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Jaargang 40 nr 4 oplage 350 exemplaren , 4 x /jaar 
Datum: december  2019 
 
Bestuur Algemene Watersportvereniging Katwijk  
 
Voorzitter:          Luuk Wagter Commandeurslaan 40, 2223 BA Katwijk         0714027290 
                            Email: lwagter@kpnmail.nl                                                    0623060353 
 
2de voorzitter      T. Kralt, Schaapherdershoek 14  2231 AC Rijnsburg           0714020165 
                           Email: t.kralt@telfortglasvezel.nl                                           0619955721 
  
Secretaris:          J. v. d. Horn,  Berkenpad 10 2231 XK Rijnsburg                   0624496223 
                           Email: jaap.vdhorn@icloud.com                                                                   
 
2de Secretaris:     Koos Ketting  Kortenaerstraat 31  2224 RH Katwijk      0633736009 
                           Email: koos.ketting@kpnmail.nl                                             
 
Penningmeester: T. Kralt  Schaapherdershoek 14 2231 AC Rijnsburg              0714020165 
                            Email: t.kralt@telfortglasvezel.nl                                             0619955721 
 
Bestuurslid         Ron v. d. Haring Dorpsstraat 32 A  2661 CG   0646899646  

Bergschenhoek          0646899646               
                           Email: harduijn@gmail.com                                                    
                                       
Bestuurslid EC:  Joke Jonker, Rijnmond  27  2225 VL Katwijk                        0714015928 
                           Email:  vishandeljonker@hotmail.com                                0622196319    
                                      
Bestuurslid:        Jan v. Duijn Remisestraat 14 2225 JT Katwijk                      0714075553 
                           Email: jhwvanduyn@gmail.com                                          0610406464 
De Meerpaal 
Redactie:            Joke Blom  Pr. Beatrixlaan 43 2224 XH  Katwijk                     
                           Email: j.blom1959@gmail.com                                                 06 38916349  
 
Advertenties:    Koos Ketting, Kortenaerstraat 31  2224 RH Katwijk                06 33736009 
                           Email: koos.ketting@kpnmail.nl 
 
Evenementencommissie: 
Hoofd: Joke Jonker, Rijnmond 27    2225 VL  Katwijk                                       071-4015928              
Lid:     Wil Varkevisser,  Pr. Hendrikkade 107  Katwijk 
 
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. 
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Voorwoord. 
 
Alweer de laatste Meerpaal van het jaar 
2019. 
 
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, mensenhandel, racisme, PFAS, stikstofcrisis. 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 
2020 worden georganiseerd. Schrijf ze alvast in uw agenda. 
 
Maar eerst de winter door en de nieuwjaarsreceptie als eerste clubbijeenkomst.  
 
Ik wens u fijne feestdagen, tot de nieuwjaarsreceptie. 
 
Met vriendelijke groet en veel leesplezier. 
 
Joke. 
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Van de bestuurstafel……. 
De laatste Meerpaal van 2019 ligt weer voor u. Het jaar loopt ten einde en we 
gaan op naar de feestdagen. Sinterklaas is weer vanaf onze haven vertrokken 
naar Katwijk aan Zee en naar Katwijk aan den Rijn. Altijd weer een feestelijke 
en gezellige gebeurtenis op de haven met zo ́n groot aantal pieten. Pakjesboot 
48 was weer ter beschikking gesteld aan de Goedheiligman door Jan Kuit, 
waarvoor dank. 
Ik wil ook nog iets kwijt over de opkomst bij evenementen. Op de laatste 
Bingo avond van november waren slechts 38 personen aanwezig. Dit is incl. 
partners, kinderen en eventuele kennissen en vrienden. Dus uiteindelijk maar 
zo ́n 15 leden! Als u weet hoeveel werk er van te voren in gestoken 
wordt, is dit bedroevend weinig. Mijn vraag aan u is dan ook: kom met 
suggesties voor nieuwe evenementen! Alle ideeën zijn welkom en zullen 
serieus worden bekeken! 
 
Vorige Meerpaal gaf ik aan dat er nog een aantal wees-fietsen op het platform 
bij de hoofdingang staan. Als deze niet worden weggehaald binnen 1 week na 
het verschijnen van deze Meerpaal, zullen deze worden afgevoerd! Dat is toch 
zonde?!? 
Denkt u ook nog even aan het winterklaar maken van uw boot, het zou kunnen 
vriezen! Let ook of uw landvasten nog goed zijn. Vorig jaar zijn er enkele 
boten (half) los geslagen omdat er oude en wel heel dunne lijntjes waren. 
Vanuit de haven valt nog aan te geven dat de oudere (lage) elektrapalen in 
febr./maart worden vervangen door nieuwe hoge palen welke aan allen normen 
voldoen. Eind januari zullen van de oude palen de kaartlezers voor de 
passanten aansluitingen worden gedemonteerd, omdat deze weer in 
de nieuwe palen gebruikt gaan worden. De vaste aansluitingen blijven intact al 
zullen ze bij de demontage van de kaartlezers wel een half uurtje zonder Electra 
zullen zijn. Let dus zelf even op of u iets aan heeft staan wat u weer moet 
opstarten. 
Begin januari zal ook een start worden gemaakt met de herbestrating van de 
walkant welke op meerdere plaatsen verzakt is wat voor gevaar zou kunnen 
zorgen. 
Ik wil u nog even herinneren aan de nieuwjaarsreceptie in het havenrestaurant 
op zaterdag 4 januari 2020 vanaf 16.30 uur. VAN HARTE WELKOM!!!!! 
 
Rest mij nog u namens het bestuur van de Algemene Watersportvereniging 
Katwijk fijne feestdagen en een gezond 2020 toe te wensen. 
Uw voorzitter, Luuk Wagter 
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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 februari 2020. 

 
Zo maar een terugblik 
 
Op 7 mei jl. zouden wij met ons schip vertrekken om gedurende een week of 8 
naar Frankrijk te varen over de Maas, wat ons betreft nog altijd een fantastisch 
mooie reis. Boot gepakt, alles klaar, noodproviand voor als we een keer “in het 
wild” blijven overnachten. Kleding in de kasten, bed schoon en fris opgemaakt. 
We waren er klaar voor. Hoe anders kan het lopen. Op 6 mei belande ik 
met een dijk van een ontsteking aan mijn knie in het ziekenhuis. In plaats van 8 
weken Frankrijk werd het na een weekje ziekenhuis 8 weken antibioticum. En 
daarmee werd dit jaar het Franse avontuur door de neus geboord. 
 
Daardoor zijn we dit jaar relatief best veel op de haven geweest. Vanuit de 
nieuwsbrief van de havenmeester konden we lezen dat het aantal 
overnachtingen dit jaar toch meer dan 10% was teruggelopen. Ja, dat konden 
we ook wel constateren. Vanaf ons achterdek kon je goed constateren dat de 
meeste gasten redelijk eenvoudig een plekje in de haven konden krijgen en ook 
de graskant was nu niet zodanig vol dat dit voor problemen voor onze gasten 
zou hoeven te leiden. Waar andere jaren er met name in het hoogseizoen 
behoorlijk dubbel moest worden gelegen was dat dit jaar duidelijk 
waarneembaar minder. Ik vind het vanuit die optiek 
vreemd dat een oorzaak van de stijging van het liggeld mede zou liggen in het 
feit dat vaste liggers 
hun box minder vrij maken en minder varen waardoor zij hun box bezet 
houden, zoals we in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen. Ik weet niet hoe het 
jullie vergaat maar ik voel me daar wel door aangesproken.  
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En als we nu met onze eigen ogen hadden kunnen constateren dat het 
verkrijgen van 
een ligplaats door gasten problematisch zou zijn dan had ik dit begrepen maar 
nu dus niet. In mijn werkzame leven was het devies altijd: eerst kijken waarop 
je kunt bezuinigen en dan pas de lasten omhoog. 
 
Ik vind het belangrijk dat nu zoveel huurders in de jachthaven ook lid zijn van 
onze watersportvereniging we er alles aan doen om het ook voor iedereen 
mogelijk te maken om het naar onze zin te hebben en daar hoort voor 
waarschijnlijk veel huurders een zo laag mogelijke huurprijs 
voor een box bij.  
 
Op 9 november jl. was er weer de jaarlijkse bingoavond die werd 
georganiseerd door onze vereniging. Joke Jonker, die met name 
verantwoordelijk is voor de activiteiten die door de vereniging 
worden georganiseerd, heeft hier weer heel veel werk aan verricht. Wat is het 
jammer dat er dan maar 38 mensen aanwezig zijn waarvan nog een deel niet 
zelf lid van de vereniging. Ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die 
bingo niet leuk vinden maar daar gaat het niet om. Het leuke van 
de avond is toch dat je elkaar zo in het winterseizoen ontmoet. Je maakt een 
praatje, je hebt het over het wel en wee in de haven en het biedt de 
mogelijkheid om ook wat bestuursleden eens aan te schieten. Het was echt 
weer een gezellig boel en het zou heerlijk zijn voor degenen die dit met zoveel 
liefde organiseren beloond worden met een veel hogere opkomst dan nu het 
geval is. 
 
Zoals ik in het begin schreef is dit jaar voor ons vaarseizoen anders gelopen 
dan verwacht. In het najaar hebben we dat goed gemaakt door een kleine twee 
maanden lekker door Frankrijk te rijden en een week of zes in een appartement 
in Spanje te verblijven. We zijn dus niets tekort gekomen! En mochten we 
volgend jaar de motor van het schip starten dan lonkt voor ons toch weer een 
reis naar Frankrijk.  
 
Wij wensen iedereen een goede afsluiting van het jaar 2019 toe en een goed 
begin van 2020.  
 
Ron van der Haring 
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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! 

 
 
 

 
 
 
 

 

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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Puzzel MEERPAAL 3 
 
Oplossingen: 
 
1.Ze blijft om de hete brij heendraaien 
2.Een kinderhand is gauw gevuld 
3.Dat is water naar de zee dragen 
4.Dat heeft hem de das omgedaan 
 
Er zijn 2 mensen met goede antwoorden: 
 
Marc vd. Marel, Box 49 en Arie van Duijn box 239, zij hebben de  cadeaubon 
reeds ontvangen. 
 
U kunt de puzzels, die verspreid in de MEERPAAL staan, weer oplossen en 
meedingen naar een waardebon. 
U kunt u antwoorden mailen naar: j.blom1959@gmail.com 
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Varen bij slecht zicht  info varen doe je samen 
 
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. Als verder varen gezien de omstandigheden niet 
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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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Van het secretariaat. 
 
Indien u gaat verhuizen, wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat:  
SECAWK1965@GMAIL.COM  of: J.v.d. Horn, Berkenpad 10, 2231 XK Rijnsburg          
         
U ontvangt na de kerst een brief van het secretariaat met daarin een uitnodiging 
voor de nieuwjaarsreceptie en een aanmeldingsformulier voor het clubetentje. 
 
Wilt u adverteren of weet u iemand die wil adverteren in dit blad: geef het door 
aan Koos Ketting: koos.ketting@kpnmail.nl, tel: 06-33736009.                                       
 
 
 
 
 
 
Van de evenementencommissie: 
 
Agenda 2020 
 

4 januari: Nieuwjaarsreceptie vanaf 16.30 uur in het Haven 
Restaurant ‘Het Roer Om’. 
21 februari: Club etentje! We gaan bij restaurant ‘Friends’ 
onbeperkt tapas eten. 
20 maart: Ledenvergadering AWK, aanvang 20.00 uur in 
Tripodia, zaal open om 19.30 uur. 
21 mei: Voorjaarstocht met bestemming Jachthaven ‘Blijdorp’ 
Rotterdam. 
27 augustus: Havendag met gebakken vis, gerookte makreel, 
wijntje erbij: wordt weer gezellig! 
3 september: De afsluitingvaartocht van 2020 ‘Aalsmeer’ 
24 september: Schiedam! Wij hebben het gemist, dus wie er 
mee wil: wij gaan weer naar de ‘Branderfeesten’ 
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Club etentje 2020 

Uitnodiging voor het club etentje van de watersportvereniging. Dit is op vrijdag 
21 februari 2020 en begint om 18.00 uur. Deze keer bij restaurant ‘Friends’ op 
de Boulevard 68 in Katwijk. Hier kunnen we onbeperkt Tappas eten.  Dit kost 
€ 25,00 per persoon inclusief 2 consumpties 
 
Naam…………………………………..  
Adres………………………………….. 
Tel……………………………………... 
Aantal pers…….X € 25,00 ………….. 
 
De inschrijving sluit op 7 februari 2020.  
Inleveren van de aanmelding met de betaling bij de evenementencommissie: 
Wil Varkevisser, Prins Hendrikkade 107 of  Joke Jonker, Rijnmond 27  

                                          
 
Ook komt de uitnodiging voor het club-etentje in de brief te staan die u van de 
AWK in december ontvangt. 
 
Puzzel 1 
Er is een waterton met drie verschillende kranen. Met de kleinste kraan kan de 
waterton in 20 minuten gevuld worden. Met de middelste kraan kan de 
waterton in 12 minuten gevuld worden. Met de grootste kraan kan de waterton 
in 5 minuten gevuld worden.  
 
Hoe lang duurt het om de waterton te vullen met de drie kranen samen? 
 
Puzzel 2 
Frank en Susan hebben zes kinderen: Donald, Rebecca, Mieke, Fabian, Solina 
en Lara. Susan is zwanger van haar zevende kind, een meisje. Frank en Susan 
hebben voor haar een naam uitgezocht die bij de andere namen past. 
 
Wat zal de naam zijn van het zevende kind: Jessica, Karin, Abby of Silke? 
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Zes tips om de boot winterklaar te maken 
Info: varen doe je samen. 
 
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 van de boot maken zijn: 
 
De motor 
De techniek, gas/elektra aan boord 
Toilet en drinkwatervoorziening 
De romp en dek 
De tuigage 
De uitrusting/In de boot 
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: 
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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. 
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. 
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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. 
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 en de 
houdbaarheid van benzine. Als hulpmiddel heeft de ANWB ook een handige 
checklist voor het winterklaar maken van je boot samengesteld.  
 
Goede, veilige vaart! 
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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 
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Hoe lang is benzine houdbaar? 
 
Met een betrouwbare motor kunnen onveilige situaties voorkomen worden. Of 
de motor kan 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. Goede brandstof speelt daarbij een belangrijke 
rol. 
 
Brandstof: benzine of diesel 
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. Maar hoe zit het 
eigenlijk met benzine? Veel buitenboordmotoren, maar ook enkele inboard-
motoren draaien op benzine. Hoe lang is benzine eigenlijk houdbaar? 
 
E10: Bio-ethanol versus Euro95 
Sinds 1 oktober 2019 wordt op de meeste Nederlandse tankstations verplicht 
‘E10’ benzine aangeboden, in plaats van ‘Euro 95’. De naam E10 verwijst naar 
de toevoeging van 10 % bio-ethanol aan de benzine. Die toevoeging is in heel 
Europa verplicht gesteld, om zo de uitstoot van schadelijke stoffen te 
verminderen. Al sinds 2005 wordt er aan Euro95 ethanol toegevoegd, eerst 2% 
en later 5%. 
 
Is E10 geschikt voor de buitenboordmotor? 
Verreweg de meeste auto’s kunnen probleemloos overstappen van Euro95 op 
de nieuwe mix. Maar hoe zit het met E10 in buitenboordmotoren? Sinds de 
invoering van de nieuw benzine gaan er veel verhalen dat E10 slecht is voor 
gebruik in motoren voor boten.  
Een rondgang langs enkele fabrikanten van buitenboordmotoren (Suzuki, 
Yamaha en Honda) leert dat ook de meeste moderne buitenboordmotoren 
zonder problemen zullen lopen op E10-benzine. Voor oudere (tweetakt) 
motoren kan het hogere ethanol-percentage wel een probleem zijn. Voor deze 
motoren is het advies om het (iets duurdere) Euro98 te tanken, waar nog maar 5 
procent bio-ethanol aan is toegevoegd. 
 
Geen vergomming door ethanol 
Een veel gehoorde klacht is ook dat er door de toevoeging van ethanol 
‘vergomming’ zou kunnen optreden. Hiervoor hebben (voor een eerdere versie 
van dit artikel) gebeld met Shell Nederland en kregen de volgende uitleg: “De 
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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. 
E10 niet te lang bewaren 
Wél is er het advies om E10 niet te lang in de tank te bewaren. De toevoeging 
van de ethanol leidt er namelijk wel toe dat de kwaliteit van de brandstof 
sneller achteruit gaat. Hoe snel, is afhankelijk van veel factoren, en daarom niet 
te zeggen. Yamaha spreekt van ‘enkele maanden’ terwijl Honda aangeeft dat de 
kwaliteit van benzine in sommige gevallen al na 15 dagen terug kan lopen. 
 
Risico van bewaren E10 
Wat is dan het risico van het langere tijd bewaren van E10-benzine? Op de 
website van Suzuki lezen we: “De alcohol in de brandstof verhoogt het risico 
op schade aan rubberen onderdelen en corrosie van metalen onderdelen ook 
enigszins”. Bij Yamaha staat een vergelijkbaar bericht: “Ethanol is een 
oplosmiddel welke bepaalde materiaal samenstellingen (rubber en 
kunststoffen) van het brandstofsysteem aan kan tasten, waardoor vervuiling van 
het brandstofsysteem ontstaat. Deze vervuiling kan verstopping van 
brandstofpomp, carburateur of injector veroorzaken.” 
Condens 
Een bijkomend probleem is dat van condens in de tank. Deze kan zorgen voor 
problemen met je ontsteking. De oorzaak van condensvorming staat los van de 
benzine, deze komt door factoren van buitenaf. Yamaha noemt vocht ook als 
bezwaar bij het gebruik van E10: “Aantrekken van water; ethanol zal 
vocht/water aantrekken waardoor de kwaliteit van de benzine minder wordt en 
kan leiden tot roestvorming”. Een advies dat voor zowel benzine- als 
dieseltanks dan ook geldt is: gooi de tank zo vol mogelijk voordat deze naar de 
winsterstalling gaat, zodat er minder kans op condensvorming ontstaat. 
 
Conclusie 
De conclusie is dat er geen eenduidig antwoord is op de vraag: hoe lang is 
(E10-)benzine houdbaar? Er zijn verschillende factoren, zoals het weer, de 
temperatuur en de omgeving, van invloed op de houdbaarheid van benzine. 
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 Op basis van bovenstaande is de conclusie wel dat E10 minder lang houdbaar 
is dan E5-benzines (zoals Euro98). Als je weet dat je weinig op de motor gaat 
varen, is benzine met een lager ethanolgehalte dan ook de beste keuze. Als je 
tijdens de wintermaanden zorgt dat je tank vol is, is de houdbaarheid langer. 
Zorg er ook voor dat je tank vol is als je langer afwezig bent.  
 
 
 

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

Voor Valkenburg E.O. 
 

 
 

 
Puzzel 3 

Zestien stokjes vormen acht gelijke driehoeken.  

 

Kun je vier van deze driehoeken overhouden door vier stokjes weg te nemen? 
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Gezuiverd toiletwater recreatieschepen mag voortaan geloosd worden 
Info: varen doe je samen 
 
Per 1 oktober 2019 is een nieuwe regeling met betrekking tot het lozen van 
toiletwater vanaf recreatievaartuigen. De Regeling lozen buiten inrichtingen 
wordt aangevuld waardoor het voortaan onder voorwaarden toegestaan is om 
toiletwater van recreatieboten te lozen.  
De nieuwe regels staan het zuiveren van toiletwater aan boord van 
recreatieschepen toe. Toiletwater dat door een zuiveringsvoorziening aan boord 
is geleid die voldoet aan de gestelde eisen mag daardoor voortaan worden 
geloosd. 
 
Zuivering van toiletwater aan boord 
Het lozen van ongezuiverd toiletwater op een oppervlaktewater is al sinds 2009 
verboden op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Naast het 
opvangen van toiletwater is er nu de mogelijkheid om toiletwater aan boord te 
zuiveren. In het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen was reeds opgenomen dat op 
termijn zelf zuiveren zou worden toegestaan.  
 
”Dat het lozingsverbod nu verruimd is met zelf zuiveren is een groot voordeel”, 
zegt Manon van Meer, programmamanager duurzaamheid van Waterrecreatie 
Nederland. “Door het zelf zuiveren aan boord toe te staan, zijn er meer 
keuzemogelijkheden voor waterrecreanten. Ook zijn er voordelen als: geen 
ruimte nodig voor een vuilwatertank, geen stank omdat toiletwater meteen 
overboord wordt gepompt en de verwachting is dat de systemen goedkoper 
zullen zijn. Zowel in aanschaf als in onderhoud”. 
 
Zuiveren 
De bacteriën uit het toiletwater zijn met name gevaarlijk voor de zwemmers. 
Vandaar dat voor het zuiveren de normen van de Zwemwaterrichtlijn worden 
gehanteerd. Om boten heen wordt vaak gezwommen en het is dan ook 
belangrijk dat het ook voor de zwemmers veilig is. Urine mag wel ongezuiverd 
worden geloosd omdat daar geen bacteriën in zitten. 
 
Verzegeling 
Naast het zelf zuiveren wordt in de nieuwe Omgevingswet, die naar 
verwachting in 2021 ingaat, opgenomen dat het verzegelen van de afsluiters 
van de lozingspunten van toiletten en vuilwatertanks. De verzegeling geldt niet 
voor de zuiveringsinstallaties. 
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ANWB stopt met activiteiten rondom watersport 
23 september 2019 ANWB heeft er voor gekozen zich niet langer toe te leggen 
op Watersport activiteiten. En stopt daarom met haar activiteiten rond 
bootbezit. 
 
De ANWB blijft wel enkele bootproducten verkopen waarbij vooral gedacht 
moet worden aan de bootverzekering. Te weinig leden maken gebruik van het 
watersportaanbod waardoor het te kostbaar is alle onderdelen actueel te 
houden. 
 
ANWB stopt met haar activiteiten rondom bootbezit. 
ANWB gaat stoppen (op een verantwoorde manier) met haar 
belangenbehartiging op water en zal uit diverse water overleggen treden (o.a 
watersport verbond). 
ANWB blijft (zolang dat rendabel is) watersport/boot artikelen verkopen, denk 
hierbij vooral aan de bootverzekering. 
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ANWB kiest voor wandelen en fietsen en onderneemt geen vrije tijd 
activiteiten op gebied van water. 
De ANWB bootproducten die blijven bestaan: 
 
ANWB Bootverzekering 
Watersport artikelen 
Wateralmanak 1 en 2 
Waterkaarten en -gidsen 
Binnenkort geen ANWB Waterkampioen meer 
Watersport Nieuws | ANWB stopt na 92 jaar met de Waterkampioen 
 
Ook heeft de ANWB aangekondigd om te gaan stoppen met de uitgave van de 
Waterkampioen. Daarmee komt een eind aan 92 jaar lang het uitgeven van een 
watersportmagazine dat vroeger ongekend populair was. Het laatste nummer 
verscheen op 4 april. 
 
Het was voor veel watersporters een maandelijks feestje als de Waterkampioen 
in de brievenbus viel. Boordevol met nieuws over varen en opvoedend over 
vaartechniek en vaarregels. Daar kwam vanaf april een einde aan, het is over en 
uit met de Waterkampioen. Volgens de ANWB is het aantal abonnees zo ver 
gedaald dat een verantwoorde exploitatie niet meer mogelijk is 
 
Lange geschiedenis Waterkampioen 
 
In 1929 verscheen het eerste magazine, dat toen nog als subtitel ‘orgaan van de 
afdeling watertoerisme van den ANWB toeristenbond en de Koninklijke 
Verbonden Nederlandsche Watersport Verenigingen’ had. 
 
De teloorgang van ANWB Watersport was al veel langer gaande. De 
expertisedienst was al een tijd geleden opgegeven en het beheer van ICP 
eigendomsbewijzen was al buiten de deur gegaan en de ANWB was ook al 
geen onderdeel meer van de Commissie Watersportopleidingen. 
 
De ANWB heeft in de tijd een gezaghebbende functie opgebouwd binnen de 
watersport en velen zullen hun lijfblad gaan missen. De ANWB geeft aan wel 
door te gaan met het uitgeven van waterkaarten, wateralmanakken en 
cursusboeken. 
 
 

 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2019.4  www.watersport-katwijk.nl 
 

23 

Kerstdiner 

Kerst 2019: Een bewogen jaar als je kijkt naar het wereldtoneel. Oorlogen, 
vluchtelingen, mensenhandel, racisme, PFAS, stikstofcrisis. Maar één ding 
vaagt alle ellende weg: HET KERSTDINER.  Tenminste, als we een bekend 
blad van een kruidenier moeten geloven. 
En als we het blad open slaan kunnen we lezen wat we met de kerst moeten 
eten, en we eten zó, dat het geen tijd en moeite mag kosten.  
 
We beginnen, volgens het blad, het kerstdiner niet meer met een voorafje maar 
met een heerlijk voorproefje. Wat dacht je van Blini's (?), een gevulde 
porseleinen (!) amuselepel van geitenkaas in filodeeg. Nou, ik moet zeggen, het 
klinkt goed en we krijgen honger.  
Gelukkig komt na het voorproefje het voorgerecht, we krijgen nu echt trek. We 
kunnen kiezen uit dungesneden carpaccio van gerookte struisvogelfilet, een 
runderconsomme, of lekkere rijk gevulde (ja, geen gewone maar rijk gevulde) 
portobello's! 
Zo, dat zit erin. Op naar het hoofdgerecht (hoewel de riem een gaatje losser 
moet…yeak). 
We beginnen met een verse zalmpiramide, met een daarbij een lauwwarme 
maaltijdsalade. Daarnaast, voor de nodige vitaminen een portie-mini-groente 
(lees: mini, vooral geen maxi: we moeten ruimte overlaten). Dit alles spoelen 
we weg met een Beamonte Reserva of een Chianti Cecchi Classico. Ook de 
verse aardappelgratin-torentjes ontbreken natuurlijk niet. Staat het je allemaal 
niet aan neem je gewoon een rijkgevulde ovenschotel pompoen of een 
zalmbrioche. Heerlijk! Alleen moeten we deze wegspoelen met een St. 
Christina Chianti Superiori. 
 
We raken al aardig vol en doen de riem nog een gaatje losser. Stel je voor dat 
het toetje niet meer past. We starten met een vruchten-sorbet-ijs-in-glas: ja 
echt: je koopt het kant-en-klaar in glazen. Dit overgieten we met een feestelijke 
decoratiesaus aardbei/peper. En dit wordt wederom weggespoeld met een 
Fontanafredda Moscato d'Asti. 
 
Dan, als klap op de vuurpijl: een toet-gift. Ik doe mijn riem nog een gaatje 
losser en stort mij op de chocoladesoufflés,  
We zuchten en zijn blij dat alles erin zit, het is toch wel tijdrovend om al het 
lekkers weg te werken. Maar tot onze schrik zien we dat we nog een culinair 
cadeautje voorgeschoteld krijgen: we werken nog een romig frambozentaartje 
naar binnen. We hebben nog iets nodig om de kelen weer te smeren en we 
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nemen wat het blad ons aanraad: een Conqueror Late Bottled Vinage Port. En 
als we de luchtige meringue (licht gekarameliseerd) naar binnen hebben 
gewerkt zakken we als plumpuddingen neer op de bank. 
 
Toch, als we later wakker zijn geworden na onze after-eating-dip, recht gaan 
zitten op de bank en de dekentjes wegleggen, kijken we elkaar eens aan en 
vragen ons af of dit nu de kerst is waarin wij vroeger geloofden. Waar is het 
feestelijke gevoel dat vroeger overheerste? Weggegeten? Waar is de vrede op 
aarde? Weggegeten? We zitten vol, dat moet gezegd worden maar daar is dan 
ook alles mee gezegd. 
 
Prettige kerstdagen.  
Joke 
 
 
 

 

 


