
aanlegplaatsen zijn erg goed. In Dinant hebben wij nog wel eens Katwijkers 

gezien maar doorvaren naar Frankrijk is best een avontuur terwijl het maar 20 

km verderop is. Wat ons betreft begint daar juist het grote genieten. Verstilde 
dorpen, mooie aanlegplaatsen en op zijn Frans: kalm aan, je niet 

druk maken. Het mooiste deel is wat ons betreft tot aan Charleville Mezieres of 

iets verder tot aan Sedan. De sluizen bedien je zelf met het kastje dat je bij de 

grensovergang krijgt. Mocht je belangstelling hebben: ik vertel er graag over. 
Ja natuurlijk: wat lastiger als je de taal niet spreekt maar mijn ervaring is dat er 

velen varen die geen woord Frans spreken en die lukt het ook. Een beetje 

scheepsfrans voor het geval dat, is prima te halen uit een boek Varen door 
Frankrijk. Krijgen jullie al zin? Ik nu zeker. 
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Dit jaar gaan we ook weer genieten van onze fijne haven. Half juli moeten we 

terug zijn want Klaas loopt voor de 25
ste

  keer de vierdaagse. Het is wel eens 

jammer dat de contacten in de haven zich vaak beperken tot bekenden aan je 
eigen steiger maar een paar steigers verderop weet je vaak niet wie daar ligt. 

Bij een verenigingshaven werkt dit vaak wat anders omdat je daar als lid van 

een vereniging betrokken bent bij het reilen en zeilen van de haven. Wat mij 

betreft mag dat echter niet betekenen dat we als huurders van een plek in de 
haven elkaar niet wat meer zouden mogen ontmoeten. We zouden dan wat 

beter van elkaar kunnen horen wat ons zoal in de haven bezig houdt. Het lijkt 

mij dat dat voor de Stichting toch ook een goede bron van informatie zou 
kunnen zijn. De activiteiten die worden georganiseerd zouden ook beter 

bezocht kunnen worden hoewel ik best begrijp dat de vaartochten niet altijd in 

je schema zijn in te passen. Maar de bingo, jaarvergadering, clubetentje etc. zijn 
zonder meer gezellig en zeker goed voor de onderlinge contacten… (en ja hoor, 

als ze tegen mij zeggen dat ik naar een bingo avond ga dan denk ik ook: is dat 

wat voor mij, maar het elkaar ontmoeten is toch wel waar het om gaat). 

 
Dit jaar krijgen we ook een andere beheerder van het restaurant. Mijn vurige 

wens is dat hiermee de verbinding tussen haven en restaurant wat beter gaat 

worden: organiseer wat meer activiteiten voor de haven. Wij missen nog altijd 
de leuke avonden met het Chantykoor. Maak wat meer reclame voor de 

passanten en de ligplaatshouders, dat zou mooi zijn. Gezamenlijk een bakje 

doen tegen een ledentarief. Koffie met appelgebak voor een redelijke prijs? Een 
Captainsdiner waar je voor wordt uitgenodigd via een flyer in de haven? Maak 

dat eens aantrekkelijk. Het zijn zo maar wat zaken. En laten we nu eens van 

ons afschudden dat we niet komen, maar juist laten zien dat we het wel doen. 

Mond op mondreclame, elkaar uitnodigen etc. het zijn misschien 
mogelijkheden om ons wat meer aan elkaar te verbinden. En het biedt 

mogelijkheden om aan te geven wat wij zelf vinden van alles 

wat de haven aangaat: niet praten over elkaar maar juist met elkaar. 
En misschien hebben jullie meer ideeën die ervoor kunnen zorgen dat we als 

ligplaatshouders ons wat meer aan elkaar gaan verbinden. Je mag mij altijd 

aanspreken of een mailtje sturen. 

 
Ik kijk uit op een mooi vaarseizoen en hoop dat we elkaar in de haven veel 

gaan ontmoeten. 

 
Met watersportgroeten, 

Ron van der Haring 
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Prijspuzzel 

 

De winnaar Kerstrebus MEERPAAL 4, 2018,  is gewonnen door Dhr. B. van 
Duijvenbode, Box S06. 

Dhr. heeft de bon reeds ontvangen. Gefeliciteerd! 

 

 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING: 
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Elf tips: opleidingen en cursussen om je vaarkennis en vaardigheid te 

vergroten 

   
De winter is bij uitstek geschikt om je bezig te houden met een leuke 

(theoretische) opleiding op watersportgebied. Leren is leuk, je vergroot je 

kennis en vaardigheden. Daarnaast kun je je vaargebied en bevoegdheden 
verruimen en vergroot het de veiligheid. 

  

Welke opleidingen zijn er? 

  
Bij varen komen veel verschillende disciplines samen. Zo kun je de vaarregels 

bestuderen voor het vaarbewijs, maar je kunt ook een studie verrichten naar 

meteorologie of navigatie, of een cursus motortechniek volgen om je 
zelfredzaamheid bij motorproblemen aan boord te verhogen. 

  

We zetten een aantal mogelijkheden op een rij: 
1. Boot op de kant? Haal nu je Vaarbewijs!  

Voor veel mensen is vaarseizoen voorbij. Nu de boten veilig en droog in de 

winterstalling liggen is dit hét moment om je vaarbewijs te halen! Nu heb je 

tijd en kun je je goed voorbereiden op het komende vaarseizoen. 
 

Ook als je voor jouw boot niet verplicht een vaarbewijs nodig hebt, is het aan te 

raden om vrijwillig het examen te doen en je vaarbewijs te halen.  
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Door het examen vrijwillig te doen, ben je toch goed op de hoogte van de juiste 

regels op het water, kennis van het varen en veiligheidsmaatregelen. Dit 

bevordert de veiligheid van jou als schipper en geeft je bovendien veel meer 
vertrouwen en vaarplezier. En je weet nooit of je het vaarbewijs later in een 

andere boot nog eens verplicht nodig hebt! 

  

Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor wie gaat varen met een schip vanaf 15 
meter lengte óf een vaartuig dat een vaarsnelheid kan halen van meer dan 20 

km/uur. Ook voor het varen met een waterscooter, jetski, rubberboot of 

motorboot korter dan 15 meter die harder kan dan 20 km/u heb je een 
Vaarbewijs nodig.  ‘Varen doe je samen!’ raadt iedere watersporter sterk aan 

zich te verdiepen in de theorie en de reglementen.  

  
Er zijn 2 niveaus van het vaarbewijs: 

•Klein Vaarbewijs I (VBI):   voor het varen op rivieren, kanalen en meren, 

inclusief Gouwzee en Randmeren. Maar niet op Westerschelde, Oosterschelde, 

IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Waddenzee, Eems en Dollard. 
•Klein Vaarbewijs II (VB2):   voor het varen op alle binnenwateren, dus 

inclusief Westerschelde, Oosterschelde, IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, 

Waddenzee, Eems en Dollard. Voor het varen op de Noordzee is geen 
vaarbewijs nodig, wel voor de zeehavens. 

   

2.Basiscertificaat Marifonie. Het Basiscertificaat Marifonie is genoeg als je een 
vaste- of handheld marifoon aan boord hebt. Je hebt het ook nodig als je een 

AIS aan boord wilt installeren. 

 

3.Vaar je wel eens op zee, dan is Marcom B of zelfs Marcom A een optie. Met 
Marcom B mag je een Epirb aan boord hebben, een veiligheidsbaken dat een 

noodsignaal uitzendt. Ook mag je een marifoon met DSC aan boord hebben. 

Ook deze kan een digitaal noodsignaal uitzenden. Voor lange zeereizen is een 
Marcom A opleiding geschikt. Je mag dan zendapparatuur met een groot bereik 

aan boord hebben, zoals een SSB-radio. 

 

4.TKN, Theoretische Kustnavigatie. Wil je goed leren navigeren op de 
Europese kustwateren, dan is deze cursus geschikt. Velen kunnen best aardig 

navigeren, met GPS en andere apparatuur is dit ook eenvoudiger geworden dan 

vroeger. Maar hoe moet het nu echt? Hoe bereken ik de kompaskoers met 
variatie, deviatie, stroom, drift? Wat als de apparatuur uitvalt? Zet de puntjes 

op de i met deze opleiding. Leuk en leerzaam! 
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5.Er zijn diverse cursussen over onderhoud en kennis van de motor aan boord. 

Handig om zelf het basisonderhoud te kunnen doen, verwisselen van filters, 

olie verversen en winterklaar maken. Motorproblemen op het water zorgen nog 
steeds voor de meeste hulpvragen aan de reddingsdiensten. Voorkom dit door 

kennis van je motor, goed onderhoud en een grotere zelfredzaamheid. 

 

6.Cursus Reisvoorbereiding, Routering & Planning. Leer langere, meerdaagse 
zeiltochten te plannen. Rekening houdend met weer, meteo, getij, bemanning, 

schip en meer. Leuk voor de meer ervaren watersporters. 

 
7.Cursus meteorologie. Er valt veel over het weer te leren, het is immers een 

complete wetenschap. Leren om meteo gegevens goed te lezen en te gebruiken 

bij je planning is leuk en geeft meer veiligheid. 
 

8.Rijn-sport patent. Als je op de Rijn wilt varen met een schip langer dan 15 

meter, heb je op bepaalde trajecten een Rijnpatent nodig. Je kunt diverse 

deelcertificaten voor de verschillende trajecten behalen. 
 

9.Radarpatent. De regelgeving rondom het varen op radar is nogal complex. In 

principe mag je enkel varen op je radar (met slecht zicht dus) als je een 
radarpatent hebt, en een goedgekeurde radarinstallatie. Je mag dus wel een 

radar aan boord hebben, maar de meeste jachtenradars zijn niet goedgekeurd en 

zonder radarpatent mag je dus niet, bij dichte mist, enkel varen op een 
dergelijke radar. Deze zijn er in de praktijk dus alleen ter ondersteuning van je 

navigatie. Een radarpatent halen kan een optie zijn voor degenen die dit nodig 

hebben. 

 
10.Safety Sea Survival cursussen. Ervaar in geconditioneerde omstandigheden 

(zwembad) hoe om te gaan met veiligheidsmiddelen op zee. 

 
11.EHBO aan boord. Volg een EHBO cursus voor de basisprincipes van 

Eerstehulpverlening. Aanvullen specifiek voor EHBO aan boord. 

  

Kortom, mogelijkheden genoeg om nuttig de winter door te komen om het 
volgend vaarseizoen met meer kennis te beginnen. 

  

Cursussen 
  

Er zijn vele instituten en vaarscholen waar dergelijke cursussen gegeven 

worden. Onder andere de vaarscholen die aangesloten zijn bij de CWO 
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(Commissie watersport opleidingen), een samenwerkingsverband van HISWA 

Vereniging en het Watersportverbond, organiseren deze theoretische cursussen. 

Voor informatie over vaarbewijzen kun je terecht bij de Vamex. 
 

Examens Klein Vaarbewijs vanaf 2020 bij het CBR 

   

Vanaf 1 januari 2020 zal de examinering en de afgifte van het Klein 
Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs niet langer door VAMEX maar door 

het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) worden uitgevoerd. De 

voorgenomen overdracht van deze taken werd eerder met een jaar uitgesteld. 
   

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft nu definitief besloten dat 

het CBR de wettelijke taken van VAMEX per 1 januari 2020 zal overnemen. 
Het gaat zowel om het afnemen van de examens als de uitgifte van 

vaarbewijzen. 

  

Dat betekent dat 2019 het laatste jaar is waarin VAMEX de vaarbewijsexamens 
zal afnemen en het vaarbewijs zal uitgeven. De laatste examens zullen door 

VAMEX op zaterdag 14 december 2019 worden afgenomen. Dit is dan ook 

tevens de laatste dag waarop het vaarbewijs zal worden verstrekt. 
  

Het CBR en VAMEX werken samen aan de voorbereiding voor een soepele 

overgang van de activiteiten. Als er meer bekend wordt over de overgang zal 
hierover op de website van het CBR worden bericht, zo laat VAMEX weten.  

 

 
KOM NAAR DE LEDENVERGADERING! 
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Van het secretariaat. 
 

BELANGRIJK BERICHT 

 
GAAT U VERHUIZEN ??????? 

 

NEEM DAN DE MOEITE OM UW NIEUWE ADRES DIRECT DOOR TE 
GEVEN AAN DE LEDENADMINISTRATIE. 

 

SECAWK1965@GMAIL.COM OF NAAR : Kortenaerstraat 31, 2224 RH  

Katwijk. 
 

Let op: 

Als de post van uw oude adres terug komt naar de ledenadministratie krijgt 
u geen post meer van de AWK. 

 

 
 

 

 

 

U komt toch ook 
op de ledenvergadering? Info: zie achter in 
deze MEERPAAL 
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De Blauwe Golf: Waar moet je op letten als vaarweggebruiker? 
Info: varen doe je samen 

 

Mobiliteit is momenteel een belangrijk onderwerp in Nederland. De grenzen 

aan onze infrastructuur staan, ondanks uitbreidingen, vaak onder druk. Een veel 
gezochte oplossing is het beter en efficiënter gebruik maken van de bestaande 

infrastructuur. Door brug- en sluisopeningen, spoorbruggen die maar op gezette 

tijden kort kunnen draaien ontstaan files op de weg en wachttijden op het water 

en dit leidt, naast economische schade ook tot ergernissen bij gebruikers (zowel 
op de weg als op het water). 

 

Blauwe golf initiatieven: 
Vanuit meerdere vaarwegbeheerders zijn er de afgelopen jaren diverse 

initiatieven gelanceerd om efficiënter gebruik te maken van de (vaar)wegen. 

Terugdringen van brug- en sluisopeningen, met name tijdens spitsuren, wordt 
gerealiseerd door het in konvooi laten varen van scheepvaart, zodat zij 

tegelijkertijd gebruik maken van brugopeningen. Dit wordt ook wel 

konvooivaart of Blauwe Golf genoemd (vergelijk het met de “groene golf” op 

de wegen). Ook op de Gouwe, een bijzonder smal vaarwater, maar een 
belangrijke vaarverbinding voor vracht- en recreatievaart, zijn er plannen om 

de scheepvaart gezamenlijk te laten varen. Met name in Boskoop staat er een 

grote druk op de mobiliteit. De hefbrug aldaar loopt dwars door het centrum 
van Boskoop en een opening in de spits leidt al snel tot file. In Zeeland is er 

een blauwe golf op het Kanaal door Walcheren en er zijn plannen om een 

blauwe golf te organiseren op de Twentekanalen. 

 
Blauwe golf: Waar moet je op letten?: 

Wees je bewust of je deel uitmaakt van een konvooi, haak aan en pas je 

snelheid zo aan dat je bij elkaar blijft. Ga als recreatievaart achter de 
beroepsvaart varen. Laat beroepsvaart eerst passeren. Vaar weer niet teveel 

achteraan, probeer brug en sluis vlot te passeren bij opening, uiteraard alleen 

bij groen licht. Luister uit op je marifoon, als je die aan boord hebt. Kijk of je 
in een blokgebied vaart en stem daar je kanaal op af, anders op kanaal 10. 

(scheepvaart-scheepvaart)  

Zoek bij je reisvoorbereiding uit of je op een traject komt waar een blauwe golf 

is.  Raadpleeg bijvoorbeeld de Riverguide-app voor de tijden van de blauwe 
golf/konvooivaart in Noord Holland . 

 

Meer over de Blauwe Golf Verbindend vind je op: blauwegolfverbindend.nl. 
Ook via Rijkswaterstaat is informatie te vinden over de Blauwe Golf. 
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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. 
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Voor u gelezen in VRIJ. Door Koos Ketting 

 

GROOTS. 
Tweede Kamerlid voor D66 Tjeerd de grootwilde iets groots  

neerzetten, maar kon niets bedenken. In augustus mocht hij 
mee met Maarten van der Weijdens Elfstedenzwemtocht. Het 

Kamerlid genoot van het applaus aan de kant, van de 

camera’s en van het prachtige Friese landschap. 

Ook zag hij een koe die haar plas kletterend over de groene 

weide liet neerdalen. Hij keek naar de bootjes en vroeg zich 

af hoe opvarenden hun behoefte doen. Iemand vertelde dat 

boottoiletten verplicht een vuilwatertank moeten hebben die 

bijna niemand gebruikt. 

 

Ondertussen zwom Maarten verder, kilometer na kilometer. 

Het tweede Kamerlid kreeg slaap maar bleef wakker, ook al 
zag hij alles niet meer zo scherp. Na 163 kilometer werd 

Maarten ziek en moest stoppen. 

 

Het Kamerlid noemde dit zijn wake-upcall. Maarten werd 

volgens hem niet ziek van 55 uur onafgebroken zwemmen. 

Nee, de Olympische kampioen was ziek van alle 

bootjespoep. Dat schreeuwde om actie. Hij diende een motie 

in om alle vuilwatertanks van alle bootjes in Nederland 

onmiddellijk te laten verzegelen. Zo kon niemand meer op 

het water lozen en werd het door hem bedachte 

vuilwaterzegel het symbool van zijn politieke grootsheid. 

 

 

 

LEDENVERGADERING  VERGADERSTUKKEN 

 
Bladzijde  21  Agenda 

 

Bladzijde  22  Jaarverslag ledenvergadering AWK 2018 
 

Bladzijde  23  Jaarverslag secretariaat 2018 

 
Bladzijde  26  Jaarverslag evenementencommissie 2018 
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Ledenvergadering AWK 2020 
 

Agenda voor de ALV 15 maart a.s. 
 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering, te houden 
inTripodia, aan de Hoorneslaan te Katwijk, op vrijdag,  15 maart a.s., aanvang 

20.00 uur. Neem uw Meerpaal  en uw naamkaartje mee. 

 
De agenda vermeldt de volgende agendapunten: 

 

1 Opening door de voorzitter. 
2.  In- en uitgaande stukken. 

3.  Notulen ALV 2018:  deze kunt u lezen in de Meerpaal 1/2019. 

4.  Jaarverslagen van 2018, secretariaat en evenementencommissie: deze  

kunt u lezen in deze Meerpaal. 
5.  Jaarverslag penningmeester, wordt uitgereikt op de vergadering. 

6.  Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid. 

7.  Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn:  Luuk Wagter, Koos 
Ketting, Teun Kralt en Ron v. d. Haring. 

 

Tegen kandidaten kunnen zich melden tot aan het begin van de vergadering 

bij het bestuur. 

 

8.  Vaststelling contributie voor 2020. 

Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 27,50 en 
€ 25,00 voor betaling van contributie met machtiging. 

9.  Komende evenementen. 

10. Huldiging jubilarissen. 
11. AWK privacyregels. 

12.  Rondvraag en sluiting. 

 

Na afloop is er weer een bingo met vele mooie prijzen. 

 

Het bestuur.  
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Verslag van:  Locatie:  

Ledenvergadering AWK  Zalencentrum Tripodia Katwijk 

Datum :  
23 maart 2018 

Aanvang: 
20.00 uur 

  

Aanwezig: 57 personen   

Met kennisgeving:  afwezig Fam. D. Barnhoorn. 
  

1. Opening: 
De voorzitter heet de leden hartelijk welkom op de ledenvergadering in het 

53
ste

verenigingsjaar. 

 
1. Mededelingen: 

Er wordt stil gestaan bij  het  overlijden van Ted Lakerveld, Klaas v.d. 

Plas, Philips Zweers en Arend van Beelen (onze vaarbewijsinstructeur). 

Het bestuur wenst de nabestaanden nogmaals alle goeds en sterkte toe met 
de verwerking van dit verlies. 

 

Vervanging steigers: 
De steigers 8 t/m 11 en de  langssteiger zijn voorzien van een bambootec 

dek. Waar nodig zijn ook de draagbalken vernieuwd zodat dit gedeelde 

van de steigers weer aan de norm voldoet. De steigers 1 t/m 7 zijn van veel 

recentere datum en kunnen nog jaren mee.  

Keuring elektra: 
In middels heeft ook de verplichte keuring van de elektra kasten 

plaatsgevonden waardoor deze weer aan de NEN 3140 norm voldoen. 
Helaas was het niet mogelijk om iedereen van tevoren in te lichten 

waardoor de havenmeester een flink aantal slotjes door moest knippen. De 

aansluiting moest namelijk toegankelijk zijn om de keuring uit te kunnen 
voeren. Binnenkort zal aan elke elektragebruiker een nieuw slotje worden 

uitgereikt. 

Schoonmakensteigers: 
Binnenkort zullen de hoofdsteigers weer worden schoongemaakt. Voor het 
schoonmaken van deze steigers is een nieuwe borstel machine 

aangeschaft.  Het is echter niet mogelijk om met deze machines de 

zijsteigers schoon te maken. Aan de leden wordt dringend verzocht hun 
eigen zijsteiger zelf schoon te maken. 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2019.1   www.watersport-katwijk.nl 

 

23 

Uitnodiging bewoners Haringkade: 

Afgelopen najaar zijn de bewoners aan de Haringkade uitgenodigd in het 

havenrestaurant, wat zeer opprijs gesteld werd.  

Plannen RABO bank: 

De zomer zal de RABO bank verhuizen naar de Valkenburgse weg  

tegenover de molen in Katwijk Binnen.  

Wat de plannen zijn met de huidige RABO bank zijn tot heden nog niet 
bekend. 

Watersportdag: 

Op 26 mei zal de watersportdag worden gehouden van 12.00 tot 16.00 uur. 
De locaties zijn: bij de redschuur, stukje Hendrikkanaal, overzijde bij de 

KRB en de eerste steigers van onze jachthaven. 

Inzet vrijwilligers: 
Dit jaar hebben er weer diverse vrijwilligers ingezet voor onze jachthaven 

en vereniging. Onze hartelijke dank daarvoor. 

 
2. Inkomende en uitgaande stukken: 
Afmeldingen jubilarissen. 
 

3. Notulen ledenvergadering 2017: 
Deze worden zonder op of aanmerkingen vastgesteld en ondertekend. 
 

4. Jaarverslag secretariaat en evenementen commissie: 
Ook op deze verslagen zijn geen op of aanmerkingen  en worden 
goedgekeurd. 

 
5. Financieel verslag: 
Teun geeft een verklaring t.a.v. het financieel jaarverslag . 

 
6. Verslag kascommissie. c.q. verkiezing kascommissie: 
De commissie heeft geen onregelmatigheden in de boeken geconstateerd en 
geeft de penningmeester decharge voor het afgelopen boekjaar. Dhr. D. 
Minee is aftredend en als nieuw reserve lid wordt Mevr. D. v.d. 
Plasgekozen. 
De kascommissie bestaat nu uit : Hr.R. v. d. Haring en Hr. H. v. Leeuwen 

 Dhr. D. Minee  wordt bedankt voor zijn inzet als kascommissie lid. 

 
7. Betuursverkiezingen: 
Er hebben voor de vergadering geen kandidaten zich aangemeld voor het 
bestuur. 
Jan. v. Duijn en Jaap.v.d. Horn zijn aftredend en herkiesbaar. 
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Dicky vd Plas is ook aftredend maar niet herkiesbaar. Luuk bedankt Dicky 
voor haar inzet als bestuurslid met een bloemetje. Door het vertrek van 
Dicky komt er een bestuursfunctie vrij. De voorzitter vraagt of er iemand 
van de aanwezige in het bestuur plaats wil nemen. De animo is nihil maar 
tenslotte biedt Ron vd  Haring aan de bestuursfunctie te vervullen. 
 

8. Vaststelling contributie: 
Voorgesteld wordt om de contributie  te handhaven op het peil van 2017.  

Niemand stemt daarin  tegen. 

 
9. Jubilarissen: 
4 jubilarissen waren  vanavond helaas verhinderd. 

  
10. Rondvraag: 
D. d. Haas: vaagt of de huurders hun vuil mee naar huis willen nemen als 

de containers vol zijn en niet naast de containers willen zetten. 

 
11. Sluiting: 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en meldt dat er na de vergadering 
nog een gezellige bingo wordt gedraaid. 
 
Vast gesteld en ondertekend op de Alg. Ledenvergadering op  
15 maart 2019 
 
De voorzitter                          de secretaris 
 
Luuk Wagter                          Koos Ketting 
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Jaarverslag secretariaat 2018 
 

Algemeen. 

Afgelopen jaar hebben we een goed (vaar) jaar gehad met vele zomerse dagen, 
wel ook eens een beetje te, maar je moet nemen zoals het komt. 

De laatste tijd is niet meer zoals in de voorgaande jaren, er is zoveel te doen 

overal.  
In Katwijk staan er velen op de wachtlijst voor een ligplaats in tegenstelling tot 

andere jachthavens. Elders te lande zijn er jachthavens die een 

onderhoudscontract aanbieden om toch maar aan inkomsten te komen. 

 
Ledenadministratie.  

Zoals in voorgaande jaren is de ledenadministratie zeer afwisselend, zo zijn er 

5 opzeggingen. Een paar dagen erna komen er 3 aanmeldingen. Momenteel 

staat de ledenstand op 337. Er waren 27 afmeldingen en 20 nieuwe leden. Ook 
kregen we overlijdensberichten binnen: op 20 januari van Philip Zweers, 

overleden op 86 jarige leeftijd, op 23 januari erelid Arend v. Beelen, overleden  

op 84 jarige leeftijd, en in augustus G. van Wijngaarden uit Groot-Ammers. 

 

Meerpaal. De uitgave van dit clubblad geleefde het 39
ste

 jaargang, Joke Blom 

doet het graag maar moppert wel eens dat er weinig of geen copy komt van de 
leden. Zoals al eerder is aangegeven heeft de AWK geen clubhuis en is dit blad 

voor de leden het enige contact wat er is. Ook is er de rubriek “van en voor 

leden” waar u iets te koop in kunt zetten, of te koop vragen, en hier kunt u uw 

stukje voor schrijven. Helaas hebben we weer een adverteerder minder, dus als 
u iemand weet die wil adverteren in De Meerpaal, graag even melden. 

 

Bestuur. 
Joke Jonker heeft de evenementen overgenomen van Jan v. Duijn.  

Dicky v. d. Plas is uit het bestuur en Ron v. d. Haring heeft de plaats 

ingenomen. 

 
Bereikbaarheid: Het blijkt dat er bij opzeggen nog verkeerde e-mail adressen 

worden gebruikt, het enige goede is: secawk1965@gmail.com 

Bij opzeggen moet de naam van aanmelder worden genoemd en NIET die van 
de partner. 

 

Einde jaarverslag 
 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2019.1   www.watersport-katwijk.nl 

 

26 

Verslag evenementencommissie 2018 

www.watersport-katwijk.nl 
 

Januari 

Activiteit:  Nieuwjaars receptie 

Plaats:  Restaurant ’Het Roerom’ bij de Jachthaven 

Datum:  6 januari 
Op zaterdag 6 januari was het restaurant van de jachthaven open gesteld om de 

leden en het bestuur van de AWK elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar 

toe te wensen. Ongeveer 55 personen waren er aanwezig en die werden allen 
ook voorzien van een hapje en een drankje. Het was een hele gezellige middag 

die om 19.00 uur werd afgesloten. 

 

Maart 

Activiteit:     Clubetentje 

Plaats:          Kamsan 

Datum:       23 februari  
Een gezellige avond in restaurant Kam San; ongeveer 36 clubleden waren 

aanwezig, heel gezellig. En iedereen was zeer tevreden over het eten en 

drinken, het was geweldig. 
 

Maart  
Activiteit:    Ledenvergadering 
Plaats:          Tripodia 

Datum:         23 maart 

54 personen waren aanwezig. 30 leden en 24 gasten. 

Er waren 3 jubilarissen; 2 waren er verhinderd.  
Na afloop werd er een gratis bingo gedraaid.    

 

Mei 
Activiteit:    Hemelvaarttocht. 

Plaats:          Purmerend  

Datum:         9 t/m 14 mei 2018 

 
Dit jaar ging de 6-daagse tocht naar Amsterdam waar wij overnachten bij WSV 

Amsterdam. De volgende dag zij wij vertrokken naar Purmerend. 

We waren daar met 13 boten. We lagen in de jachthaven in het centrum van 
Purmerend (het weer was echt geweldig), in het centrum met vele winkels en 

terrasjes. 
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Zaterdagmorgen hadden we met zijn allen een gezellig samenzijn met koffie en 

wat lekkers; iedereen was aanwezig.  Zaterdagavond hadden we een Chinees 

buffet in restaurant de Doelen, wat geweldig was. 
Zondagmorgen om 09.30 uur gingen de trossen weer los en de reis naar huis 

ging voor de meesten van ons weer beginnen. 

 

Augustus 
Activiteit:    Havendag 

Plaats:          Katwijk   

Datum:        23 augustus. 
Op donderdag was het bij de intrede van de jachthaven in een gezellige boel. Er 

was een party tent geplaatst met bankjes en stoelen en een bier-tap, ook werd er 

een visje gebakken en makreel gerookt. Van het publiek was er veel 
belangstelling en dat maakte er een gezellige boel van, het was geweldig mooi 

weer want de zon scheen uitbundig. De havendag was een geweldig succes en 

voor herhaling vatbaar. Met dank aan de mensen die er hun inzet hebben 

gegeven om deze geslaagde dag mogelijk te maken. 
 

September 
Activiteit:   Najaars vaartocht  
Plaats:         Schiedam 

Datum        27/9 t/m 1/10 

18 deelnemers hadden ingeschreven voor de afsluitingsvaartocht.  
We gingen weer naar Schiedam waar we te gast waren bij de havendienst 

Schiedam. We hadden gezellige dagen met geweldig mooi weer. En de 

stemming was top; we hebben ons vermaakt in de binnenstad met de braderie 

en de markt en de vele activiteiten die er georganiseerd waren. Zaterdagavond 
was er het hoogtepunt van de branderfeesten; de gondelvaart, waar van onze 

vereniging met 2 schepen werd mee gevaren:  

de ‘Hendrik’ en ‘Marjadi ‘. 
Op zondag was het ook gezellig en zondag avond zijn we met een grote groep 

gaan eten bij Restaurant ‘Sijgje’.  Het eten was geweldig voor een kleine prijs. 

Maandagmorgen om haf 10 gingen de trossen weer los en vertrokken weer 

richting Katwijk. Er zijn nog enkele boten in Delft en Voorburg afgehaakt om 
nog een paar dagen na te genieten. Kortom het was weer een geweldige 

ervaring om weer naar Schiedam te kunnen  
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november 
Activiteit:    Bingo  

Plaats    :      Wijkvereniging Noord-Noordoost 
Datum   :      10 november 

55 mensen waren aanwezig op de bingoavond. Het was een gezellige avond, 

waar velen deelnemers leuke prijzen wonnen met de bingo, een loterij en 

(wilde) bingo die werd gewonnen door Gijs en Klazien Haasnoot. 

 

 WiFi buitenantenne voor watersport 

Iedere watersporter kent wel het probleem: in de jachthaven ligt een WiFi 

netwerk maar de internet ontvangst binnen in de boot is ronduit beroerd. 

Storing van andere schepen, masten en gebouwen verhinderen vaak de 
ontvangst van een sterk WiFi signaal omdat de ontvanger vaak in de laptop zit 

die onder in de kajuit staat. Gevolg: traag of geen internetontvangst. 

 

EXTRA WiFi antenne 

Met de WiFi antenne bent u verzekerd van een betere ontvangst van internet 

aan boord. Het installeren gaat vrij eenvoudig. U plaatst de PowerWiFi antenne 

aan de reling van uw boot en leidt de kabel naar de plaats waar u de 

internetaansluiting wilt. Vervolgens installeert u eenmalig de software die 
speciaal voor de PowerWiFi antenne beschikbaar is voor Windows, Macintosh 

en Linux (iPad of Android icm router). Vervolgens heeft u ontvangst vanuit de 

antenne via een kabel naar uw laptop. 
  

Watersport WiFi Router: uw eigen netwerk aan boord 

Met de WiFi Router in combinatie met bovenstaande antenne heeft u het 

helemaal goed voor elkaar. Vanuit de buitenantenne gaat een kabel in de WiFi 
Router en vervolgens heeft u een compleet netwerk aan boord die u zowel met 

een laptop kunt gebruiken, maar ook voor een iPad, tablets en smartphones. 

Voor het eerste gebruik dient u éénmalig de instellingen te maken van het 

betreffende netwerk. 

Geen WiFi aanwezig? 

Op sommige plaatsen is geen WiFi aanwezig, dan kunt u uw eigen mobiele 

telefoon gebruiken als voedingspunt voor internet. U schakelt bij uw telefoon 

de persoonlijke hotspot in waardoor uw telefoon als wifi voeding schakelt. Dat 
signaal kunt u met uw router opvangen en inschakelen.  


