awk

opgericht: 18 november 1965

Jaargang 40 nr 2
Datum: mei 2019

oplage 350 exemplaren , 4 x /jaar

Bestuur Algemene Watersportvereniging Katwijk

1

Voorzitter:

Luuk Wagter Commandeurslaan 40, 2223 BA Katwijk
Email: lwagter@kpnmail.nl

0714027290
0623060353

2de voorzitter

T. Kralt, Schaapherdershoek 14 2231 AC Rijnsburg
Email: t.kralt@telfortglasvezel.nl

0714020165
0619955721

Secretaris:

J. v. d. Horn, Berkenpad 10 2231 XK Rijnsburg
Email: jaap.vdhorn@icloud.com

0624496223

2de Secretaris:

Koos Ketting Kortenaerstraat 31 2224 RH Katwijk
Email: koos.ketting@kpnmail.nl

0633736009

Penningmeester: T. Kralt Schaapherdershoek 14 2231 AC Rijnsburg
Email: t.kralt@telfortglasvezel.nl

0714020165
0619955721

Bestuurslid

0227540414
0646899646

Ron v. d. Haring Dorpsstraat 32 A 2661 CG
Bergschenhoek
Email: harduijn@gmail.com

Bestuurslid EC: Joke Jonker, Rijnmond 27 2225 VL Katwijk
Email: vishandeljonker@hotmail.com

0714015928
0622196319

Bestuurslid:

0714075553
0610406464

De Meerpaal
Redactie:

Jan v. Duijn Remisestraat 14 2225 JT Katwijk
Email: jhwvanduyn@gmail.com
Joke Blom Pr. Beatrixlaan 43 2224 XH Katwijk
Email: j.blom1959@gmail.com

Advertenties: Koos Ketting, Kortenaerstraat 31 2224 RH Katwijk
Email: koos.ketting@kpnmail.nl
Evenementencommissie:
Hoofd: Joke Jonker, Rijnmond 27 2225 VL Katwijk
Lid: Wil Varkevisser, Pr. Hendrikkade 107 Katwijk

06 38916349
06 33736009

071-4015928

Postadres secretariaat en ledenadministratie
AWK J. v. d. Horn, Berkenpad 10 2231 XK Rijnsburg
Email: secawk1965@gmail.com
IBAN nummer Giro NL44 INGB 0005 4049 41
Website: http://.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.

Meerpaal 2019.2

www.watersport-katwijk.nl

awk

opgericht: 18 november 1965

Voorwoord.
Het is tweede paasdag en ik ben begonnen aan de 2de MEERPAAL van 2019.
Ik heb net alle oude MEERPALEN zitten doorbladeren (op de PC) en zie dat
de eerste MEERPAAL die ik mocht maken alweer uit 2012 kwam, conclusie:
wat gaat de tijd toch snel.
2

Het is onverwachts mooi weer en ik heb al wat bootjes zien varen, vooral
sloepjes. Onze boot is nog niet vaarklaar, maar ja, dat komt wel, wie kon
bedenken dat het zo vroeg in het jaar zo mooi weer zou zijn. Het is nu echt
genieten buiten. Zelf zijn we nu veel in de tuin bezig en alle narcissen, tulpen,
blauwe druifjes enz bloeien nog volop alhoewel je toch wel enige teken van
aftakeling ziet als je goed kijkt.
Het vaarseizoen begint dit jaar met een tocht naar Lisse, ook in deze
MEERPAAL vindt u het aanmeldingsformulier hiervoor.
Dit jaar heeft de sluitingstocht een totaal andere bestemming. U leest meer
informatie hierover verderop in de MEERPAAL, en de bestemmingt is
Aalsmeer. Ook daar is het feest met een braderie, gondelvaart, vuurwerk enz.
Niet zo ver maar wel zo gezellig.
U ziet ook nog andere activiteiten in deze MEERPAAL staan, schrijf alvast de
datum in uw agenda.
Ik wens jullie allemaal een mooi vaarseizoen met mooi weer (niet zo warm als
vorig jaar), met geen/ weinig pech en heel veel plezier op het water.

Met vriendelijke groet , veel leesplezier.
Joke.
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Van de bestuurstafel…….
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Het is eind april als ik dit stukje schrijf, de mooie Pasen liggen weer achter ons
en Koningsdag staat voor de deur.
In de vereniging gaat alles z’n gangetje. De Hemelvaarttocht staat voor de deur
en gaat zoals u weer naar Lisse waar we gastvrij zullen worden ontvangen. Ook
is Joke Jonker al weer naar Schiedam geweest om te overleggen voor de
sluitingstocht. Daar is wederom aangedrongen op een beter geregelde aftocht
op maandag. Ook Noordwijk heeft daarvoor aandacht gevraagd en we zullen
hopen dat dit helpt.
In de bestuursvergadering is afgesproken dat Koos Ketting een stapje terugdoet
als secretaris en meer taken overdraagt aan Jaap v.d. Horn, dus alle
lidmaatschapszaken gaan voortaan via Jaap. Wel houdt Koos nog de
verzending van de Meerpaal e.d. onder zich. Verder is de
bestuurssamenstelling ongewijzigd.
Op de haven is Seysener vandaag bezig om 15 electra kasten de vervangen en
als u deze Meerpaal ontvangt zal alles gereed zijn. Zin de nieuwsbrief van de
havenmeester is al gemeld dat Wilma Lange inmiddels in begonnen met haar
werk als 2e havenmeester en haar draai al aardig vindt. De dakdekker heeft een
nieuwe laag dakbedekking op het havenpaviljoen aangebracht en aansluitend
zullen nu de zonnepanelen worden geplaatst. De vlaggen hangen weer en de
haven is gereed om de passanten te ontvangen. Het paasweekend was al een
goede start en het was al weer gezellig.
VERGEET U NIET OM U AF TE MELDEN ALS U, AL IS HET MAAR
VOOR EEN PAAR UURTJES, VERTREKT VANUIT TE HAVEN. Dit kan
zowel via de mail als met aan afmeldbriefje in de bekende brievenbussen.
Kortom, het seizoen voor ons als watersporters staat weer voor de deur en ik
wens u veel mooie en gezellige, maar vooral veilige vaarkilometers toe.
Tot slot wil ik u nog even opmerkzaam maken op de nieuwe beheerder van het

havenrestaurant “het roer om”. Ingrid Glasbergen en haar man Fons hebben de
afgelopen weken veel werk verricht om de uitstraling van het havenrestaurant
een flinke opfrisser te geven: moderne kleuren, nieuwe bekleding op de
barkrukken en nieuwe accessoires. Het ziet er heel gezellig en gastvrij uit. Ik
heb ook al even kennis kunnen maken met de kookkunst van Ingrid en met de
kwaliteit zit het wel goed!
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Wij wensen hen veel succes en ik raad u allen aan om een keer binnen te lopen
voor een hapje en een sapje. Ook voor de lunch kunt u bij haar terecht!
Namens het bestuur,
Luuk Wagter, voorzitter
4

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 in het najaar van 2019.

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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Handige apps voor watersporters info varen doe je samen
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Er zijn verschillende handige smartphone- en tablet apps beschikbaar voor
watersporters en recreanten. Apps om op te navigeren op het water, apps met
tips voor onderweg of om alvast een ligplaats te reserveren in de haven van
bestemming. Vanwege het enorme aanbod van apps met weerberichten hebben
we deze vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Check wel altijd de
weersvoorspelling bij je reisvoorbereiding!
We zetten hieronder een overzicht met handige apps voor watersporters op een
rijtje (in willekeurige volgorde):
KNRM Helpt app
KNRM Helpt is de officiële app van de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM). De KNRM Helpt-app bevat onder andere actuele
weersinformatie, vaarkaarten, knooppunten, bunkerstations, duikstekken,
informatie over marifoonkanalen en een logboek. En de watersporter die in
nood is of assistentie nodig heeft roept met één druk op de knop direct hulp in.
Ook is de app een hulpmiddel bij de reisvoorbereiding en biedt de mogelijk een
vaarplan in te voeren. Lees ook het nieuwsartikel over de KNRM Helpt app.
Prijs: Gratis
Riverguide Recreant
Riverguide is een handige app die onderweg inzicht in de route geeft, inclusief
informatie over bruggen en brugopeningen en automatische voormeldingen.
Tijdens de reis geeft RiverGuide relevante informatie van wat je onderweg
tegen gaat komen of moet weten. Variërend van detailinformatie van bruggen
of sluizen, doorvaarthoogten, bedieningstijden, marifoonkanaal of
telefoonnummer. Er is ook een variant van Riverguide voor de beroepsvaart.
Prijs: Gratis
Vaarmelder app
De Vaarmelder-app is ontwikkeld door Rijskwaterstaat en biedt
vaarweggebruikers de mogelijkheid om juiste en betrouwbare informatie naar
de vaarwegbeheerder te sturen. Gebruikers kunnen melding maken van
onveilige situaties en gebreken langs de vaarweg door te kiezen uit diverse
geselecteerde onderwerpen. Met de meldingen zullen andere
vaarweggebruikers sneller worden geïnformeerd en wordt inzicht verkregen in
de veiligheidsbeleving van alle verkeersdeelnemers. Lees ook het nieuwsartikel
over de Vaarmelder app.
Prijs: Gratis
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Waterplantmelder app
De Waterplantmelder app geeft waterrecreanten de mogelijkheid melding te
maken van waterplantoverlast in hun vaargebied. De app en website bevatten
een kaart waarop de locaties met meldingen duidelijk te zien zijn.
Vaarweggebruikers wordt gevraagd een foto aan de melding toe te voegen,
zodat de exacte gps-locatie van de overlastgevende planten bekend en
geregistreerd wordt. Lees ook het nieuwsartikel over de Waterplantmelder app.
Prijs: Gratis
Waterkaarten Nederland app
De Waterkaarten app is een route-app die gebruik maakt van de ANWB
Waterkaarten. Ook biedt de app alle informatie uit de ANWB Wateralmanak 22018 en locaties van jachthavens en alle gegevens over
jachthavenvoorzieningen. Daarnaast is er actuele informatie over bruggen en
sluizen, inclusief openingstijden en vaarstremmingen van Rijkswaterstaat in
app opgenomen. Prijs: De eerste zeven dagen is het gebruik gratis. De app
werkt hierna alleen met een geldig abonnement.
Watersport app Fryslân
Speciaal voor alle zeilers, vaarders en zwemmers in Fryslân is er de app
'Watersport'. Hiermee heb je altijd actuele informatie bij de hand over
brugtijden en plekken waar je veilig kunt zwemmen in de provincie Friesland.
Prijs: Gratis
VarenZH-app
De app ‘VarenZH’ van de provincie Zuid-Holland is een navigator voor de
provinciale vaarwegen in de provincie Zuid-Holland. In één oogopslag zie je
openingstijden van bruggen en sluizen in de provincie, maar ook informatie
over doorvaartbreedtes en –hoogtes, ligplaatsen, walstroom, marifoonkanalen
en telefoonnummers van de bediening. Objecten nabij het water zijn bovendien
eenvoudig op te zoeken met de zoekfunctie. Prijs: Gratis
Vaarwater app
VaarWater is een handige app om Amsterdam vanaf het water te ontdekken.
Met de app zie je waar je vaart en ook waar het druk is op de grachten. Ook
bevat de app vaarroutes voor Amsterdam en omgeving.
Prijs: Gratis
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Blue Water app
De Blue Water app geeft vaarders informatie over havens en faciliteiten op de
wal. De app maakt het mogelijk om ligplaatsen te boeken en te betalen via de
smartphone. Ook is het mogelijk meningen over havens te geven. De Blue
Water App heeft nu meer dan 130 aangesloten havens en je kan deze vinden
met een groen anker op de kaart in de app.
Prijs: gratis
NL Waterland app
De NL Waterland app geeft je alle toeristische informatie in de waterrijke
gebieden die Nederland rijk is. Voor de watersporter én de waterrecreant.
Daarnaast is het dankzij een exclusieve samenwerking met de Nieuwe
Vaarkaart ook mogelijk toegang te krijgen tot alle vaartechnische informatie
van de Nederlandse ‘Nieuw Vaarkaart’ kaarten. De NL Waterland app maakt
gebruik van je GPS-locatie en heeft een filteroptie. Met de filteroptie kun je
selecteren op de toeristische en vaartechnische informatie die je wilt zien, op
basis van jouw wensen en je locatie.
Prijs: Het abonnement van 12 maanden kost 39,99 Euro per maand
Sloepennetwerk app
De Sloepennetwerk app biedt een overzicht van verschillende sloepvaartochten
in Nederland. De app toont waar je bent en biedt de mogelijkheid om routes te
plannen waarbij de verwachte aankomsttijd berekend wordt. Ook geeft de app
informatie over bezienswaardigheden en horeca aan de wal. Verder worden
bunkerstations en oplaadpunten voor elektrische boten getoond. Prijs: gratis
Waterkaart.net
De Waterkaart van Nederland brengt Nederlandse vaarweginformatie uit vele
bronnen samen om watertransport sneller, milieuvriendelijker, veiliger en
efficiënter te maken. Van de Waterkaart zijn mobiele apps beschikbaar die
offline bruikbaar zijn. De app biedt informatie als: Wanneer gaat de brug open?
Hoe bereik ik de sluiswachter? Welk marifoonkanaal geldt hier? Is die
aanlegplaats beschikbaar? De Waterkaart.net webapp is via internet gratis
beschikbaar. De mobiele apps zijn 4 dagen gratis te gebruiken, daarna kosten
ze 4,99 € per jaar.
Prijs: Gratis/4,99 euro
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Anker wacht / Anchor Watch
Een tip van een van onze lezers is het gebruik van een 'Ankerwacht-app'. De
Anchor Watch houdt met behulp van je gps in de gaten of je boot op zijn plek
blijft terwijl je voor anker ligt. De gevoeligheid is in te stellen en bij teveel
beweging slaat de app alarm. Deze app, bekend als Anchor Watch of Anchor
Lite is gratis te gebruiken op Android-smartphones. In de betaalde versie (van
2,59 euro) worden geen advertenties getoond. Voor iOS smartphones en tablets
zijn ook verschillende Ankerwacht-apps beschikbaar, al of niet gratis.

Van de evenementencommissie:
Agenda 2019
25 mei:
Watersportdag in de jachthaven, met AWK- Skuytevaert- en veel watersport
verbonden bedrijven.
30 mei -2 juni
Voorjaars vaartocht met bestemming jachthaven Lisse
23 augustus:
Havendag: visje bakken, makreeltje roken, tapje erbij: wordt weer gezellig!
5september-8 september
Aalsmeer vaartocht
9 november:
Bingo in het Zandgat, zaal open om 19:30 uur. Bingo begint om 20:00 uur.
De evenementencommissie.
Verslag ledenvergadering 2019
Maart 2019
Activiteit:
Ledenvergadering
Plaats:
Tripodia
Datum:
15 maart
Er waren 60 personen aanwezig waarvan 36 als lid.
Dit jaar waren er drie jubilarissen waarvan één zich had afgemeld voor de
ledenvergadering.
De aanwezige jubilarissen kregen van de voorzitter een Parker pen met
inscriptie en een mooi boeket.
Na afloop werd er een gratis bingo gespeeld met leuke prijzen.
De evenementencommissie.
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Watersportdag Katwijk
WATERSPORTDAG zaterdag 25 mei 2019
Een uniek evenement waarbij de watersportverenigingen in Katwijk
samenwerken!
Diverse watersportverenigingen in Katwijk hebben in 2016 de handen ineen
geslagen om een ieder kennis te laten maken met de watersport. De
watersportdag was geboren. Wegens het overweldigende succes zullen de
watersportverenigingen in Katwijk op zaterdag 25 mei de volgende editie van
de Watersportdag organiseren. Die vindt plaats bij het uitwateringskanaal in
Katwijk.
Het evenement wordt gehouden van 12.00 tot 16.00 uur. Alle
watersportverenigingen van Katwijk zullen op deze dag aanwezig zijn om de
bezoekers kennis te laten maken met de watersport. Gedurende de dag kan er
verschillende locaties deelgenomen aan diverse activiteiten, zo kan je suppen,
kan er gezeild worden met optimisten, sloep roeien met de
sloeproeiverenigingen, zeilen of roeien met de Katwijkse zeeverkenners, en
worden er ook diverse demonstraties gegeven en er zijn wat activiteiten op de
kant bij de diverse locaties.
Er zal ook gelegenheid zijn om een stukje met een sloep te varen, of het
bezichtigen van historische boten.
Er is volop gelegenheid om het watersporten uit te proberen. Dat wordt een
spetterend evenement.
Tot 25 mei 2019!
De evenementencommissie.
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Voorjaarstocht 2019 van 30 mei t/m 2 juni
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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 zondag 19 mei.
De evenementencommissie.
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 de
evenementencommissie:
Joke Jonker Rijnmond 27, of bij Wil Varkevisser, Pr Hendrikkade 107.
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Sluitingstocht 2019
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Dit jaar gaan we niet naar de Branderfeesten, we willen een keer wat anders!
We gaan naar ‘WSV Nieuwe Meer’ in Aalsmeer.
Daar is dat weekend volop feest met o.a. braderie, gondelvaart en aansluitend
vuurwerk.
Het weekend daarop is er Pramenrace!
Donderdag 5 september vertrekken we om 09:00 uur uit de haven.
Vrijdagavond willen we gaan eten in ‘Brasserie Nieuwe Meer’.

Inschrijfformulier september vaartocht Aalsmeer
Naam Boot……………………………………………………………………….
Naam Schipper…………………………………………………………………...
Box nummer……………………………………………………………………..
Lengte……………………………………………………………………………
Breedte…………………………………………………………………………...
Lengte x € 1,40 =…………..x ….nachten
Deelname etentje aantal pers……...x € 25,00

= €…………..
= €…………..
Totaal = €…………..

Etentje in de Brasserie is inc. 2 consumpties.

Inschrijving sluit op zaterdag 10 augustus
A.U.B gelijk afrekenen bij inschrijving, bon in leveren bij de
evenementencommissie:
Joke Jonker Rijnmond 27, of bij Wil Varkevisser, Pr Hendrikkade 107.
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Veerpolder 53 * 2361 KZ WARMOND * Tel. Nr. 071 3010376
bakkerprotech@xs4all.nl

*

www.bakkerprotech.nl

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

- Advies en assistentie aan doe-het-zelvers
- Ruim 20 jaar ervaring als jachtschilder
- Schilderwerk aan allerlei soorten
vaartuigen: hout, polyester, staal etc.
- Wij schilderen ook huizen!

Bram van Duijvenvoorde - T 071 – 4010236 – M 06 – 20 63 09
62 – I www.yachtpainters.nl – E info@yachtpainters.nl
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Voor u gelezen in VRIJ ingezonden door Koos Ketting:

Bootjes pesten.
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Wat bezielt het Amsterdamse stadsbestuur om het leven van
bootjesmensen zo zuur te maken? Nadat het liggeld jaren achtereen
werd verdubbeld, deed het bestuur in 2018 de tweetact
buitenboordmotoren in de ban.
Net als je denkt dat het bootjes pesten wel genoeg is geweest, worden
in de nieuwe nota Varen 1 nieuwe pesterijen aangekondigd. Op korte
termijn worden alle verbrandingsmotoren geweerd en bovendien
wordt varen van 23.00 uur tot in de ochtend verboden. Deze plannen
lijken uitsluitend bedoeld om milieudaadkracht te symboliseren. Het
tegendeel is waar.
Het is bekend dat de meeste milieuschade niet ontstaat door het
gebruik van verbrandingsmotoren, maar door de productie. Je bent
juist milieuvriendelijk bezig door zolang mogelijk van bestaande,
goed functionerende motoren gebruik te maken. Daarbij is het
nachtelijk vaarverbod geen handreiking naar de bewoners die onder
overlast lijden, maar een brevet van onvermogen wat betreft de
handhaving van al jaren bestaande regels die overlast sowieso
verbieden.
Stop met die belachelijke nieuwe regels, controleer streng op overlast
en laat Amsterdam weer die gezellige stad van grachten en bootjes
worden.
PRIJSPUZZEL 1
Door de hele MEERPAAL staan 4 puzzels. Als u ze alle 4 hebt opgelost
kunt u de antwoorden mailen naar: j.blom1959@gmail.com en u maakt
kans op een waardebon
1+4=5
2 + 5 = 12
3 + 6 = 21
8 + 11 = ?

Welk getal moet op de vraagteken staan?
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Privacyregels Algemene Watersportvereniging
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Zoals u wellicht in de media hebt vernomen zijn vanaf 25 mei verleden
jaar de Europese Privacyregels van kracht. Organisaties die uw
persoonlijke gegevens verwerken moeten u actief en duidelijk
informeren over hun privacybeleid. Dus ook de Algemene
Watersportvereniging Katwijk (AWK).
Het bestuur van de vereniging heeft zich de afgelopen tijd bezig
gehouden met het formuleren van de privacyregels voor de AWK.
Daardoor is het duidelijker welke persoonsgegevens wij verwerken en
voor welke doeleinden.
Voor bestaande leden van de AWK is het belangrijk dat zij akkoord
gaan met de onderstaande privacyregels.
Wij verzoeken u dringend, indien u het niet eens bent met de
privacyregels, dit per brief kenbaar te maken bij het secretariaatAWK
(Berkenpad 10 2231 XK Rijnsburg).
Of per email secawk1965@gmail.com.
De medewerking van ieder lid is dringend gewenst
Eventuele vragen verzoeken wij u zoveel mogelijk via de mail te stellen
(secawk1965@gmail.com).

Met hartelijke groet,
Bestuur Algemene watersportvereniging Katwijk.
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Privacyregels Algemene Watersportvereniging Katwijk.
Deze privacyregels zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die de Algemene
Watersportvereniging Katwijk (hierna te noemen: ‘AWK‘) verwerkt van haar leden,
donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.
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Indien u lid wordt van de vereniging, een donatie doet of om andere reden
persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om
uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyregels te verwerken.
Wij adviseren u om de Privacyregels goed door te lezen en een kopie daarvan te
bewaren voor uw eigen administratie.
1.

Verantwoordelijke.
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
AWK, Berkenpad 10 2231 XK Rijnsburg, KvK nummer 40445033
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via emailadres
secawk1965@gmail.com.

2.

Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel.
2.1 In het kader van uw lidmaatschap of donateurschap worden de volgende
gegevens van u verwerkt:
Voor en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekening nummers
2.2 De vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
- Verstrekking van de door u gevraagde informatie of het afhandelen en
verwerken van door u verkregen informatie;
- Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven het versturen van uitnodigingen
en informatie over de door de vereniging georganiseerde activiteiten; voor
zover dit via e-mail gebeurt, kunt u altijd u hiervoor afmelden via de
afmeldlink onderaan de mailing.
- het afwikkelen van betalingen van bijvoorbeeld het lidmaatschap;
- indien u hiervoor toestemming hebt gegeven het versturen van het
contactblad “De Meerpaal”.

3.

Bewaartermijnen.
De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur
van het lidmaatschap of donateurschap en tot maximaal een jaar na afloop van
dit lidmaatschap of donateurschap. Direct na afloop van de bewaartermijn zal
de vereniging de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij op
grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te
bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke
persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
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4.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de vereniging passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden
uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde en onrechtmatige
verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor zover dit van toepassing is kan de vereniging voor de verwerking
van persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden,
zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de gegevens
uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de
organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker
wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming
persoonsgegevens, de Europese algemene verordening
gegevensbescherming en de Privacyregels na te leven. Via de
functionaris gegevensbescherming kan voor zover van toepassing een
lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.
5.1 Via de administratie (secawk1965@gmail.com.) kunt u een verzoek
indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of
te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds onverwijld in
behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst
van het verzoek, informeren over het gevolg, dat aan het verzoek is
gegeven, Indien de vereniging uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd
nader toelichten.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact
opnemen met de administratie (secawk1965@gmail.com). De vereniging
zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in
behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen,
tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de
betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is,
zal de vereniging u hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop de vereniging uw
persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact
opnemen met de functionaris gegevensbescherming
(secawk1965@gmail.com) Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u
natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
of een beroep doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over de Privacyregels kunnen
worden gericht aan de administratie (secawk1965@gmail.com).

6.

Wijzigingen
De Privacyregels kunnen worden gewijzigd. De wijzigingen worden via
de Website (www.watersport-katwijk.nlbekend gemaakt.
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Van het secretariaat.
BELANGRIJK BERICHT
GAAT U VERHUIZEN ???????
18

NEEM DAN DE MOEITE OM UW NIEUWE ADRES DIRECT DOOR TE
GEVEN AAN DE LEDENADMINISTRATIE.
SECAWK1965@GMAIL.COM of J. v. d. Horn, Berkenpad 10,
2231 XK Rijnsburg
Let op:
Als de post van uw oude adres terug komt naar de ledenadministratie krijgt
u geen post meer van de AWK.
Knooppunt uitgelicht: Het Noordzeekanaal info: varen doe je samen
Het Noordzeekanaal is de verbinding tussen Amsterdam en IJmuiden
(Noordzee). Het is een drukbevaren kanaal waar grote zeevaart, binnenvaart en
recreatievaart elkaar tegenkomt. Veel recreatievaart maakt gebruik van dit
kanaal omdat het onderdeel is van de Westelijke Staande Mast route, via
Haarlem. Ook is het veelgebruikt om vanuit het IJsselmeergebied richting de
Noordzee te varen.

Waar moet je op letten op het Noordzeekanaal?
De maximumsnelheid is 18 km/u voor schepen met een diepgang minder dan 4
meter en voor snelle motorboten 20 km/u.
De havens in het Westelijk Havengebied zijn verboden voor recreatievaart.
Zeil- en motorboten moeten een (direct startklare) motor hebben, waarmee ze
ten minste 6 km/u kunnen varen.
Op het Noordzeekanaal en in de zijkanalen moet een klein vaartuig ‘s nachts en
bij slecht zicht een radarreflector voeren.
Belangrijk: houd op het Noordzeekanaal stuurboordwal en kijk regelmatig
achterom.
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Tips voor de recreatievaart
Blijf altijd strak stuurboordwal varen, hou rekening met de dode hoek van een
groot schip. Luister, indien je een marifoon aan boord hebt, uit op de
blokkanalen. Buiten de blokkanalen op kanaal 10. De volgende
marifoonkanalen worden gebruikt:
19

VHF 22 Sluizen IJmuiden
VHF 7 IJmuiden Aanloop (op 12 mijl van de zeesluizen IJmuiden)
VHF 74 Seaport Marina
VHF 3 Verkeersdienst Noordzeekanaal (van de IJmuider sluizen tot km 14.8)
VHF 4 Haven Amsterdam (km 14.8 tot 26.5)
VHF 60 Sector Schellingwoude (vanaf kmr 26.5)
VHF 18 Oranjesluizen
Agentschap Telecom
Het Agentschap Telecom adviseert gebruikers van GPS om na 7 april te
controleren of deze nog naar behoren werkt. In de nacht van 6 op 7 april vindt
namelijk de ‘GPS-omwenteling’ plaats, waarbij het telsysteem van GPSsystemen op nul wordt gezet. Mogelijk raken apparaten die gebruik maken van
GPS hierdoor in de war.
GPS-omwenteling
De GPS-omwenteling is het gevolg van het telsysteem van GPS, zo laat het
Amerikaanse Homeland Security in een verklaring weten. Het telsysteem kan
slechts 1024 weken (19,7 jaar) aan en moet daarna weer op nul beginnen. De
Amerikanen spreken dan ook van de GPS Week Number (GPS WN) Rollover.
Omdat de telling op 6 januari 1980 is gestart, is er in 1999 ook als eens een
omwenteling geweest. Nu zal de telling op 7 april 2019 weer opnieuw starten.
Controleer je GPS
Agentschap Telecom vergelijkt het met de telling van oudere auto’s vroeger,
als de kilometerteller na 99.999 km weer oversprong op 0 km. Het effect bij
GPS-apparaten zoals navigatiesystemen kan zijn dat ze in de war raken omdat
de tijd verandert. De meeste moderne systemen zullen waarschijnlijk zijn
voorbereid op de GPS-omwenteling, maar oudere systemen raken mogelijk in
de war. Het advies is dan ook: controleer of je GPS en navigatie op 7 april nog
naar behoren functioneren.
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Programma ‘Beter Bediend’ voor betere afstemming van bedientijden van
sluizen en bruggen gestart. info: varen doe je samen

21

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 5 miljoen
euro uit om de afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen te
verbeteren. Het programma ‘Beter Bediend’ is “een gerichte, eenmalige impuls
voor de bediening, die de betrouwbaarheid van de reistijden ten goede moet
komen en beoogt daardoor bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van een
modal shift van weg naar water”.
Beter Bediend
In een brief heeft de minister eind maart de Tweede Kamer geïnformeerd: “De
afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen effect gehad op de bediening
op het hoofdvaarwegennet. Het gaat dan over de invoering van bediening op
afstand op diverse locaties en de versobering waardoor bedienregimes zijn
aangepast en maatwerkafspraken met diverse provincies zijn gemaakt.
Inmiddels is de economie aangetrokken en is de logistieke sector gegroeid. Een
modal shift van weg naar water kan soelaas bieden aan de toenemende druk op
het hoofdwegennet”.
Uitgangspunten
Samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer en evofenedex heeft het betreffende
ministerie drie uitgangspunten geïdentificeerd:





efficiëntere afstemming bedienvensters op andere objecten;
vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer;
actuelere en uniformere informatievoorziening
Binnen deze drie uitgangspunten zijn vijf maatregelen op basis van de
door de sector ervaren knelpunten geselecteerd:

1.Op de routes de routes Roggebot-Nijkerk, Gaarkeuken, Enkhuizen-Den
Oever (Afsluitdijk) en Hollandsche IJssel/Gouwe (Algerasluis) waar op dit
moment afstemmingsknelpunten zijn tussen de objecten onderling, wordt
tijdelijke uitbreiding van de bedientijden voorzien. Dit betreft locaties waar
bediening op afstand al gepland is.
2.Bij enkele objecten waar dit speelt, zullen het cameraplan en de camera’s zelf
worden verbeterd om hinder door slechte weersomstandigheden te voorkomen
en bediening ook bij slechte weersomstandigheden in stand te houden. In een
enkele situatie wordt ook de marifooninstallatie verbeterd.
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3.Voor de objecten op het hoofdvaarwegennet waarbij schippers zich buiten de
reguliere bedientijden een aantal uur van tevoren moeten aanmelden, zal een
eenduidig en overzichtelijk aanmeldplatform worden ontwikkeld en gekoppeld
aan een bestaande, veelgebruikte applicatie.

22

4.In het programma van Vervanging en Renovatie (V&R) worden stremmingen
en hinder voorzien door werkzaamheden. Beter Bediend zorgt voor een impuls
van de bestaande Minder Hinder aanpak bij V&R projecten, zodat de sector
vroegtijdig betrokken wordt om hinderrisico’s en mitigerende maatregelen voor
de bediening te identificeren.
5.De sector en Rijkswaterstaat hebben goede ervaringen met Sluisplanning bij
sluizen waar werkzaamheden zijn, omdat de bedienaar inzichtelijk heeft hoe hij
het beste de aankomende schepen kan inplannen per schutting van de sluis en
een schipper weet hoe laat hij door de sluis kan. Uitrol naar drukke routes zoals
de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl wordt in Beter Bediend voorzien.
Eenmalige impuls
De minister eindigt de brief: “Met de impuls voor bediening van Beter Bediend
zorg ik ervoor dat reistijden inzichtelijker en betrouwbaarder zijn onder
reguliere omstandigheden, bij slecht weer en bij grootschalige werkzaamheden.
Hierdoor wordt een vlotte doorstroming bevorderd en kan de binnenvaart zich
blijven profileren als duurzaam en betrouwbaar alternatief voor vervoer over de
weg”.

Meerpaal 2019.2

www.watersport-katwijk.nl

awk

23

opgericht: 18 november 1965

Zoekt U betaalbaar onderhoud en stalling.
Mogelijkheden voor de Doe het Zelver.
Tevens betaalbare zeilmaker aan huis.
Voor Valkenburg E.O.

Vaar je regelmatig in Noord-Holland? En vind je het leuk om hier op camera
iets over te vertellen? Dan is de provincie Noord-Holland op zoek naar jou!
Digitale vaargids
In de provincie kun je namelijk gebruikmaken van een unieke dienstverlening
voor op het water via een digitale vaargids. Je krijgt persoonlijke
vaarinformatie én je kunt automatische openingsverzoeken voor bruggen
indienen. Handig, want zo vaar je soepel door met minder oponthoud, meer
tijdwinst en nog meer gemak.
Blauwe Golf
Komend vaarseizoen wil de provincie recreatieschippers enthousiasmeren om
deze digitale vaargids te gebruiken. Daarom zijn we op zoek naar schippers die
willen vertellen over het varen in Noord-Holland. Interesse? Neem contact op
via blauwegolf@noord-holland.nl of kijk op www.noord-holland.nl/blauwegolf
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info: varen doe je samen

Vaarexpert-vraag: Hoe zit het met verlichting op een schip < 7 meter?

24

Uit de Waterkampioen: Frank Bosman gaat geregeld met zijn bootje het water
op om te vissen. Vaak ’s ochtends, als het nog donker is, is hij al op het water
te vinden. Hij vaart met een klein kajuitzeiljachtje van 5.60 meter zonder mast
en met een 5PK buitenboordmotor. Onlangs werd hij aangehouden door de
waterpolitie, omdat zijn verlichting niet in orde zou zijn. Maar hij voerde een
rondom schijnend wit licht en dacht daarmee aan de eisen voor een schip onder
de 7 meter te voldoen. Hoe zit dat nou precies?
Ons antwoord
Over de juiste verlichting krijgen we vaker vragen bij ‘Varen doe je Samen!’.
De reden voor de verwarring is dat er binnen het Binnenvaart Politie
Reglement (BPR, art 3.13) bij verlichting van kleine schepen onderscheid
wordt gemaakt tussen verschillende typen kleine schepen. Naast het
gebruikelijke onderscheid, te weten, klein schip: motorschip, zeilschip en door
spierkracht voortbewogen schip, is er een uitzondering gemaakt voor een klein
open motorschip (zonder kajuit), dat kleiner is dan 7 meter en niet harder kan
dan 13km p/u.
Er wordt nogal snel aangenomen dat je met een schip van onder de 7 meter
voldoet met een wit rondom schijnend licht. Dat is niet altijd het geval. Een wit
rondom schijnend wit licht voldoet enkel bij een ‘Open’ motorschip, onder de 7
meter, die niet harder kan varen dan 13 km p/u, zeilend klein zeilschip kleiner
dan 7 meter of door spierkracht voortbewogen schip (kano, roeiboot, …) Een
klein zeilschip (ook onder de 7 meter), varend op de motor, wordt aangemerkt
als een klein ‘Motorschip’ en dient het dus de daarbij voorgeschreven
verlichting te voeren waarbij het onderscheid tussen een ‘open’ en een
‘kajuit’motorschip een rol speelt.
Kleine schepen onder de 7 meter die op de motor harder kunnen varen dan 13
km/u dienen altijd boordlichten en hek- en toplicht te hebben. Bekijk dus goed
in welke categorie jouw schip valt, zodat je de juiste verlichting kunt voeren.

Meerpaal 2019.2

www.watersport-katwijk.nl

awk

opgericht: 18 november 1965

25

Tijdens de ledenvergadering, vrijdag 15 maart 2019, werden twee van de drie
jubilarissen gehuldigd omdat ze in 2019 25 jaar lid zijn van de AWK.
Op de foto ziet van links naar rechts: Familie Dongelmans, Luuk Wagter,
voorzitter en familie van Beelen.
De familie Dongelmans ligt met hun boot ‘Gijsje-Alida’ in box 130 en de
familie van Beelen ligt met hun boot ‘Rana’ in box 33.
De heren kregen uit handen van de voorzitter een Parkerpen met inscriptie en
de dames werden verrast met een mooie bos bloemen.
PRIJSPUZZEL 2
Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt een touwladder naar beneden. De
onderste tree van de touwladder raakt het water. De touwladder is 30 cm breed, 270 cm
lang en elke tree is 1 cm dik zit 34 cm van een andere tree vandaan. Als het vloed
wordt, stijgt het water met 15 cm per uur. Hoe lang duurt het voordat het water de
bovenste tree van de ladder raakt?
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Duikers & scheepvaart: de belangrijkste regels
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Er wordt veel gedoken in Nederland. Niet alleen sportduiken is populair, ook
beroepsmatig duiken komt steeds meer voor. De beroepsvaart huurt steeds
vaker een duikbedrijf in om onderhoud en herstellingen aan het
onderwaterschip te laten uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld het polijsten van een
schroef, wat behoorlijk veel scheelt in het brandstofverbruik en kan door
duikers uitgevoerd worden. Om een en ander veilig te laten verlopen zijn er in
het BPR regels opgenomen waaraan de vaarweggebruikers en duikers zich
moeten houden. We zetten de belangrijkste regels hier op een rij:
Voor de vaarweggebruiker: Duikvlag
Internationale duikvlagm : Als u de blauw-witte internationale seinvlag A (kan
ook een bord zijn) ziet op een schip of op de wal, dan zijn er duikers (meestal
meer dan één) actief. Verminder tijdig snelheid en blijf uit de buurt. ’s Nachts
moet dit teken verlicht zijn, zodat het duidelijk zichtbaar is. Bij het duiken
vanaf de oever wordt echter vaak geen duikvlag gezet. Simpelweg omdat niet
iedere duiker deze heeft. Zie onder meer over het gebruik van de duikvlag.
Oppervlakteboeien:
Oppervlakteboeien worden door duikers meestal opgelaten als ze aan hun
opstijging bezig zijn of geven de plaats aan waar duikers actief zijn. Opnieuw
geldt: blijf uit de buurt.
Markeringsboeien: Op enkele duiklocaties worden verankerde boeien gebruikt
om een interessante duikplaats te markeren. Duikers gebruiken deze boeien als
referentie om daar in de buurt af te dalen en op te stijgen. Deze boeien
bevinden zich vaak in een afgesloten vaargebied. Het wil nog weleens
voorkomen dat een windsurfer een markeringsboei of oppervlakteboei
gebruikt om die te ronden. Doe het niet, dit is gevaarlijk gedrag.
Duiksteigers:
In vooral Zeeland bevinden zich enkele steigers specifiek voor duikers. Om te
voorkomen dat schepen hier afmeren, is er permanent een duikvlag aanwezig.
Duikers in nood, wat dan? Een duiker in nood zal proberen de aandacht te
trekken door met z’n armen te zwaaien of op het water te slaan. Let op:
benader de duiker voorzichtig. Meestal wordt samen gedoken en als u maar
één duiker boven water ziet, is de andere waarschijnlijk nog onderwater. Elke
situatie vraagt om een juiste aanpak en doet een beroep op gezond verstand.
Bij verwittigen van het Noodnummer, steeds vermelden dat het om een
duikincident gaat.
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Duiken in de vaargeul: Volgens het BPR mag niet worden gedoken in
gedeelten van een vaarweg bestemd voor de doorgaande scheepvaart. Alleen
in de Oosterschelde is vrijstelling verleend voor het (wrak)duiken in sommige
vaargeulen. Enkele wrakken staan aangegeven op de officiële waterkaarten
van de Dienst der Hydrografie.
Respecteer elkaar: Beroepsvaart, watersporters, (sport)vissers en duikers
maken gebruik van hetzelfde water. Als iedereen elkaar respecteert, kan
iedereen zonder problemen van dezelfde gebieden gebruikmaken.
Duikvlag
Begin 2019 zijn diverse duikorganisaties, de KNRM en Varen doe je Samen!
een campagne begonnen om meer bekendheid voor de internationale duikvlag
te generen, om zo de veiligheid op en onder water te vergroten. Duikers
worden aangemoedigd de vlag altijd te gebruiken als ze gaan duiken.
Vaarweggebruikers wordt gevraagd om minstens 100 meter afstand te houden
als ze de duikvlag langs het vaarwater zien, zodat duikers veilig kunnen
duiken. Zie voor meer informatie de speciale website over het gebruik van de
duikvlag: http://www.knrm.nl/duikvlag.
Voor de sportduiker:
Waar wel en waar niet duiken? Zoals vermeld in het BPR artikel 8.08 is
onderwatersport verboden:
- Op een wachtplaats of in de onmiddellijke nabijheid van een brug, een sluis
of een stuw.
- In gedeelten van een vaarweg bestemd voor de doorgaande scheepvaart.
- In routes van veerponten.
- In havens en nabij de ingangen daarvan.
- In de nabijheid van afmeergelegenheden.
- In gebieden speciaal zijn aangewezen voor snelvaren of waterskiën e.d.
Duiken is toegestaan in de door de bevoegde autoriteit aangewezen gebieden.
Behalve op open water, zoals de Oosterschelde en de Noordzee, wordt ook
veel gedoken in gesloten zoetwaterplassen. Let op: Op deze plassen varen
vaak kleine vaartuigen.
Plaats de internationale duikvlag
Toon de internationale duikvlag aan boord of op de wal en zorg dat die goed
zichtbaar is. Dat is van groot belang, om de overige vaarweggebruikers
duidelijk te maken dat er wordt gedoken. Een bord mag ook. Volgens het BPR
moet dat zijn gemaakt van niet buigzaam materiaal. Het teken moet op een
zodanige hoogte en op een zodanige manier worden geplaatst, dat het van alle
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kanten zichtbaar is. ’s Nachts moet dit teken zijn verlicht, zodat het duidelijk
zichtbaar is.
Respecteer elkaar: Beroepsvaart, watersporters, (sport)vissers en duikers
maken gebruik van hetzelfde water. Als iedereen elkaar respecteert, kan
iedereen zonder problemen van dezelfde gebieden gebruikmaken.
28

Goede, veilige vaart!

PRIJSPUZZEL 3
Bart verdient €16,- per uur. Op maandag, dinsdag en donderdag werkt hij 8 uur
per dag. Op vrijdag werkt hij een halve dag . Eén keer in de 2 weken werkt hij
ook een halve dag op zaterdag; hij krijgt dan wel 150% uitbetaald.
Hoeveel verdient Bart gemiddeld per week?





A. € 544
B. € 496
C. € 472
D. € 432

PRIJSPUZZEL 4
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