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Jaargang 42 nummer 1 oplage 350 exemplaren , 4 x /jaar 

Datum: februari 2021 

 

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 

  

1ste Secretaris:      J. v. d. Horn,  Berkenpad 10, 2231 XK Rijnsburg                   0624496223 

                             Email: jaap.vdhorn@icloud.com                                                                   

 

2de Secretaris:      

 

Penningmeester:  T. Kralt  Schaapherdershoek 14 ,2231 AC Rijnsburg              0714020165 

                             Email: t.kralt@telfortglasvezel.nl                                             0619955721 

 

Bestuurslid:          Jan v. Duijn Remisestraat 14, 2225 JT Katwijk                      0714075553 

                             Email: jhwvanduyn@gmail.com                                          0610406464 

                                   

Bestuurslid EC:    Joke Jonker, Rijnmond  27, 2225 VL Katwijk                        0714015928 

                              Email:  vishandeljonker@hotmail.com                                0622196319    

                                      

Bestuurslid:          Joke Blom. Adres zie hieronder. 

 

De Meerpaal 

Redactie:              Joke Blom  Pr. Beatrixlaan 43, 2224 XH  Katwijk                     

                             Email: j.blom1959@gmail.com                                                06 38916349  

 

 

Evenementencommissie: 

Hoofd: Joke Jonker, Rijnmond 27,    2225 VL  Katwijk                                       0714015928              

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. 

mailto:lwagter@kpnmail.nl
mailto:t.kralt@telfortglasvezel.nl
mailto:jaap.vdhorn@
mailto:j
mailto:vishandeljonker@hotmail.
mailto:j.blom1959@gmail.com
http://.watersport-katwijk.nl/
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Voorwoord. 
 

Het voorjaar zit weer in de lucht. Het is ’s ochtends alweer vroeg licht en ook 

’s avonds kunnen we langer van het daglicht genieten. Maar het 

voorjaarsgevoel geeft nu ook een gevoel van hoop. 

 

Het voorjaar is altijd al een periode van nieuw leven maar dit keer geeft het ook 

gevoel van hoop: hopen op een betere wereld en een toekomst waarin we elkaar 

weer kunnen zien en mogen omarmen. Hopen dat de corona overwonnen zal 

worden door de vaccins. 

In deze periode van lock-down, verlies, frustraties, afstand en onmacht hebben 

velen geleerd en begrepen dat het leven niet draait om rijk zijn, populair zijn of 

bezit. De mooiste dingen in het leven zijn geen dingen. Het zijn mensen, 

plaatsen, ervaringen. Het zijn gevoelens van liefde, vreugde, verbinding, begrip 

en plezier. 

 

Nu beheerst corona nog het leven maar ik hoop echt dat, wat Hugo de Jonge 

zegt, werkelijkheid wordt: we gaan een ‘soort normale’ zomer tegemoet. 

Daarom laat ik mij vaccineren en ik hoop vele met mij.  

 

Dus: als we een paar weken verder zijn…hup…naar de haven en de boot 

vaarklaar maken. De zomer wacht! 

 
 

 
 
 

Met lieve groet, 

 

Joke 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Corona!!!!! Dit beheerst sinds een jaar ons leven helemaal. 

Als ik dit stukje schrijf is er nog geen enkel vooruitzicht dat wij de normale 

ledenvergadering voor 1 april a.s. kunnen organiseren. Dat is dus de 2e keer dat 

wij deze vergadering moeten overslaan. Dit is nog nooit in de geschiedenis van 

onze vereniging voorgekomen. Maar wij zien als bestuur geen mogelijkheid 

om een vergadering, waar normaliter toch circa 80 personen aanwezig zijn, te 

organiseren met 1,5 meter afstand, afgezien van het feit dat we niet met zoveel 

personen bij elkaar mogen komen. 

 

Daarom in deze Meerpaal een overzicht van onze vereniging en de 

actualiteiten. Allereerst vindt u in deze uitgave een verslag van de 

penningmeester met de balans en het verslag van de kascontrole commissie. 

Deze kascontrolecommissie zullen we tot een volgende ledenvergadering in 

stand houden en nog geen opvolgers benoemen. Dank aan deze commissie dat 

zij in deze tijd toch de moeite hebben genomen om dit met de penningmeester 

in orde te maken. 

 

Ook van de secretaris zal u een kort verslag aantreffen. 

 

Evenementencommissie: deze heeft weinig te melden. Het was het afgelopen 

jaar niet mogelijk om iets te organiseren, dus is er ook niets te melden. Mocht 

er in de loop van de zomer meer mogelijk zijn, zal deze commissie direct 

daarop inspelen om eventueel in het najaar nog een vaartocht te organiseren en 

ook eventueel andere winter activiteiten. 

 

Samenstelling van het bestuur: vorig jaar waren Jan van Duyn, Joke Jonker en 

Jaap¨v.d. Horn aftredend en herkiesbaar. Wij hebben maar aangenomen dat het 

geen bezwaar is dat zij voor een volgende termijn zijn benoemd. Zoals wellicht 

eerder is aangegeven is Joke Blom toegetreden tot het bestuur.  

Ook in dit geval gaan wij ervan uit dat dit ook geen probleem is. Zij volgt Koos 

Ketting op die het afgelopen jaar afscheid heeft genomen.  

Eerder al gemeld in de Meerpaal.  Mochten er onder u leden zijn die zich voor 

een bestuursfunctie beschikbaar willen stellen. Neem dan contact op met een 

van de bestuursleden of met ondergetekende. 
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Haven:  

De havenmeester is veel in overleg geweest met andere partijen over o.a. de 

brugbediening van de Sandtlaanburg en daaraan gekoppeld de van der 

Heijdenbrug in Valkenburg.  Uitgangspunt is een ruimere bediening in het 

weekend en met name op zondag. Dit overleg loopt nog en we hopen in april 

daar meer duidelijkheid over te krijgen. Wat betreft de nieuwbouw van de 

Julianabrug kan gemeld worden dat de verbouwing iets langer gaat duren. De 

doorvaartbreedte is nu nog wat smaller maar de verwachting is dat die per 

begin april over is en dat de volle doorvaartbreedte weer benut kan worden. De 

openstelling voor het verkeer wordt verwacht per eind april.  

 

IJs en weder dienende zal eind maart weer water op de steigers zijn en zullen 

ook de steigers worden gereinigd. Fa Haasnoot zal de nodige onderhoud en 

vervangingswerkzaamheden in week 11 starten: vervanging dek hoofdsteiger 8 

brede gedeelte door houten delen welke meer bestand zijn voor 

bevoorradingskarren e.d. Ook de vingerpieren van steiger 8 tot 11 zullen los 

gemaakt worden van de hoofdsteiger om spanning te voorkomen waardoor in 

het verleden dek delen het hebben begeven bij de aansluiting met de 

hoofdsteigers. 

 

Ook buitensteiger 5 wordt vernieuwd incl. palen alsmede een buitengording 

van buitensteiger 6. Op steiger 1 zullen 2 tussenpalen worden voorzien van 

paalopzetters. Deze paalkoppen waren behoorlijk ingevreten. Ook zal er een 

inventarisatie gemaakt worden van alle palen van steigers 1 tot 7 om de rest 

levensduur zo goed mogelijk vast te stellen en een begroting voor de toekomst 

te kunnen vaststellen. U begrijpt het: er staat weer van alles te gebeuren op de 

haven om  gereed te zijn voor het nieuwe seizoen. Wij hopen dat er in de loop 

van het jaar weer meer mogelijk zal zijn en dat de maatregelen i.v.m. Corona 

zullen versoepelen.  

 

Havenrestaurant:  

De verbouwing-inrichting is in een eindfase. We kunnen gerust spreken van 

een complete metamorfose! Het ziet er werkelijk schitterend uit met een 

compleet nieuwe uitstraling.  

Wij hopen met de familie van Klaveren dat de horeca binnenkort meer 

vrijheden krijgt zodat de passanten, MAAR ZEKER OOK WIJ ALS VAST 

HUURDERS, daar weer welkom zijn voor een hapje en een sapje of om 

eventueel iets te vieren. 
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Beste leden: helaas is het niet mogelijk om u in persoon te ontmoeten op de 

vergadering. Gaat u ervanuit dat zodra er nieuws is, wij dit direct met u zullen 

delen, hetzij via de Meerpaal, nieuwsbrief of email. 

 

Wij als bestuur wensen wij u een coronavrije zomer en hopen op een goede 

gezondheid. 

 

Tot ziens in betere tijden. 

 

Namens het bestuur, 

 

Voorzitter: Luuk Wagter 
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JAARVERSLAGEN AWK  
 

Jaarverslag secretariaat AWK 2020 

 

Algemeen. 

Afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest. De corona heeft een grote impact 

op het verenigingsleven van de AWK gehad, zoals het niet door kunnen gaan 

van de algemene ledenvergadering, voor en najaarstocht , clubetentje en bingo 

etc. Om toch enige verbondenheid te creëren heeft het bestuur in november aan 

ieder lid een waardebon van slijterij Dirks toegezonden. 

 

Bij de Exploitatiemaatschappij Jachthaven Katwijk staan er nog vele 

inschrijvers op de wachtlijst voor een ligplaats. Ook zijn er door de 

coronacrisis meer boten verhandeld dan in 2019. Dit is gekomen doordat 

mensen toch in de zomer van 2020 op vakantie wilden en door de corona 

beperkt waren in hun vakantie mogelijkheden. Beperkingen zoals het reizen 

naar het buitenland en de beschikbaarheid van huurboten etc. 

 

Ledenadministratie. 

Zoals in voorgaande jaren is de ledenadministratie zeer wisselend, zo hebben er 

20 leden opgezegd en 15 nieuwe leden zich aangemeld. Momenteel staat de 

ledenstand op 307 leden. 

 

De Meerpaal. 

De uitgave van dit clubblad beleefde de 41 ste jaargang. De uitgave van ‘De 

Meerpaal’ staat onder druk omdat er weinig of geen kopij bij de redactie 

binnenkomt van de leden. Zoals al eerder is aangegeven heeft de AWK geen 

clubhuis en is dit blad voor de leden het enige contact wat er is. Ook kan de 

rubriek “van en voor leden” opgezet worden waar u iets te koop in kunt zetten, 

of te koop kunt vragen.  

Het aantal adverteerders is dit jaar gelijk gebleven Dit jaar is ook het drukken 

van de ‘Meerpaal’ overgegaan naar een andere drukker namelijk ‘Drukwerk 

Enzo Katwijk’.  

 

Bestuur. 

Ron v. d. Haring heeft afscheid van de van de watersport genomen en daarom 

zijn functie als bestuurslid opgezegd van de AWK. 

Het bestuur heeft in 2020 drie keer vergaderd waarvan i.v.m. corona 1 keer via 

Teams. 
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Bereikbaarheid: 

Het blijkt dat er bij opzeggen nog verkeerde e-mailadressen worden gebruikt, het 

enige goede is: 

secawk1965@gmail.com Bij opzeggen moet de naam van aanmelder en het 

lidnummer worden 

genoemd en niet de naam van de partner. 

 

Secretaris: Jaap v.d. Horn 
 

 

 

Jaarverslag penningmeester AWK 2020 

 

Beste leden /watersportvrienden 

 

Zoals eerder al gemeld in dit blad is het vooralsnog niet mogelijk om een 

algemene vergaderingen te houden, waarin verantwoording wordt afgelegd van 

o.a. het financiële beleid. 

 

Om u hieromtrent toch te informeren, voeg ik hierbij de overzichten van de 

jaren 2019 en 2020. Beide jaarrekeningen zijn door de kascommissies 

gecontroleerd. De verslagen treft u hierbij ook aan.  

 

• 2019 Was een jaar waarin alles nog zijn normale gangetje ging, 

waarbij de geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Het financiële 

overzicht wijst dan ook voor zich.  

• 2020 Het mag duidelijk zijn dat dit een heel ander beeld geeft 

dan de afgelopen jaren. Na de nieuwjaarsreceptie en het 

clubetentje zijn alle activiteiten stil komen te liggen. Als bestuur 

hebben wij toen gemeend het leed iets te verzachten door een u 

een cadeaubon aan te bieden. De kosten hiervan zijn op het 

overzicht apart vermeld.  

 

Mocht u vragen hebben over de verslagen, dan kunt u contact met mij 

opnemen. Mijn gegevens staan voor in het clubblad.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Penningmeester:  Teun Kralt  
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Financieel overzicht 2020. Resultatenrekening per 31-12-2020 
 

Uitgaven   Ontvangsten  
     

Meerpaal 1968.89  contributies 8450.00 
evenementen 
cadeaukaarten / actie 
corona 

1303.87 
 

3430.64 

 advertenties 649.50 

administratiekosten  829.18    

bankkosten 280.38    
representatiekosten 35.50    

algemene kosten 517.32    
     
          
     

exploitatieresultaat 733.72    
Totaal 9099.50  Totaal 9099.50 

 
 
Balans per 31-12-2020 
 

Activa   Passiva  

     

Inventaris / 
apparatuur 

6.00  Verenigingsvermogen 12272.37 

lening u/g 113.45  Nog terug te betalen 
aan adverteerder  

 
57.50 

Deelneming Stichting 
Jachthaven 

 
22.69 

   

ING 12187.73    
     

     

     
Totaal              12329.87  Totaal 12329.87 
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Financieel overzicht 2019. Resultatenrekening per 31-12-2019 

 

Uitgaven   Ontvangsten  
     

Meerpaal 2744.38  Contributies 8702.50 

evenementen 3277.10  Advertenties 770.00 

Administratiekosten * 1042.12    

bankkosten 329.61    

representatiekosten 30.00    

Algemene kosten 250.28    

*waaronder:     

     aanschaf PC  398,00     

     en printer      248,00     

     

exploitatieresultaat 1799.01    

Totaal 9472.50  Totaal 9472.50 

 

 

 

Balans per 31-12-2019 

 

Activa   Passiva  
     

Inventaris / 

apparatuur 

5.00  Verenigingsvermogen 11538.65 

lening u/g 113.45  Vooruit ontvangen  

Deelneming Stichting 

Jachthaven 

 

22.69 

 contributie 117.50 

ING 11515.01    

     

     

Totaal              11656.15  Totaal 11656.15 
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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 de loop van 2021. 

 

 

CBR: 

Het CBR ziet een flinke toename van het aantal Nederlanders dat het Klein 

Vaarbewijs (1 of 2) wil halen. In 2020 werden er ruim 40.000 examens 

aangevraagd. In 2016 waren dat er 26.000.   

 

In 2020 werd de grootste stijging in het aantal aanvragen genoteerd. Vooral 

dankzij de coronapandemie hebben veel Nederlanders afgelopen jaar het water 

(her-)ontdekt. Goed nieuws dat deze nieuwe watersporters zich goed 

voorbereiden voordat ze het water op gaan. 

 

Wachttijd voor examens 

Het CBR heeft sinds december 2020 geen examens voor het Vaarbewijs meer 

kunnen afnemen vanwege de lock-down. Hierdoor is er momenteel een flinke 

wachtlijst: als eerste komen straks als de theorie-examens weer toegestaan zijn 

de mensen aan de beurt die al eerder waren ingeschreven voor een examen.  

 

Dat betekent dat nieuwe kandidaten zich kunnen inschrijven voor een examen 

vanaf juni. In ieder geval tot en met 13 maart zijn er geen theorie-examens 

toegestaan vanwege de lock-down.  

Dat heeft te maken met de groepsvorming die de overheid zoveel mogelijk wil 

voorkomen.  

 

 

 

 

 

mailto:j.blom1959@gmail.com
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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          

        

Ook met vragen over adverteren kunt u op bovenstaand adres terecht. 

 
 
 
 
 
 

Rijkswaterstaat gaat autonoom vliegende drones inzetten bij incidenten op 

het water. publicatie: 13-12-2020 

 

Rijkswaterstaat heeft maandag 23 november 2020 een nieuw praktijkgebied 

voor drones in gebruik genomen langs de Waal, tussen Tiel en Nijmegen. In dit 

gebied gaan Rijkswaterstaat en hulpdiensten onder de naam ‘Drone2Go’ testen 

en vliegen met autonome drones om sneller een overzichtsbeeld te krijgen van 

een incident op de vaarweg. Zo geeft een drone bij aanvaringen, lozingen, 

drenkelingen, brand aan boord van een schip, afgevallen lading of 

olieverontreinigingen snel realtime-overzichtsbeelden vanuit de lucht. 

 

Minder hinder voor scheepvaart door drones 

Een zelfstandig vliegende drone wordt voorgeprogrammeerd en kan met 1 klik 

op de kaart precies daar uitkomen, waar Rijkswaterstaat hem wil hebben.  

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. 

 

mailto:SECAWK1965@GMAIL.COM
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De inzet van drones leidt tot minder hinder voor de scheepvaart, geringere 

milieuschade en kostenbesparingen. Rijkswaterstaat wil met Drone2Go 

uiteindelijk op meerdere locaties in het land vaste landings- en vertrekpunten 

voor autonoom vliegende drones realiseren. Het praktijkgebied aan de Waal is 

de eerste locatie die hiervoor in gebruik genomen wordt. In dit gebied werkt 

Rijkswaterstaat samen met politie, brandweer, ILT aerosensing en de NVWA 

onder de naam ‘Drone2Go’. Het is de bedoeling dat de dronebeelden live 

beschikbaar komen voor de operators in verkeerspost aan de Waal. Daarnaast 

kunnen ook de mobiel verkeersleiders op het water, de politie en de brandweer 

deze beelden zien op hun eigen schermen, om zo direct gericht tot actie over te 

kunnen gaan. 

 

Minister Van Nieuwenhuizen over het praktijkgebied 

“Drones nemen ons gevaarlijk werk uit handen en komen op plekken waar 

mensen niet kunnen komen. Ze maken zichtbaar wat wij niet kunnen zien en 

bewijzen keer op keer hun meerwaarde voor specifiek werk. Daarom moeten 

we ze goed en vellig leren gebruiken. De ingebruikname van het praktijkgebied 

van Drone2Go helpt ons om van innovatie naar praktijk te gaan”. 

 

Uitwijken voor obstakels 

Om het gebied officieel in gebruik te nemen is meerdere keren gevlogen met 

een zelfstandige drone. Via een livestream keken alle betrokken marktpartijen 

en partners mee hoe deze drone liet zien dat hij aankwam waar hij moest zijn 

én onderweg zelfstandig kon uitwijken voor obstakels op zijn route. De 

komende tijd gaat Drone2Go dit nog verder ontwikkelen in het praktijkgebied. 

Op die manier leert men steeds beter hoe autonome drones op een veilige 

manier onderdeel kunnen worden van de dagelijkse operatie van 

Rijkswaterstaat. Het is de bedoeling dat hele Nederlandse dronesector mee kan 

profiteren en leren van de ervaringen die Drone2Go langs de Waal opdoet. 
Bron: Rijkswaterstaat 

 

 

 

                                
Oplossingen verderop in deze MEERPAAL 
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Zoekt U betaalbaar onderhoud en stalling. 

Mogelijkheden voor de Doe het Zelver. 

Tevens betaalbare zeilmaker aan huis. 

Voor Valkenburg E.O. 

 

 
 

 

 

                         
Oplossingen verderop in deze MEERPAAL 
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Onderkoeling: bron: varen doe je samen 

 

Onderkoeling is een verschijnsel waardoor de normale stofwisseling in gevaar 

komt. Onderkoeling, ook wel hypothermie genoemd, 

kan iedereen overkomen. En omdat weinig mensen van het gevaar van 

onderkoeling op de hoogte zijn, kun je onnodig in een gevaarlijke situatie 

terechtkomen.  

 

Welke oorzaken zijn er? 

Er zijn verschillende oorzaken voor onderkoeling. Te water raken is een 

duidelijke aanleiding voor onderkoeling, maar ook op het droge kan 

onderkoeling optreden. Het kan eigenlijk iedereen overkomen die buiten actief 

is. Tijdens zwemmen, surfen, duiken en zeilen, zelfs tijdens vissen kan 

onderkoeling ontstaan. Zeker wanneer men zich onvoldoende voorbereidt of de 

weersomstandigheden plotseling veranderen. Maar ook iemand die ’s nachts 

thuis valt en niet meer op kan staan kan onderkoeld raken. 

 

Cold shock 

Het grootste gevaar van in koud water vallen is de zogenoemde cold shock. Dit 

is een oncontroleerbare, op hyperventilatie lijkende ademhaling. Men kan het 

gevoel krijgen dat de luchtweg is afgesloten en voelt hevige pijn. Onder water 

zorgt cold shock ervoor dat je onbedwingbaar moet ademen, wat de paniek 

alleen maar groter maakt. Door de cold shock treedt ook een plotselinge 

versnelling op van de hartslag. De cold shock kan ook tot een harstilstand 

leiden. Soms is het niet mogelijk om te zwemmen. De cold shock duurt enkele 

minuten en daarna kan je weer normaal ademhalen; wel begint dan de 

afkoeling van het lichaam. Bij een cold shock is een goed reddingsvest 

levensreddend doordat deze het gezicht boven water houdt. 

 

Onderkoeling 

Wat (niet) te doen in geval van onderkoeling 

Wat gebeurt er eigenlijk als je onderkoeld raakt? 

Het grootste gevaar van onderkoeling is, dat het sluipend verloopt. Ook al 

merken we dit niet, ieder mens verliest voortdurend warmte en maakt 

voortdurend warmte aan. Wanneer de warmteafgifte groter is dan de aanmaak, 

zal de lichaamstemperatuur dalen. Vooral bij veel wind en wanneer men nat is, 

zal afkoeling sneller optreden. In water raakt je lichaam ongeveer vier keer 

sneller warmte kwijt dan in lucht en hoe kouder het water, hoe sneller dit 

proces verloopt. 
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Zodra de lichaamstemperatuur beneden 35°C daalt, spreekt men van 

onderkoeling. Het eerste stadium van onderkoeling is kippenvel. In het tweede 

stadium van onderkoeling gaat het lichaam rillen en treedt er soms agitatie op. 

In een volgend stadium wordt de patiënt suf en sloom, gaat hij slechter 

presteren. 

Coördinatie en beoordelingsvermogen nemen af. Omdat de spraak verward kan 

raken, kun je de indruk krijgen dat de patiënt dronken is. Beneden 32°C zal 

bewusteloosheid optreden en gaat het hart langzamer kloppen. Rond 28°C 

veroorzaakt de lage lichaamstemperatuur een spontane stilstand van de 

bloedsomloop. Toch zijn er onderkoelingsslachtoffers bekend die tot ruim 

onder deze temperatuur zijn afgekoeld, gered zijn en hersteld zijn zonder 

daarvan nadelige gevolgen te hebben ondervonden. Tijdens onderkoeling 

vernauwen de bloedvaten van de huid en spieren in armen en benen. De spieren 

kunnen verstijven waardoor er nauwelijks kracht meer is in armen en benen. 

Het wordt dan lastig om bijvoorbeeld een reddingsmiddel te pakken of een 

lichtkogel af te schieten. Zwemmen wordt na verloop van tijd onmogelijk. 

Door de vernauwing van de bloedvaten is er nauwelijks hartslag te voelen in de 

slagaders in de lies of hals. Zo kan de indruk ontstaan dat het slachtoffer is 

overleden. In sommige gevallen is dit echter niet zo! De dood kan pas met 

zekerheid in een ziekenhuis worden vastgesteld, en alleen als de patiënt eerst is 

opgewarmd. Vandaar: niemand is dood tenzij warm en dood.  

 

Hoe kun je onderkoeling voorkomen? 

Onderkoeling kan worden voorkomen door goede kledingkeuze en de juiste 

uitrusting. Een isolatiedeken (van versterkt aluminiumfolie) in combinatie met 

een deken zijn noodzakelijke hulpmiddelen, mits het slachtoffer daar volledig 

in wordt ingepakt. Dikke plastic vuilniszakken zijn echter ook al effectief. Hoe 

verder je lichaam uit het water blijft, hoe beter het is. Reddingsvlotten, 

reddingsboeien of wrakhout kunnen je redding betekenen als je daardoor 

gedeeltelijk uit het water kunt blijven en niet hoeft te zwemmen. Anderzijds zal 

water in een reddingsvlot de afkoeling versnellen. 

Voorkom onderkoeling door: 

 

• Voldoende warme kleding (thermo-ondergoed, fleece tussenlaag en water- en 

winddichte maar wél ademende bovenlaag) of een surfpak, droogpak, 

overlevingspak of warmte-overall (steamer) te dragen. 

• Te zorgen voor goede ventilatie. Ook door transpireren koel je af. Wanneer 

transpiratievocht niet weg kan, kan onderkoeling optreden. 

• Draag op het water een goedgekeurd reddingsvest. 
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• Zorg voor persoonlijke noodsignalen om de tijd in het water zo kort mogelijk 

te houden. 

• Te letten op de eerste symptomen: rillen, sufheid, verward spreken, stijfheid. 

 

Overlevingskansen in water 

Er is geen enkele wetmatigheid bij de overlevingskansen in water. 

Onderstaande tabel is een zeer ruwe indicatie. De werkelijke overlevingstijd 

hangt af van veel factoren zoals lichaamsbouw, hoeveelheid onderhuids vet, 

gebruik van alcohol of medicijnen, kleding, geslacht, windsnelheid, 

golfhoogtes, lichamelijke en geestelijke conditie. 

Watertemperatuur  Wetsuit  Gekleed  Zwemkleding 

0° C 1   5 minuten 9 minuten  2 minuten 

5° C    3 uur   1 uur   0,5 uur 

10° C    9 uur  3 uur  1 uur 

15° C    12 uur   5 uur   2 uur 

20° C    15 uur  8 uur   4 uur 

 

Raak je te water 

• Ga alleen zwemmen als je denkt de kant te kunnen bereiken of dat je een 

drijvend voorwerp vindt om je aan vast te klampen; 

• Blijf anders stilliggen en maak je zo klein mogelijk. Het contactoppervlak met 

het water is dan zo klein mogelijk. Er kan zich tijdelijk een dun isolatielaagje 

van verwarmd water vormen tussen de kleding en de huid. Oksels en liezen 

liggen beschut zodat onderkoeling langzamer gaat. 

• Raak niet in paniek en denk positief: de wil om te overleven redt levens. 

 

Wat moet je doen als iemand onderkoeld is geraakt? 

1. Horizontaal verplaatsen 

Langdurig drijven in het water leidt tot veel vochtverlies. Daardoor stroomt er 

minder bloed door het lichaam dat ook nog eens stroperiger is geworden. Door 

de zwaartekracht verplaatst het resterende 

stroperige bloed zich van de romp naar de ledematen. Het toch al zwak 

functionerende hart zal deze 

verandering niet kunnen bijhouden. Door het slachtoffer horizontaal uit het 

water te halen wordt dit 

enigszins voorkomen. 

2. Alarmeren Kustwacht 

Laat direct alarmeren via de Kustwacht op marifoonkanaal 16 of DSC, of op 

het land: bel 1-1-2 en 

vertel erbij dat het om een onderkoelingsslachtoffer gaat. 
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3. Geen ademhaling? 

Beschouw een slachtoffer dat onderkoeld uit het water is gehaald als een 

drenkeling. Wanneer 

het slachtoffer ademt is er ook hartactie. Dan is temperatuurisolatie de 

volgende stap. Twijfel je 

aan de ademhaling, of als er geen ademhaling is, begin dan met 5 keer te 

beademen. Zowel door 

de onderkoeling als de eventuele verdrinking kan de beademing moeizaam 

verlopen door de 

beschadiging van de longen en spierstijfheid. Is er geen reactie, ga dan verder 

met hartmassage. 

Ga door met de reanimatie tot de professionele hulpverleners het overnemen. 

Geef de moed niet op. 

4. Temperatuurisolatie 

Een onderkoeld slachtoffer moet zo snel mogelijk tegen verdere afkoeling 

worden afgeschermd. Pak de armen en benen apart in zodat ze de romp niet 

extra kunnen afkoelen. Vergeet vooral niet het hoofd goed te beschermen, het 

heeft een relatief groot oppervlak en daardoor gaat er veel warmte verloren. 

Een onderkoelingsdeken is ideaal om verdere afkoeling tegen te gaan. Een 

onderkoelingsdeken werkt alleen goed in combinatie met een deken. Heb je 

geen onderkoelingsdeken, gebruik dan vuilniszakken, of bedek het slachtoffer 

met een deken, een slaapzak, of jassen. 

5. Niet doen! 

Probeer een onderkoeld slachtoffer nooit iets te drinken te geven. Geef een 

onderkoeld slachtoffer nooit alcoholische dranken. Alcohol verwijdt de 

bloedvaten en kan juist daling van de temperatuur tot gevolg hebben. Beweeg 

een onderkoeld slachtoffer zo weinig mogelijk, behandel het lichaam alsof het 

van glas is gemaakt. 

 

6. Wel doen! 

Zoek in elk geval warmte en beschutting, bescherm het slachtoffer tegen 

verdere afkoeling. Een 

aanspreekbaar slachtoffer dat zelf een beker kan vasthouden, mag warme, liefst 

goed gesuikerde, 

dranken innemen en begeleid onder een handlauwe douche. Kleed het 

slachtoffer niet uit, tenzij in een beschutte en verwarmde ruimte en als je 

daarna het slachtoffer ook met droge kleding kan aankleden. 
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Visserstrui.  

 

Dé Nederlandse visserstrui bestaat niet. Toch zijn veel 

van de truien te herleiden naar de thuishaven van de 

visser die hem droeg, herkenbaar aan de vele 

streekgebonden motieven en patronen die 

tegelijkertijd onderling sterk kunnen verschillen. 

Of naar de thuishaven waar zijn bruid vandaan kwam. 

Want visserstruien werden gebreid door de vrouw, die 

het van haar moeder leerde. Op internet vind u 

breipatronen en ook in dit boek  staat veel informatie 

over de visserstrui.  

Zelf heb ik er ook één en deze zit echt comfortabel.    

 

Natuurlijk niet zelf gebreid.  Joke. 
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GEOPEND VANAF SEIZOEN 

2021 

 

 

 
Oplossing droedels:  veronderstelling,  pindakaas 

                                    omleiding, benzine 
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GAS 

 

Gas zorgt voor gemak aan boord. Je kunt ermee koken, koelen en verwarmen, 

net als thuis. Het gebruik van gas is veilig, zolang je er zorgvuldig mee omgaat, 

de gasinstallatie goedgekeurd is en minimaal elke drie jaar wordt 

gecontroleerd. 

Gasveilig 

Gas vraagt wel om extra aandacht. Als er een lek ontstaat, zal het gas 

zich onderin in het schip ophopen en is er ontploffings- en brandgevaar. 

Helaas gebeuren er elk vaarseizoen ongelukken met gas aan boord.  

 

10 gouden regels voor veilig gebruik van gas aan boord 

 

➢ Gebruik gasflessen die geschikt zijn voor de watersport 

➢ Instrueer en informeer je bemanning over veilig gebruik van de 

gasinstallatie en de brandblussers 

➢ Bewaar nooit (lege) gasflessen onderdeks in je jacht maar altijd 

in de speciale gasbun of flessenkast, en merk deze 

➢ Sleutel niet zelf aan je gasinstallatie, het is specialistenwerk 

➢ Laat om de drie jaar een inspectie uitvoeren van je gasinstallatie 

aan boord door een bedrijf met het Certificaat Gastechniek 

➢ Zorg voor voldoende ventilatie, voorkom condens of erger: 

koolmonoxide 

➢ Sluit alle gasafsluiters als je van boord gaat. 

➢ Houd je gasapparatuur schoon en jong. Vervang elke tien jaar 

de gasdrukregelaar en bij voorkeur de gasslang om de drie jaar 

➢ Raadpleeg direct een vakman bij gebreken aan de installatie; ga 

niet zelf repareren 

➢ Zorg voor goed functionerend blusmateriaal 
 

 

 
 

Kleuren is gezond 

In de lock-down hebben veel mensen een nieuwe hobby gevonden: kleuren/ 

kleuren voor volwassenen.  Kleuren is een rustgevende bezigheid waarmee je 

gelijk je brein traint. De meeste volwassenen stimuleren hun rechterhersenhelft 

– het creatieve brein – nog maar weinig. Er zijn simpelweg te weinig mensen 

die na de basisschool nog met tekenen en kleuren bezig zijn. 

Probeer het eens, zie laatste pagina: er gaat een wereld voor u open. 
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