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Jaargang 41 nummer 1 oplage 350 exemplaren , 4 x /jaar 
Datum: februari 2020 
 
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. 
 
2020: Wat gaat de tijd toch snel, een cliché maar o zo waar. Ik hoop dat dit jaar 
een mooi, gezond jaar wordt met veel vaarplezier (en hopelijk niet zo heet als 
vorig jaar) 
 
Dit jaar is begonnen met een nieuwjaarsreceptie en het clubetentje. Deze 
MEERPAAL ontvangt u vlak voor de ledenvergadering, u kunt zich zo goed 
voorbereiden op de vergadering. U komt toch ook?  
Ik vind deze vergadering 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 2020 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 Blijdorp.. 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 13  Uitnodiging en agenda 
 
Bladzijde 14  Jaarverslag ledenvergadering AWK 2019 
 
Bladzijde 18  Jaarverslag secretariaat 2019 
 
Bladzijde 20  Jaarverslag evenementencommissie 2019 
 
Met vriendelijke groet, veel leesplezier en tot de ledenvergadering.  Joke. 
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Van de bestuurstafel……. 
 
or u ligt de nieuwe Meerpaal met als belangrijke inhoud de agenda voor 
de ledenvergadering van 20 Maart a.s. in Tripodia. 
Zijn er schokkende dingen te melden? Gelukkig niet, tenminste als we 
het overlijden leden buiten beschouwing laten, want deze grijpen er 
altijd erg in bij de betokken nabestaanden. 
Zijn er belangrijke dingen te melden? Best wel! Hoe gaan we verder met 
de vereniging? We zien bij evenementen een lagere opkomst. Bij 
vaartochten zien we op een enkele uitzondering na vrijwel steeds 
dezelfde gezichten, terwijl ik zonder meer kan stellen dat de sfeer tijden 
deze vaartochten meer dan goed is. Diegenen die niet meegaan weten 
vaak niet wat ze missen. Voor diegene dit wat minder vaarervaring 
hebben is het juist een goede en veilige leerschool om ervaring op te 
toen met begeleiding van ervaren watersporters. 
  
Vanuit het bestuur kan worden gemeld dat Koos Ketting in 2021 wil 
stoppen met zijn bestuursfunctie. Koos heeft inmiddels een groot aantal 
secretariaat zaken al overgedragen aan Jaap v.d. Horn die 1e secretaris is. 
Koos verzorgt nog wel de verzending van de Meerpaal en afspraken met 
drukkerij etc. en dit indien mogelijk ook in de toekomst ondersteunen. 
  
Mijn funtie als voorzitter loopt nog even maar ik denk dat verjonging in 
de toekomst gewenst is. Ik doe het nog met veel plezier, maar toch! 
  
Vanuit de haven is het volgende te melden. Walkant bestrating is 
opgehoogd en opnieuw aangebracht. Als deze Meerpaal uitkomt zijn 
waarschijnlijk de oude, lage elektrakasten vervangen door de moderne 
hoge zuilen met wat meer aansluitingen. De haven voldoet dan weer aan 
de laatste veiligheidsnormen. Inspectie door de overheid gaf aan  de de 
tussenmeters niet geijkt waren en dat in de toekomst een stevige boete 
zou volgen. Twee vliegen in 1 klap: veiligheid in orde en minder 
storingen. Wel een flinke investering. 
  
Met de laatste storm zijn er toch weer een aantal aanmeerlijnen geknapt. 
Advies is om deze om de 5 jaar deze te vervangen. Dit voorkomt schade 
aan  uw eigen schip en die van uw buurman. 
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Zoals het er nu uitziet zal voor het seizoen een tweetal extra wifi 
antennes geplaatst worden bij de 1e 2 hekken vanaf Rabobank gerekend, 
gelijjk met nieuwe beveiligingscamera´s. 
De laatste kabels moet nog worden getrokken in de nieuw aangebrachte 
mantelbuis. 
  
Zoals is al eerder meldde: kom met nieuwe ideeen die met elkaar of voor 
elkaar kunnen doen. Uw inbreng is belangrijk. 
Namens het bestuur nodig ik u dus nogmaals van harte uit voor de 
ledenvergadering! 
  
 
Uw voorzitter, Luuk Wagter 
 
 
Van de redactie. 
 
Uw kopij of opmerkingen is/zijn altijd welkom 
 
U kunt u kopij insturen via email; j.blom1959@gmail.com 
 
Anoniem ingezonden brieven of brieven die kwetsend zijn voor andere personen 
worden niet geplaatst. Beoordeling van zulk soort brieven gebeurt in overleg met het 
bestuur. 
 
De volgende Meerpaal verschijnt in april  2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Oplossingen puzzels MEERPAAL 4 2019. 
 
De winnaar van de puzzels in Meerpaal 4 2019 is Dhr Tiekstra uit HAARLEM. 
Hij had de drie puzzels correct opgelost.  Dhr. staat op de wachtlijst. 
 
Oplossingen: 
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. De vraag: Hoe lang duurt het om de waterton te 
vullen met de drie kranen samen?Antwoord  

De kleinste kraan vult 1/20 waterton in 1 minuut. De middelste kraan vult 1/12 
waterton in 1 minuut. De grootste kraan vult 1/5 waterton in 1 minuut.  

Samen vullen ze 1/20 + 1/12 + 1/5 = 1/3 waterton in 1 minuut. De hele waterton is 
dan dus gevuld in 3 minuten 

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. 
 
Het zevende kind heet Silke (do-re-mi-fa-sol-la-si). 
 
 
Puzzel 3 

Kun je vier van deze driehoeken overhouden door vier stokjes weg te nemen? 
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Provincie Noord-Holland gaat bruggen weer zelf bedienen. Info: varen doe 
je samen. 
 
 
De provincie Noord-Holland gaat vanaf november 2020 de bediening van de 
ruim 50 provinciale bruggen, sluizen en pontjes in Noord-Holland weer zelf 
uitvoeren. De vaste brugbedienaren komen weer in dienst van de provincie. Het 
contract met de externe partij die sinds 2017 de brugbediening verzorgde, 
wordt ontbonden. 
 
Centrale bediening 
Sinds 2017 worden steeds meer bruggen op afstand bediend. De provincie 
Noord-Holland heeft sindsdien de bediening uitbesteed aan een externe partij. 
“De ontwikkeling naar centrale bediening verandert het vak van brugbedienaar 
van specialist op locatie naar verkeersmanager op afstand”, aldus Noord-
Holland. Aanvankelijk ging dat goed, maar al snel bleek dat de benodigde 
capaciteit niet gegarandeerd was. Dat resulteerde afgelopen zomer al in een 
aangepaste bediening van sommige bruggen en sluizen in Noord-Holland. Het 
contract met de externe aanbieder wordt daarom per 31 oktober 2020 
ontbonden, waarna de provincie de bediening weer zelf gaat regelen. 
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In eigen hand 
Vanaf 1 november 2020 neemt de provincie het management en de planning 
weer in eigen hand. De vaste kern van brugbedienaren komt in dienst van de 
provincie.   
Als werkgever kan de provincie investeren in opleiding en aansturing om de 
ontwikkeling naar centrale brugbediening verder vorm te geven. Tot 31 oktober 
2020 zal de provincie nauwer met de huidige uitvoerder samenwerken om de 
bediening van de provinciale bruggen, sluizen en pontjes in Noord-Holland op 
een goede en veilige manier te laten verlopen. 
 
 
2 stormen al dit jaar: Ciara en Dennis 
 
De Schalen van Beaufort uitgelegd: 

Beaufort Windsnelheid km/uur 
Windsnelheid in 
m/sec 

Windsnelheid 
knopen 

Omschrijving 

0 0 - 1 0 - 0,2 0 - 1 
Windstil: Rook stijgt recht op uit 
schoorstenen. Takken en bladeren 
bewegen niet, vlaggen hangen stil. 

1 1 - 5 0,3 - 1,5 1 - 3 
Zwakke wind, flauw en stil: Windrichting af 
te leiden uit rookpluimen. Kleine rimpeling 
op het water. 

2 6 - 11 1,6 - 3,3 4 - 6 
Zwak, flauwe koelte: Wind voelbaar in 
gezicht, bladeren bewegen licht, vlag 
beweegt, kleine korte golfjes. 

3 12 - 19 3,4 - 5,4 7 - 10 
Matige wind, lichte koelte: Bladeren 
bewegen steeds, vlaggen wapperen, kleine 
golfjes met lichte schuim. 

4 20 - 28 5,5 - 7,9 11 - 16 
Matige wind, matige koelte: Takken 
bewegen, kleding flappert, langere golven 
met lichte schuim. 

5 29 - 38 8,0 - 10,7 17 - 21 
Vrij krachtige, frisse bries: Matige langere 
golven, veel schuimkoppen, kleine bomen 
bewegen 

6 39 - 49 10,8 - 13,8 22 - 27 
Krachtige, stijve bries: Bomen bewegen, 
vlaggen staan strak, grotere golven met 
witte kammen, stuifwater. 

7 50 - 61 13,9 - 17,1 28 - 33 
Hard, harde wind: Matig grote golven, wit 
schuim begint te strepen in de richting van 
de wind. Lastig tegen wind inlopen. 

8 62 - 74 17,2 - 20,7 34 - 40 
Stormachtig: Grote golven, kammen 
beginnen te breken, kleine takken breken 
af, moeilijk voortbewegen tegen de wind. 

9 75 - 88 20,8 - 24,4 41 - 47 
Storm: Hoge golven, golven rollen en 
kammen breken, veel stuifwater, takken 
breken, dakpannen waaien van daken. 

10 89 - 102 24,5 - 28,4 48 - 55 
Zware storm: Zeer hoge golven, hele 
oppervlak is wit van stuifwater, bomen 
worden ontworteld, schade aan gebouwen. 

11 103 - 117 28,5 - 32,6 56 - 63 

Zeer zware storm, orkaanachtig: 
Buitengewoon hoge golven, zee bedekt met 
witte schuimstrepen, grote schade aan 
bossen/gebouwen 

12 >117 >32,6 >63 
Orkaan: Lucht gevuld met schuim en water, 
verwoestingen aan gebouwen en bossen, 
extreem hoge golven 

 
 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2020.1  www.watersport-katwijk.nl 
 

8 

 
 
 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2020.1  www.watersport-katwijk.nl 
 

9 

 
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          
        
 
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 
 

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-6 september: De afsluitingvaartocht van 2020 
‘Aalsmeer’ 
24 september-30 september: Schiedam! Wij hebben het 
gemist, dus wie er mee wil: wij gaan weer naar de 
‘Branderfeesten’ 
9 november: Bingo 
 
Namens de evenementencommissie, Wil en Joke:  adressen vóór in de 
MEERPAAL 
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Inschrijfformulier vaartocht Rotterdam. 
 
Naam Boot............................................................................................................. 
 
Naam Schipper....................................................................................................... 
 
Mobiel.................................................................................................................... 
 
Box nummer.......................................................................................................... 
 
Lengte.................................................................................................................... 
 
Breedte................................................................................................................... 
 
Lengte x €1,20 p/m incl stroom =.....................x........nachten = €……………… 
 

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

 
Afrekenen bij inschrijving.  Inleveren bij de evenementencommissie. 
 
Joke Jonker , Rijnmond 27 of bij Wil Varkevisser,  Pr Hendrikkade 105 
 
Sluiting datum 4 mei 
 
Namens de evenementencommissie, Wil en Joke:  adressen vóór in de 
MEERPAAL 
 
 
 
BRANDERSFEESTEN SCHIEDAM 2020 

Donderdag , 24 september,  gaan we naar Schiedam. 
Dit gaat buiten de evenementen commissie om  maar  je moet  ter zijner wel 
opgeven. 
Nadere informatie volgt. 
 
Namens de evenementencommissie, Wil en Joke:  adressen vóór in de 
MEERPAAL 
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Najaars vaartocht naar Aalsmeer. 
 
Ook dit jaar willen we eindigen met het vaarseizoen naar “Jachthaven Nieuwe 
Meer” in Aalsmeer. 
Vorig jaar was het een groot succes! 
We vertrekken donderdag 3 september en eindigt zondag 6 september. 
Zaterdag 5 september is er een grote Braderie en s’avonds de gondelvaart met 
vele verlichte boten op de Westeinder Plassen. 
Als afsluiting een spetterend Vuurwerk! 
 
Vuur en Licht op het water! 
 
Aan het eind van de feestweek vindt zaterdag 12 september de Pramenrace 
plaats; ook een Aalsmeerse traditie. 
Het aanmeldformulier vindt u in de volgende meerpaal. 
 
Namens de evenementencommissie, Wil en Joke:  adressen vóór in de 
MEERPAAL 
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KNRM: Stabiel aantal reddingsacties in 2019    
 
In 2019 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) 2.458 keer uitgevaren en werden 4.258 mensen gered 
of geholpen. Dat is iets minder dan vorig jaar, maar passend in het gemiddelde 
van de laatste jaren. Opvallend is de stijging van het aantal acties ten behoeve 
van de binnenvaart en koopvaardij. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2019, die de 
KNRM onlangs presenteerde. 
 
reddingsacties 
Bij de binnenvaart ligt de nadruk op hulpverleningen bij brand aan boord, 
stranding en zinken. Bij de koopvaardij gaat het vaak om medische evacuaties 
vanwege zieke zeelieden aan boord. Dat gebeurt in samenwerking met de 
artsen van de KNRM Radio Medische Dienst (RMD).  
 
De artsen van deze unieke dienst zijn 24 uur per dag oproepbaar bij 
spoedgevallen aan boord van een zeeschip of jacht, waar ook ter wereld. Zij 
hebben een normale artsenpraktijk en doen daarnaast het werk voor de RMD. 
De Radio Medische Dienst van de KNRM gaf dit jaar 715 keer medische hulp 
op afstand aan zeelieden. Bij 66 van deze medische incidenten was een 
evacuatie van het slachtoffer of de patiënt met een reddingboot noodzakelijk. 
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UITNODIGING LEDENVERGADERING  
LEDENVERGADERING 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van 2020. 
Locatie : Tripodia, Hoorneslaan , Katwijk 
 
Datum : Vrijdag 20 maart 2020 
Aanvang : 20.00 uur 
 
Neem uw Meerpaal en uw naamkaartje mee. 
 
Op de agenda staan de volgende punten. 
 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen. 
3. In en uitgaande stukken. 
4. Notulen ALV 2019 (zie Meerpaal 1/2020). 
5. Jaarverslagen van 2019, secretariaat en evenementencommissie 
(zie Meerpaal 1/2020). 
6. Jaarverslag penningmeester (wordt uitgereikt op de vergadering). 
7. Verslag kascontrolecommissie, en verkiezing nieuw lid. 
8. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar zijn, Jan v. Duijn, Joke Jonker 
en Jaap.v.d. Horn. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot aan het begin van 
de vergadering bij het bestuur. 
9. Vaststelling contributie voor 2020. 
Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 27,50 en € 25,00 voor 
betaling van contributie met machtiging. 
10. Huldiging jubilarissen. 
11. Komende evenementen. 
12. Rondvraag en sluiting. 
 
Na afloop is er weer een bingo met vele mooie prijzen. 
 
Het Bestuur. 
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Verslag van: Ledenvergadering AWK  
 
Locatie:Zalencentrum Tripodia Katwijk 
Datum :15 maart 2019 
Aanvang: 20.00 uur 
Aanwezig: 60 personen 
 
Opening: 
De voorzitter heet de leden hartelijk welkom op de ledenvergadering in het 54 
ste verenigingsjaar. 
Er kan worden terug gekeken op een zonnig zomerseizoen van 2018. 
 
2. Mededelingen: 
Overledenen: 
Er wordt stil gestaan bij de overledenen dit verenigingsjaar. Dhr. G.v.Duijn, 
Dhr. Ouwehand en de vrouw van Dhr. L. Parlevliet. De voorzitter wenst de 
familie alle sterkte toe. 
 
Privacy wet: 
Zoals alle bedrijven, verenigingen en stichtingen moet ook de AWK voldoen 
aan de nieuwe privacywet. In de volgende Meerpaal zal de tekst van deze 
regels voor onze vereniging worden vermeld. Indien iemand van de leden 
bezwaar heeft tegen de gebruik van zijn gegevens kan hier uiteraard bezwaar 
tegen worden gemaakt. Dit kan gedaan worden via het secretariaat. In de 
privacyregels kan men zien wat er met de gegevens van de leden gedaan wordt. 
In het kort komt het er op neer dat de gegevens uitsluitend worden gebruikt 
voor het contact met de leden en ten behoeve van de administratie van de 
vereniging. 
Elektra: 
In april worden de elektrakasten aan de buiten zijden op bijna alle steigers 
vervangen. Deze kasten zijn al oud en geven regelmatig storing. Op steiger 9 
wordt een extra kast bijgeplaatst. De bestaande kaartlezers van deze kasten 
wordt indien het weer het toelaat uit de oude kasten gehaald om overgezet te 
worden in de nieuwe kasten. Na verwijdering van deze kaartlezers is tijdelijk 
geen gebruik van de passanten-aansluitingen mogelijk totdat de nieuwe 
kasten zijn geplaatst. Aan de overkant (groenstrook) zullen voor de passanten 
er 6 extra elektra punten bij komen. Dit was vrij eenvoudig 
mogelijk omdat de moederkasten destijds hiervoor al voorbereid waren. 
 
 



awk opgericht: 18 november 1965 

Meerpaal 2020.1  www.watersport-katwijk.nl 
 

15 

Schoonmaken steigers: 
Eind maart begin april zullen de hoofdsteigers weer worden schoongemaakt. 
Aan de huurders wordt dringend verzocht hun eigen zijsteiger 
zelf schoon te maken. Schoonmaak azijn is een zeer goed middel om de 
steigers schoon te krijgen.  
 
Evenementen commissie 
Wat de vereniging betreft kunnen we terugzien op een goed jaar met leuke 
evenementen. Prima geregeld door onze evenementen commissie, bestaande uit 
Joke Jonker en Wil Varkevisser met op de achtergrond Jan van Duijn. De 
vaartocht naar Purmerend was zeer geslaagd en ook de afsluitingstocht naar 
Schiedam was een succes, ook troffen we het met het weer. Onze dank naar 
deze mensen voor hun grote inzet voor onze vereniging. 
 
Tweede havenmeester: 
Per 1 april zal Evelyne Zwart versterking krijgen van een 2 e havenmeester en 
wel Wilma Lange. Zij is woonachtig in de Synthese te Katwijk. Watersporter in 
hart en nieren en groot geworden op het water op het schip van haar ouders. 
Wilma is tevens vrijwilligster bij de vrijwillige brandweer Katwijk.  
Wij wensen haar een goede toekomst in onze jachthaven. 
 
Havenrestaurant “Het Roer Om” 
Hans en Liesbeth van Klaveren uitbaters van het restaurant “Het Roer Om” 
vonden het na 9 jaar tijd voor een nieuwe uitdaging. Hans gaat werken als 
buschauffeur bij Arriva. Inmiddels hebben Ingrid en Fons Glasbergen per 1 
maart “Het Roer Om“ in handen genomen en hebben er ontzettend veel zin om 
het havenrestaurant te gaan exploiteren. Zij  
hebben tot december de kantine van Camping Sollasi in Noordwijkerhout 
geëxploiteerd en hebben dus ruime horecaervaring. 
 
Parkeerplaatsen Rabobank: 
Vorig jaar werd er gemeld dat de Rabobank in 2018 leeg zou komen. Dit wordt 
waarschijnlijk pas deze zomer. Er is nog geen nieuws over plannen ter plaatse 
te melden. Wel is er naar zowel Ouwehand bouw (koper) als naar de gemeente 
een brief gestuurd met het dringende verzoek om ons op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen. Ook is er aandacht gevraagd voor het parkeren, immers 
50% van het parkeerterrein is openbaar en eigendom van de gemeente. 
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Inzet vrijwilligers: 
Het bestuur wil iedereen die zich op een of andere manier ingezet heeft voor 
onze jachthaven en vereniging hartelijk danken. 
 
3. Inkomende en uitgaande stukken: 
Geen. 
 
4. Notulen ledenvergadering 2018: 
Deze worden zonder op of aanmerkingen vastgesteld en ondertekend. 
 
5. Jaarverslag secretariaat en evenementen commissie: 
Ook op deze verslagen zijn geen op of aanmerkingen en worden goedgekeurd. 
 
6. Financieel verslag: 
Teun geeft een verklaring t.a.v. het financieel jaarverslag. 
Kenmerkend is een daling van adverteerders. Er mag wel gesteld worden de 
vereniging financieel gezond is. Vanuit de leden wordt de vraag gesteld wat de 
algemene kosten zijn. Dit zijn uitgaven zoals PC, inkt, papier etc. 
 
7. Verslag kascommissie. c.q. verkiezing kascommissie: 
De commissie heeft geen onregelmatigheden in de boeken geconstateerd en 
geeft de penningmeester decharge voor het afgelopen boekjaar. 
De kascommissie bestaat nu uit : Hr.D. Broekhuizenen Mevr. D. v.d. Plas 
 
8. Betuursverkiezingen: 
Er hebben voor de vergadering geen kandidaten zich aangemeld voor het 
bestuur. Koos Ketting, Teun Kralt en Ron v.d. Haring zijn aftredend en 
herkiesbaar. Zij stellen zich voor een volgende periode weer herkiesbaar. 
De voorzitter Luuk Wagter is tevens aftredend en vraagt de aanwezige leden of 
er iemand het stokje van hem over wil nemen. 
Niemand is bereid het stokje van hem over te nemen. Hij geeft aan om nog 
voor 1 termijn het voorzitterschap op zicht te willen nemen en daarna te zullen 
stoppen. 
 
9. Vaststelling contributie: 
Voorgesteld wordt om de contributie te handhaven op het peil van 2018. 
Niemand stemt daarin tegen. 
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10. Jubilarissen: 
G.v. Beelen en J.M.T. Dongelmans zijn dit jaar 25 jaar lid van de vereniging. 
De voorzitter overhandigd de jubilarissen een pen en de dames een bosje 
bloemen. 
 
11. Rondvraag: 
Vanuit de leden wordt de vraag gesteld wat een bestuursfunctie binnen de 
AWK inhoud. 
De voorzitter meldt dat het bestuur gemiddeld 4 maal per jaar bijeenkomt. De 
meeste tijd kost het secretariaat. Het meehelpen aan evenementen behoort tot 
de activiteiten. Als dank voor het werk wat verricht wordt gaat het bestuur 1 
keer per jaar uit eten. 
 
 

 
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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Jaarverslag secretariaat 2019 

Algemeen: 
Het vaarseizoen 2019 is qua weersomstandigheden zeer wisselend verlopen. 
Van alles wat, hagelbuien, storm, hittegolf. Kortom voor elk wat wils, maar 
niet stabiel. Hierdoor waren er ook weer minder passanten in de jachthaven te 
bespeuren. Circa 8.300 tegen 9.200 in 2018. 
Diverse leden hebben een ligplaats in de haven gekregen. Maar de wachtlijst 
voor een ligplaats in onze haven is nog aanzienlijk, vooral in de kleinere boxen. 
 
Bestuur: 
Per 1 april heeft Koos Ketting na vele jaren secretaris te zijn geweest het 
secretariaat overgedragen aan Jaap.v.d. Horn. Koos blijft wel zitting nemen in 
het bestuur als 2 e secretaris. Dit jaar zijn er geen bestuursleden afgetreden of 
als nieuw bestuurslid benoemd. 
 
Ledenadministratie: 
In 2019 zijn de volgende leden ons ontvallen, M. Ouwehand, H.V. Schadee v. 
Doorn, D. Hus, G .v.d. Panne, G. v. Wijngaarden. 
Ook is het ledenaantal wisselend er zijn er 18 nieuwe leden die zich hebben 
ingeschreven en 26 leden hebben de vereniging vaarwel gezegd. 
 
De Meerpaal: 
Dit clubblad beleefd dit jaar zijn 40 ste jaar. Het blad is in 2019 vier keer 
verschenen. Joke Blom (redactrice Meerpaal) heeft de grootst moeite om elke 
keer het clubblad gevuld te krijgen met leuke stukjes. Twee adverteerders 
hebben aangegeven niet meer te zullen adverteren in de Meerpaal. 
 
Wel en wee van de AWK: 
In heel Nederland zit het verenigingsleven in een negatieve spiraal.Voor de 
watersport voor een deel te wijten aan de vergrijzing. Gelukkig zien we hier en 
daar toch weer boten verkocht worden aan jongeren, mede door de lage prijs 
van de wat oudere boten. De deelname aan evenementen laat te wensen over. 
Iedereen is druk drukdruk. 
 
Wetenswaardigheden jachthaven: 
Door de stijgende kosten van het onderhoud in de jachthaven zijn de boxhuren 
dit jaar met 5% verhoogd. Toch is onze haven nog ver uit de goedkoopste in de 
regio. In 2019 zijn er 15 stroompalen vervangen. In maart 2020 volgen er nog 
21 stuks. De haven voldoet dan weer aan de laatste eisen van veiligheid 
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conform de voorschriften. Ook in 2019 is de vissteiger in de groenstrook 
verwijderd (deze gaf veel overlast door schreeuwende en zwemmende 
jongeren). 
 
In dit jaar is Wilma Lange aangesteld als 2 de havenmeester. 
 
Mailadres secretariaat: 
 
Het mailadres van het secretariaat is: secawk1965@gmail.com. 
 

 
U komt toch ook  naar de ledenvergadering van de AWK? 
 
 Met als afsluiting een gratis  
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Verslag Evenementencommisie 2019 
www.watersport-Katwijk.nl 
 
Januari: 
Activiteit: Nieuwjaars receptie 
Plaats:  Restaurant “Het Roerom” bij de jachthaven. 
Datum: 4 januari 
Zaterdag 4 januari was het restaurant van de jachthaven open om de leden en 
het bestuur van de AWK elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar te 
wensen. Er waren 58 personen aanwezig en allen werden voorzien van een 
hapje en een drankje. Het was een gezellige middag die om 19.00 uur werd 
afgesloten. 
 
Februari: 
Activiteit: Clubetentje 
Plaats:  Chinees restaurant ‘Kamsan’ 
Datum:  22 februari 
Een hele gezellige avond, 38 personen waren aanwezig. 
Het eten was voortreffelijk, daar was iedereen het over eens! 
 
Maart: 
Activiteit: Ledenvergadering 
Plaats. Tripodia 
Datum 20 maart 
Er waren 60 personen aanwezig waarvan 36 leden. 
Er waren drie jubilarissen, één zich had afgemeld. 
Na afloop was er een gratis bingo. 
 
Mei: 
Activiteit: Hemelvaartstocht. 
Plaats: Lisse 
Datum: 30 mei t/ m 2 juni 
Dit jaar ging de Voorjaarstocht naar Lisse waar we heel gastvrij werden 
ontvangen door de vrijwilligers. 
We waren met 15 boten. 
Vrijdagavond was er een BBQ die werd verzorgd door de plaatselijke slager; 
het was heerlijk en heel goed geregeld. 
Zaterdagavond een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje, gezongen 
en gedanst op de muziek van Jaap en Jan! 
Sommigen zijn zondagmorgen weggegaan anderen bleven nog. 
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Augustus: 
Activiteit: Havendag 
Plaats: Katwijk 
Datum: 23 augustus 
Heel jammer maar het is niet doorgegaan; de weersvooruitzichten waren zo 
slecht dat we het niet aandurfden. 
 
September: 
Activiteit: Najaar vaartocht 
Datum: 5 t/m 8 september 
We waren met 12 boten; 5 hadden er af gezegd. 
De Havenmeester had ons een platte grond gestuurd waar we moesten liggen, 
het was allemaal heel goed geregeld. 
Vrijdagmorgen met zijn allen koffie gedronken bij de plaatselijke bakker met 
wat lekkers. 
 

Z!@
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Opleidingen en cursussen om je vaarkennis en vaardigheid te vergroten 
 
De wintermaanden zijn 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.  
 
Een aantal mogelijkheden op een rij: 
 
Klein vaarbewijs. Je kunt vaarbewijs 1 en/of vaarbewijs 2 halen (klein 
vaarbewijs). Ook al vaar je in een schip waarbij je geen vaarbewijs nodig hebt, 
is het toch leuk om dit te halen. Je leert de vaarregels, betekenis van betonning 
en licht/geluidsseinen en meer. Bij vaarbewijs 2 hoort ook nog een stuk 
basiskennis van navigatie. 
 
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. 
 
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. 
 
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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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Safety Sea Survival cursussen. Ervaar in geconditioneerde omstandigheden 
(zwembad) hoe om te gaan met veiligheidsmiddelen op zee. 
 
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 
(Commissie watersport opleidingen), een samenwerkingsverband van HISWA 
Vereniging en het Watersportverbond, organiseren deze theoretische cursussen. 
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Voor informatie over vaarbewijzen kun je terecht bij het CBR, dat sinds januari 
2020 de examens afneemt. 
 
Goede, veilige vaart! 
 
 
 
 
 
 

 
\ 

Wij rekenen op uw 
aanwezigheid! 


