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Jaargang 42 nummer 3 oplage 350 exemplaren , 3 x /jaar 

Datum: december 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:      Joke Blom. Adres zie onder 

 

Penningmeester:  T. Kralt. Adres zie boven.  

 

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:          . 

 

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
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Voorwoord. 

 

Lieve allemaal, 

 

Bij deze ontvangt u de derde MEERPAAL van 2021.  Ik zat even in mijn 

‘archieven’ te bladeren en zag dat ik volgend jaar, 2022, alweer 10 jaar de 

redactie van de MEERPAAL op mij neem. Dirk Broekhuizen, de vorige 

redacteur, had aangeven te willen stoppen en Klaas meldde dat aan Gilles, 

waarop Gilles antwoordde dat hij wel een vervanger wist. We lagen toen in 

Schiedam, Brandersfeesten, toen Gilles en Klaas hadden besloten dat het een 

leuke job voor mij was. En ze hadden gelijk: ik doe het al 10 jaar met veel 

plezier. Af en toe kan ik lekker mopperen als ik weinig kopij krijg of als het 

niet zo lukt zoals ik het voor ogen had, maar het blijft toch een leuke uitdaging 

om weer een nieuwe MEERPAAL naar de drukker te sturen. En na al die jaren 

blijf ik het een spannend moment vinden om op de knop ‘versturen’ op de 

computer te drukken: de MEERPAAL versturen naar de drukker:  dan is de 

MEERPAAL niet meer van mij. En als de MEERPAAL dan op de deurmat valt 

zie ik gelijk al taal- en spellingsfouten die ik, ondanks geregeld de 

spellingscontrole te hebben gebruikt, niet heb gezien… ☹ 

 

We zitten nog steeds in de corona ellende. Vorige MEERPAAL was ik nog een 

beetje hoopvol wat betreft evenementen maar nu is er niets meer over te 

zeggen, niemand weet welke kant het opgaat met het virus, en alle 

virusmutaties die hieruit ontstaan. Je probeert je niet bang te laten maken maar 

toch kan het mij soms wel aanvliegen. Dan denk ik even aan een gedichtje dat 

ik met u wil delen:  

 
 

Lieve groet, fijne feestdagen en veel leesplezier,  Joke Blom 
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VAN DE BESTUURSTAFEL….. 

  

Hoe moet ik beginnen?  Corona heeft wederom een grote invloed op ons leven 

en dus ook op het verenigingsleven. 

Zojuist de persconferentie weer gezien. Alles weer op slot horeca tot 5 uur 

open, 1,5 meter afstand enz. enz. 

Het bestuur was blij dat er weer enige activiteiten mogelijk waren en had ook 

weer een nieuwjaarsreceptie gepland in het havenrestaurant De Zuidwester. 

Het leek ons juist een prima idee omdat dan ook meerdere leden kennis zouden 

kunnen maken met de familie van Klaveren en kunnen genieten van de fraaie 

nieuwe inrichting. 

Heláás zullen we dit weer af moeten blazen aangezien staande receptie met 1,5 

meter afstand niet mogelijk is. Jammer maar het is niet anders. 

  

Vanuit het bestuur is te melden dat er voor het komende jaar alweer druk 

overleg is voor een voorjaarsvaartocht en eventueel andere activiteiten, een en 

andere uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen van Corona. 

Terugkijkend op 2021 is te melden dat de najaar tocht naar Rotterdam gezellig 

is geweest en ook met plezier kunnen we terugkijken op de haven- (visbak) 

dag. Zeer geslaagd met meer dan perfectie kwaliteit gebakken vis en een sapje. 

De hele voorraad vis was begin van de middag uitverkocht en met smaak 

verorberd. Helaas moest Jan van Duyn dit keer verstek laten gaan om 

gezondheidsredenen en werd er dus geen makreel gerookt. Inmiddels gaat het 

stukken beter met Jan en we gaan er dan ook vanuit dat hij in 2022 weer zijn 

grote hobby kan uitoefenen en wij weer kunnen genieten van een vers gerookt 

makreeltje. Een bijzonder dankjewel voor alle vrijwilligers die dit mogelijk 

hebben gemaakt en in het bijzonder Joke Jonker die vanuit de 

evenementencommissie hier een voortrekkersrol in heeft gespeeld. 

  

SECRETARIAAT 

Voor een goede en snelle communicatie is het voor het bestuur en met name 

voor de secretaris van groot belang dat wij beschikken over uw 

EMAILADRES. Wij vragen u dringend om dit even door te geven aan onze 

secretaris Jaap v.d. Horn.  Secawk1965@gmail.com 

 

 

BESTUUR 

Voor het voortbestaan van onze vereniging is het van groot belang dat er fris 

bloed (lees jonger) is het bestuur komt. Immers voorzitter, penningmeester 

raken op leeftijd en willen ook een keer stoppen. Ondergetekende zit inmiddels 

mailto:Secawk1965@gmail.com
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al meer dan 30 jaar in het bestuur en al vele jaren als voorzitter. Ik ben niet van 

plan om eeuwig door te gaan, Geldt ook voor onze penningmeester Teun. 

Wij, en de andere bestuursleden doen het nog met veel plezier, maar voor alles 

is een tijd. DUS ALS U WILT DAT ONZE VERENIGING DOORGAAT, 

DENK DAN SERIEUS NA OM U BESCHIKBAAR TE STELLEN VOOR 

EEN BESTUURSFUNCTIE! Kom er geen nieuwe aanwas voor het bestuur 

dan ziet het er slecht uit voor het voortbestaan van onze vereniging en in 

verdere toekomst. 

  

MEERPAAL 

Ons aller Joke Blom dit al jaren de Meerpaal verzorg is inmiddels ook 

toegetreden tot het bestuur, maar zij zit ook dringend verlegen om kopij voor 

ons verenigingsblad. Heeft u iets te melden, een verslagje van uw eigen 

vaarervaringen, nieuws of wat dan ook, geef het aan haar door. Adres en 

mailadres in der meerpaal. 

  

Tot zover dit voorstukje. Als bestuur hopen wij met u dat we met elkaar 

Corona eronder krijgen en dat we volgend jaar weer een normaal leven 

tegemoet kunnen zien. 

Als bestuur wensen wij u straks heel fijne Kerstdagen en een gezond, 

coronavrij en gelukkig 2022. 

  

Uw voorzitter 

Luuk Wagter 

 

 

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. 

 

 

mailto:SECAWK1965@GMAIL.COM
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Van de evenementencommissie 

 

Havendag 27 augustus 2021 

 

Donderdag 26 aug hadden de mannen de fietsenstalling verplaatst en de tent 

opgezet. Ook werd er een zeil op de grond gelegd voor de vetspetters. 

De wind is gelukkig meegevallen, af en toe een windvlaag maar alles is blijven 

staan. Vrijdagmorgen om 09:00 uur waren we allemaal present en hebben 

we alles klaargezet, Rein heeft ook een vispan kunnen regelen dus we hadden 3 

pannen om te bakken. 

 

Jaap, Rein en Arie zijn gaan bakken en Anton heeft ze afgelost. 

We hadden heerlijke kibbeling en lekkerbekken. 

Voor het eerst hadden we ook broodjes haring en zalm. 

Wil en Joke verkochten de vis en Janny kwam ons aflossen. 

Herman stond achter de bar en verkocht een wijntje, biertje of een blikje fris. 

 

Om 11:30 uur begon het te lopen; de mensen kochten een visje gingen even 

zitten met een wijntje en maakten gezellig een praatje met elkaar. 

Ook werd er vis voor thuis meegenomen. 

Om 13:30 uur waren we los! 
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En toen moest de boel nog worden schoongemaakt maar vele handen maken 

licht werk, ook onze voorzitter Luuk heeft geholpen met afwassen! 

We zijn tenslotte allemaal jong bejaard! 

 

Allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet: het was een geslaagde Havendag! 

 

Namens de evenementencommissie, 

Wil en Joke 

 
 

Te koop 
Zeer goede Antifouling voor de boot 
Ecofleet 530    Per 2,5 liter   € 37,50 

Jaap v d Horn Tel: 24496223 
Mail: vdhornjaap@gmail.com 

 

 

KERSTPUZZEL voor de kids 

  

 
 

advent    ezel    kerstboom   licht   rendier arreslee  jezus   kerstman    maria   

stal bal      kaars   krans       pakje   ster diner     kaart   kribbe      piek    vrede 

 

Streep de woorden die hier boven staan door en maak van de overgebleven 

letters het puzzelwoord. 
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De najaarstocht naar Rotterdam, Teun Kralt 

 

Op 2 september om 09:00 uur vond de afvaart plaats i.v.m. het weekend naar 

de WSV Blijdorp in Rotterdam. 

De eerste vaartocht na het “Corona tijdperk”. 

Het was best even spannend want de sluis in Leidschendam draaide voor een 

deel vanwege onderhoudswerkzaamheden. Voor 11:00 uur moesten we geschut 

zijn, anders was er een wachttijd van enkele uren. 

Op het nippertje was iedereen op tijd en konden we door.  

Halverwege werd iedereen gebeld door Joke, die ons box-nummer doorgaf en 

ongeveer de plaats. 

Dit was ideaal en de aankomst bij de haven verliep dan ook lekker vlot. 

 
 

Nadat iedereen gesetteld was, werden we uitgenodigd voor een gezamenlijke 

welkoms-borrel. Gezien het prachtige weer kon dit buiten plaatsvinden.  

Vrijdag was er een uitstekende barbecue, verzorgd door de leden van Blijdorp. 

Iedereen had het dan ook best naar zijn zin. Er was een gezellige avond op 

zaterdag in het vooruitzicht gesteld in de kantine van de vereniging.  

Deze werd opgeluisterd door het duo Jan en Jaap, die hun uitgebreide 

repertoire ten gehore brachten.  
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Het begon met de 30-jarige bruiloft van Jan en Ria, die op deze dag exact 

dertig jaar getrouwd waren.  De avond verliep met een hapje en een drankje, 

ondersteund door de muziek, erg gezellig. Iedereen deed mee. 

Op zondag was er nog een lunch in de kantine, bestaande uit patat en diverse 

snacks. Daarna volgde er nog een wedstrijd met oude foto’s van Katwijk. 

De bedoeling was dat men moest raden waar in Katwijk dat was. De kwaliteit 

van de oude prenten was ongelofelijk. 

Het bleek geen gemakkelijke opdracht. De beste onder ons had er maar zeven 

goed.  

 

Aan alles komt een einde en op maandag keerden wij weer terug naar onze 

thuishaven.  

 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd weekend met fantastisch weer.  

De organisatie was perfect, met dank aan Joke, Wil, de band Jan en Jaap en niet 

te vergeten de leden van WSV Blijdorp. 

 

Teun Kralt 

 

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  februari 2022 

 

 

 

mailto:j.blom1959@gmail.com
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CBR: Theorie-examens recreatievaart tijdelijk uitgesteld 
Info: varen doe je samen.16-11-2021. 

 

Het CBR heeft bekendgemaakt vanaf dinsdag 16 november minder mensen 

tegelijk theorie-examen bij het CBR te kunnen laten doen als gevolg van de 

aangescherpte coronamaatregelen. Hierdoor worden ruim 4000 geplande 

examens uitgesteld. De theorie-examens voor de auto, motor, bromfiets en de 

theorie-examens voor het beroepsvervoer gaan wel door. 

 

“Naast het gebruik van mondkapjes en schermen, zijn we nu ook weer 

verplicht anderhalve meter afstand te houden. Dat betekent dat er van dinsdag 

16 november tot en met zaterdag 4 december helaas minder mensen tegelijk 

theorie-examen bij het CBR kunnen doen.” aldus het CBR. 

 

Examens recreatievaart uitgesteld 

Het gaat in totaal om zo’n 4200 theorie-examens recreatievaart die voor de 

komende drie weken zijn uitgesteld. De betreffende kandidaten krijgen 

persoonlijk bericht en voorrang bij het inplannen van een nieuw 

examenmoment. 
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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. 

 

 
 

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

vergroten. Info: varen doe je samen  

 

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.  

We zetten 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. 
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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! 

 

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.  
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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. 

Voor informatie over vaarbewijzen kun je terecht bij het CBR, dat sinds januari 

2020 de examens afneemt. 

 

 

 

 

Ons bereikte het droeve bericht dat 

 

Dhr. J. de Vries 
 

is overleden. 

 

 

Dhr. De Vries woonde in Capelle aan de IJssel 

 

Het bestuur van de AWK wenst de nabestaanden veel sterkte om dit verlies te 

dragen. 
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Kinderen aan het roer info: varen doe je samen 

 

Hoe oud moet je eigenlijk zijn om een boot te besturen? Die vraag komt nogal 

eens terug bij Varen doe je Samen! Het antwoord is te vinden in het 

Binnenvaart Politie Reglement (BPR), maar hieronder hebben we de regels 

omtrent de minimum leeftijd voor het sturen van een schip op een rijtje gezet. 

 

Vanaf welke leeftijd een boot bestuurd mag worden, hangt vooral van het type 

boot af. In het BPR, artikel 1.09 staat wel een eerste algemene zin: “Een schip 

mag niet varen, indien het sturen niet wordt verricht door een daartoe bekwaam 

persoon.” Daarna worden de regels verder gespecificeerd per type vaartuig:  

 
Roeiboten en zeilbootjes korter dan 7 m    geen minimum 

Open motorboot, korter dan 7 m, max. 13 km/u   12 jaar 

Motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 m, max. 20 km/u 16 jaar 

Alle boten langer dan 15 m     16 jaar ** 

Snelle motorboot, waterscooter     18 jaar ** 

 

** Er moet iemand aan boord zijn met een Klein Vaarbewijs.  
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Varen bij slecht zicht  

 

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.  
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Als verder varen gezien de omstandigheden niet 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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HOELANG IS BENZINE HOUDBAAR? 
 

Met een betrouwbare motor kunnen onveilige situaties voorkomen worden. Of 

ze kunnen 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. 

 

Brandstof 

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. Nu gaan er recent ook 

verhalen rond over de houdbaarheid van gewone benzine, die ook vaak 

gebruikt wordt op schepen, meest bij buitenboordmotoren. 

 

Vergomming door ethanol? 

In de huidige gangbare producten wordt tegenwoordig zo’n 5% ethanol 

toegevoegd. In de toekomst gaat dit zelfs naar 10%. Door de aanwezigheid van 

dit ethanol zou er vergomming kunnen optreden die voor problemen zorgt in de 

carburateur. Toch zit het zo niet helemaal in elkaar. We belden met Shell 

Nederland en kregen de volgende uitleg: ‘De 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. Toch kun je ervan 

uitgaan dat deze vergomming, zelfs in de zomermaanden, niet binnen 6 

maanden gebeurt. Zo kun je benzine in de tank in de winterstalling gewoon erin 

laten en hoef je niet bang te zijn voor vergomming. 
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Stukje Historie: DE VISSERIJ EN KATWIJK 

 

De visserij op de Noordzee is voor Katwijk aan Zee eeuwenlang een 

belangrijke bron van bestaan geweest. Bekend is dat al in de middeleeuwen 

door Katwijkers zee werd gekozen om vis te vangen. Door het ontbreken van 

een haven, viste men vanaf het strand met platbodemschepen. Was dit eerst de 

zogenoemde visserspinck, na 1830 werd het de hieruit ontwikkelde bomschuit. 

Daar de visserij niet altijd lonend was, vond men destijds in de vrachtvaart, 

maar ook in de smokkel, alternatieve inkomsten. 

   

ONTWIKKELING VISSERSSCHEPEN 

Nadat in 1850 het haringkaakverbod was opgeheven voor de vissersplaatsen 

langs de Hollandse kust (de zg Zijde, naast Katwijk ook Scheveningen, 

Noordwijk en Egmond) kwam de visserij langzaam tot bloei. De vloot groeide 

van circa 30 vaartuigen in 1850 tot zo’n 70 stuks in 1900. De haringvisserij 

speelde daarbij een steeds grotere rol. Men viste met de vleet op haring en 

daarbij kwam men tot op de Shetland eilanden. Na de introductie van de 

zeillogger als nieuw type vissersvaartuig, werd in de periode 1895-1915 de 

plompe bomschuit geheel vervangen. De logger, een kielvaartuig met 

uitstekende zeileigenschappen, maakte echter een haven noodzakelijk. In 

Scheveningen was na de aanleg van een zeehaven in 1904 de vervanging van 

de bomschuit eenvoudig, doch ook in Katwijk vond deze vervanging plaats. De 

Katwijkers gingen vooral gebruik maken van de havens van IJmuiden en die 

van Vlaardingen en Maassluis. Voor het transport van de lading van en naar 

Katwijk werden binnenschuiten ingezet. De bemanningen reisden per trein of 

vrachtwagen en de bus. In 1916 bereikte de Katwijkse vloot een voorlopig 

hoogtepunt met ca 130 zeilvaartuigen. 
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SCHIPPERS-EIGENAREN 

De periode tussen de twee wereldoorlogen was voor de visserij moeizaam. 

Diverse rederijen gingen failliet door de crisisjaren waardoor nogal wat 

schepen werden opgelegd. Tegelijkertijd investeerden de overblijvers door de 

zeilloggers te voorzien van een motor. Men was daardoor minder afhankelijk 

geworden van de wind. Een deel van de opgelegde vloot werd in de 

dertigerjaren verkocht aan schippers die voor zichzelf wilden beginnen: de start 

van de zogenoemde schippers-eigenaren. De overige schepen verdwenen naar 

Scandinavië om aldaar als vrachtschip te worden ingezet. 

 

NAOORLOGSE JAREN 

Tijdens de bezettingsjaren werd een deel van de vloot gevorderd: een deel 

daarvan werd na de oorlog weer teruggevonden. De eerste na-oorlogse jaren 

leverde de visserij uitstekende resultaten op. Door modernisering van vloot en 

verwerking werd de haring steeds meer gevangen door motortrawlers die na 

1955 in de vaart kwamen. De vleetvisserij op haring zakte langzaam weg door 

gebrek aan bemanningsleden op de veelal verouderde schepen. Rond 1965 was 

deze vorm van visserij vrijwel over. Dit had ook tot gevolg dat verwante 

activiteiten als transport per binnenschuit, het gebruik van het wantveld en de 

boetsters etc. verdwenen. 

 

GEEN EIGEN VISSERSHAVEN 

De groep schipperseigenaren groeide na 1950 ook snel: iedereen die het 

aandurfde kon voor zichzelf beginnen. Rond 1965 was de Katwijkse vloot 

gegroeid tot ruim 180 schepen. En dat zonder een eigen haven! De wens van 

een eigen zeehaven werd geregeld kenbaar gemaakt, zoals in 1950 met een 

tocht naar Den Haag om zelfs minister president Drees van de noodzaak te 

overtuigen. Het mocht allemaal niet baten. IJmuiden werd definitief de 

Katwijkse thuishaven. In 1963 werd ook nog een poging gedaan. Hoewel het 

aantal Katwijkse schepen na 1970 drastisch afnam, werd Katwijk nog steeds 

gezien als belangrijke vissersplaats: bij de privatisering van het IJmuidense 

Staatvissershavenbedijf nam de gemeente Katwijk een aandeel in de nieuwe 

gevormde Zeehaven ter bevestiging van het feit dat IJmuiden al jarenlang de 

thuishaven was van de Katwijkse vloot.  

 

 
                                        


