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Voor u ligt de nieuwe editie van de Rijnvaarder. In de Rijnvaarder vindt u een verzameling 
van de nieuwsberichten van de website, naast berichten van het bestuur en andere leden.  
Doordat er al enige tijd geen Rijnvaarder verschenen is, is het een extra dikke editie. In deze 

uitgave onder andere ook een aantal vaarverslagen van polo- en vlakwatertochten. 
Daarnaast kunt u onder andere lezen, hoe Rijnland kampioen werd in Deventer. Het ligt in de 

bedoeling om de Rijnvaarder vanaf nu ieder kwartaal te laten verschijnen. De eerstvolgende 
uitgave zal daarom voor kerst op de digitale deurmat liggen. 
 

ALGEMEEN 
 

Graag gegevens controleren.... 
 

Hierbij een oproep aan alle leden om je 
gegevens in de ledenlijst te checken. Dat 

kan je doen op de website: 
kanorijnland.nl. het wachtwoord van de 
ledenlijst kan je bij de webmaster 

opvragen. 
Van de 

meeste leden 
kloppen de 
gegevens 

gelukkig. Van 
een aantal 

leden kloppen 
de gegevns 
echter niet of 

niet 
helemaal. 

Hierdoor loop je de kans leuke en 
belangrijke nieuwtjes en oproepen te 
missen.  

Als bijvoorbeeld  je adresgegevens niet 
kloppen, dan ontvang je op een gegeven 

moment ook het tijdschrift Kanosport niet 
meer.  
Geef wijzigingen daarom altijd door aan 

secretaris@kanorijnland.nl 
 

 

Algemene Leden Vergadering   op 

woensdag 21 November 
Door: Peter Paul Hartevelt 

 

 
De algemene ledenraad vergadering zal dit 
jaar plaats vinden op woensdag avond 21 

november in ons clubgebouw.   
 

Vuilniszakken van  de vereniging  
Door: Peter Paul Hartevelt 

 

Wil iedereen die schoonmaakt op de 
vereniging er aan denken dat de 

vuilniszakken van de vereniging  niet bij 
de ijsbaan in de container worden gegooid. 
Ze kunnen óf worden meegenomen óf in 

de trailer gezet. We zullen proberen op 
korte termijn zelf een afvalcontainer te 

plaatsen. 



Sweater 
Door: Mark ten Zijthoff 

 

Beste polomensen van Kano Rijnland 
Ik ben bezig met sweaters. Ze worden 
zwart met op de achterkant: Kano Rijnland 

en het logo. Op de voorkant een 
poloballetje met je naam eronder. De 

sweaters worden ongeveer 25 a 30 euro 
per stuk. Als je zo’n sweater wilt, geef dit 
dan via de mail aan mij door…met je maat 

erbij. 
mtz2910@gmail.com 
 

Afsluiting officiële vaarseizoen 
vlakwater 
Door: Nel Kortlever 

 

Zondag 7 oktober varen we de laatste  
georganiseerde tocht van het seizoen. 

De Horsten  
 

We gaan naar de Horsten. 

Het wordt geen lange tocht en er zijn geen 
nare obstakels, dus iedereen kan mee. We 

verzamelen en laden de boten op om 10 
uur, zodat we uiterlijk half elf kunnen 

vertrekken richting de 

Stevenshof. Neem 
proviand en droge 

kleren mee. Voor de 
liefhebbers , dus ook 
voor degenen die niet 

willen gaan varen, gaan we ‘s avonds wat 
eten in de pizzeria in Leiderdorp aan de  

Hoogmadeseweg. Uiteraard ieder op eigen 
kosten. Je kunt je opgeven voor alleen de 
tocht, alleen het eten of voor beide bij  

Nel. Graag uiterlijk 5 oktober i.v.m. het 
reserveren van het restaurant. Hopelijk 

wordt het een gezellige afsluiting van het 
seizoen.  
Groeten namens de commissie 

Jippiejajee de zoon van Maarten en 

Sandra is geboren 

 
 

Oproep hulp bij het 

kanovriendelijker maken van een 
aantal Westlandroutes 
 

Namens Jacques van der Toorn, van 

KV de Windhappers, deze oproep. Het 
is wat zuidelijker dan ons eigen 

vaargebied, maar mooie initiatieven 
mogen gesteund worden.  

In de kanoroutes in het Westland zijn 
aardig wat obstakels die i.s.m. Gemeente 
Westland door vrijwilligers door het 

bouwen van steigers en creëren van 
overdraagplaatsen weggehaald kunnen 

worden. 

Een goed gelukte overdraagplaats  
Het betreft timmerwerk, het plaatsen van 
steigers en eenvoudige bestrating langs de 
walkant. Het gaat om de meest 

eenvoudige voorzieningen, namelijk: 
1.   Trekstangen: trapleuning onder een te 

lage of te smalle brug 
2.   Overdraagplaatsen: een steigertje aan 
weerskanten van het obstakel (brug, 

duiker of dam), in uitvoering niet veel 
meer dan een veredelde boekenplank. 
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http://blog.kanorijnland.nl/2012/09/22/jippiejajee-de-zoon-van-maarten-en-sandra-is-geboren/
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Het geld moet dit jaar nog besteed worden 
dus dat betekent dat er naar schatting van 

oktober t/m december mensen nodig zijn 
om buiten te “klussen”. In september 

zullen de voorbereidingen moeten 
plaatsvinden, waarschijnlijk is het handig 
als daar dezelfde mensen bij betrokken 

zijn. Het ligt nu dus aan jullie hoeveel van 
de obstakels opgeheven en eventuele 

extra’s gemaakt kunnen worden. 
Vind je het leuk om als kanovaarder of als 
kanovereniging in een team aan dit unieke 

project, of als deelproject,  mee te willen 
werken, meld je dan zo spoedig mogelijk 

persoonlijk of als team van een 
kanovereniging bij mij aan. Het is 
belangrijk dat er veel vrijwilligers aan dit 

unieke en leuke project zullen meewerken 
zodat hat kanogebied uitgebreid kan 

worden. Informatie of opgeven kan bij: 
 

Jacques van der Toorn 
Kanovereniging De Windhappers (coördinator 

vrijwilligersproject kano overdraagplaatsen in 

het Westland) 

www.windhappers.nl 
 

Hutspottentocht 
Door: Jaap de Lange 

 

Kano Rijnland 
organiseert in 

2013 een 
toertocht voor 
open deelname. 

De Hutspottocht 
wordt op 22 

september 
gevaren ter gelegenheid van de viering 
van het Leidens Ontzet. Na afloop wordt 

de deelnemers een hutspotmaaltijd 
aangeboden.  

De Toercommissie van het 
Watersportverb
ond-Kanosport 

stelt in de 
tweede helft 

van oktober 
2012 de 
kalender voor 

het 
vaarseizoen 2013 vast. Eind oktober weten 

we dus of de tocht in de toerkalender 
wordt opgenomen.  
Deze zal in het decembernummer van het 

blad Kanosport worden gepubliceerd. 
 

Jeugdspelers kanopolo gezocht 
Door: Ivette Boogaart 
Foto: Peter de Gier 

 

 Afgelopen juni hebben 
we er een nieuw 

jeugdteam bij 
gekregen. Omdat dit 
jeugdteam nog wel 

wat spelers kan 
gebruiken heeft Jaap 

een stukje geschreven 
en dat is afgelopen 
week in twee 

weekbladen 
verschenen. Zie de 

krantenstukjes op de 
site: http://blog.kanorijnland.nl   
Als jullie nog liefhebbers kennen laat het 

mij weten. Kano ervaring niet nodig. 
 

Koudwatervrees 
Door: Rein de Haas 
Foto: Peter de Gier 

 

Het zal jullie allemaal inmiddels wel 
opgevallen zijn, het water is weer heel 

snel aan het afkoelen. 
Hierdoor neemt het risico van onderkoeling 

bij omslaan snel toe. 
Wat kun je doen om toch veilig te varen ? 
Allereerst moet je je eigen kanokunde niet 

overschatten. Ga niet bij veel wind varen 
als je het varen op golven niet heel goed 

beheerst. Verder is het raadzaam om niet 
alleen te gaan varen, een maatje kan je 
namelijk redden. 

 
Winter! 

 

Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je 

weet hoe je moet redden en vaar je bij 
voorkeur in een zeekano (met schotten 
dus) 

Goede kleding is een absolute noodzaak. 
Zonder beschermende kleding ben je zo 

snel onderkoeld dat je eigenlijk geen 



schijn van kans hebt. Dus minimaal 
neopreen long john, jack en zwemvest. Dit 

geldt ook in de stad, bij steile kademuren 
kan je niet de wal op klimmen en niemand 

komt je redden. 
Denk verder aan droge kleding, warm 
drinken etc. etc. 

Misschien klinkt dit stukje als een pleidooi 
om niet te varen? Dat is niet de bedoeling, 

ook in  winter kan je heerlijk varen, maar 
je moet je wel iets beter voorbereiden. 
Mocht je nog vragen hebben neem dan 

gerust even contact met mij op. 
Veel vaarplezier! 
 

Senioren 2 
Door: Brenda Hartevelt 
Foto's: Peter de Gier 

 

Vanaf april 2012 is het senioren 2 team 
opgestart onder bezielde leiding van Ed en 
Sjoerd. 

In de tussen liggende periode is er hard 
getraind, gewerkt en gezwoegd. En 

inmiddels kunnen we met gepaste trots 
melden dat het team niet alleen boven 

water blijft maar dat er ook vorderingen te 
zien zijn. Zo kan iedereen nu redelijk 
rechtuit varen (wel zonder bal, met bal  

 
Als iets oudere jongere kan je  

natuurlijk gaan zitten dutten........ 

blijft dit toch nog een aandachtspunt). Er 
wordt flink aandacht besteed aan de 

techniek van het varen en gooien met de 
bal. Langzaam begint het woord teamspel 

door te dringen bij de senioren 2. We zijn 
van nul komma nul verstand van het 

spelletje opgeklommen tot dat we af en toe 
gewoon begrijpen waarom we worden 

afgefloten. Ja, ja ook de trainers zuchten 
onder het minimale spelinzicht maar 
blijven, gelukkig voor ons, positief en 

gemotiveerd. Het herfstseizoen staat voor 
de deur en daarmee speelt het senioren 2 

team in het volle licht van de schijnwerpers 
maar, als ik voor mezelf spreek ,kan het 
net zo goed aardedonker zijn; de bal en 

mijn medespelers veranderen na 20:00 in 
onherkenbare silhouetten. Mede daardoor 

gaat er nog wel eens een bal de verkeerde 
kant op of wordt juist de tegenpartij 
prachtig aangespeeld. Maar dat alles mag 

de pret zeker niet drukken en eventuele 
verliezen worden na de training 

weggespoeld met een heerlijk glaasje. 
Techniek, spelinzicht en andere belangrijke 

zaken worden nog eens besproken en 
voorzien van kort en bondig commentaar. 
(goed luisteraar als wij zijn doen wij daar 

natuurlijk ons voordeel mee zodat de week 
daarop gewoon weer andere dingen kort en 

bondig worden besproken). Kortom, het 
senioren 2 team is een onverwacht succes 
geworden 

 
......maar je kan ook, onder de bezielende leiding van 

Ed en Sjoerd, gaan poloën! 

en daar wil ik graag alle teamleden en 

trainers hartelijk voor bedanken.Wanneer 
het poloseizoen voor senioren 2 wordt 

afgesloten en we de donkere winterdagen 



in gaan zullen we met spijt terugdenken 
aan de hartverwarmende dinsdagavonden. 

Er is slechts een lichtpuntje, in april 2013 
hoopt het senioren 2 team zijn doorstart te 

maken en nog veel, veel beter te worden 
dan we nu al zijn. 
Sjoerd en Ed, dank voor jullie tijd en 

energie! Hopelijk zijn alle mensen van de 
dinsdagavond senioren 2 weer van de 

partij. 
 

Vlakwater commissie zoekt 

versterking 
Door: Nel Kortlever, Jos Eerdes en Petra Jongmans 

 

Heb jij dit jaar ook weer met veel plezier 

gekanoed, en lijkt het je leuk om zelf ook 
eens te bedenken waar we heen varen? 
Dan is de vlakwatercommissie wellicht iets 

voor jou! 
De 

commissie 
bestaat nu 
uit Jos, Nel 

en Petra, 
maar 

aangezien 
Petra gaat 

stoppen na dit seizoen is er hard 

aanvulling nodig.  
Als commissie kom je een aantal keer in 

de winter bijeen om het programma voor 
het volgende jaar in elkaar te zetten. Je 
bent verantwoordelijk voor de organisatie 

van een aantal van die tochten (de 
logistiek van de tocht en weten hoe de 

tocht eruit ziet). Ook draai je mee met de 
avondtochten, waarbij we tot nu toe veel 

hulp hebben gehad van Walter, Jaap, 
Gerard vd M, Gerard de W, Manon, Rein, 
Peter en Toos. Ook sturen we altijd 

iemand naar de bestuursvergadering, 
maar dit rouleert ook. 

Lijkt het je nou heel leuk om mee te 
denken en kun je goed organiseren, maar 
ben je nog niet ervaren genoeg om 

tochten te leiden, geef je dan toch op! 
Hopelijk kunnen we je dan aan iemand 

koppelen die wel jouw tochten kan en wil 
leiden. Ook als je incidenteel een tocht wilt 
leiden, laat het ons weten! 

 Al met al is het erg leuk om te doen. Je 
leert de vereniging goed kennen, net als je 

medevaarders en je beslist dus mee 
over waar je gaat varen. 
De commissie kan meerdere mensen 

gebruiken, dus schroom niet en mail 
gewoon naar vlakwater@kanorijnland.nl 

 
LET OP: los van nieuwe commissieleden is 

er ook een groot tekort aan mensen die de 
trailer kunnen trekken. Dit beperkt 
aanzienlijk het programma. Heb jij een 

trekhaak en kun je met een trailer rijden 
en mogen we jou af en toe benaderen, laat 

het dan ook weten! Dit is belangrijk voor 
het plannen van het komende seizoen. 
 

Jeugdsurvivaldag 
Door: Krishua 

 

Zaterdag 1 

september hadden 
we een 

survivalmiddag. 
De ouders mochten 
ook mee. 

We gingen allemaal 
activiteiten doen 

zoals een 
fotospeurtocht en eendenestafette. 
Ik vond varen in verschillende soorten 

kano’s het leukst. 
Daarna mocht je zelf nog wat doen. 

Lekker varen en zwemmen, je moest wel 
bij het clubhuis blijven. 

En daarna gingen we barbecueën en dat 
was super, echt leuk. 
Met 2 beste koks die het heel lang 

volhielden en steeds maar bleven braden. 
Het was heel lekker. Een leuke dag dus en 

met hartelijk dank aan Karin en de mensen 
die erbij waren. 
Bedankt voor de gezellige dag.  
 

Wil je ook in de winter doorvaren? 
Door: Peter de Gier 

 

Maar wil je niet altijd in je eentje varen? 

Gezamenlijk is leuker! Er zijn altijd wel 
anderen te vinden die ook wel willen varen 
in het koude seizoen! Over het algemeen 

valt het met de kou wel mee en is het 
lekker rustig op het water. Mail naar 

mail@peterdegier.nl  om wat af te spreken 
(kan ook als je onervaren bent).  Ik kan 
dan eventueel ook  nog proberen meer 

gelijkgestemde zielen te vinden. Vlakwater 
of wildwater.  Omdat het buiten de 

vereniging om gaat is het vanzelfsprekend 
eigen verantwoordelijkheid. 

mailto:vlakwater@kanorijnland.nl


 

KANOPOLOVERSLAGEN 

 

Keistadtoernooi 
Door: Linda van As 

Foto's: Kitty van der Veer 

 

 (Voor een 

samenvatting 
zie Leiderdorps 

Weekblad, week 29 
pag. 9) 
Dit verhaal begon 

allemaal op 
zaterdagochtend, het 

is kwart over 8 en 
Michelle en Linda 
komen 

verwachtingsvol het 
terrein van de 

kanovereniging op 
scheuren. Helaas 

zagen ze nog niemand van hun team, ze zagen alleen hoe het B-team er 

met de fluids en de zwemvesten vandoor ging. En dat kwam omdat ze zich 
een uur hadden vergist. Om kwart over 9 was dan ook iedereen er, en een 

kwartier later vertrokken de auto’s met het S-team en het J-team naar 
Amersfoort. 
 

Daar aangekomen was het spullen droppen, omkleden en boten in om de 
eerste wedstrijd te winnen! Dat was tegen Viking J2 het werd 7-4 voor 

Rijnland onder goede aanmoediging van Kian en Kris (en natuurlijk het Kitty, 
het hoedje en het ‘’geef hem zwemles’’shirt). Daarna moest het team zich 
weer omkleden, maar dit keer in het zwart, om, om half 1, een wedstrijd te 

fluiten. En daarna werd het weer omkleden voor de meiden om, om half 2, 
de tweede wedstrijd van de dag te varen. Deze was tegen Keistad J, die 

duidelijk meer weerstand boden. Het was een spannende wedstrijd met een 
eindstand van 4-4.  
 

Daarna hadden de meiden de tijd om eventjes bij te komen en de tenten op 
te zetten (voor zover je sommige gevalletjes tenten kunt noemen). Daarna 

nog een wedstrijd fluiten, en om half 6 de laatste wedstrijd van de dag. 
Deze was tegen Michiel de Ruijter J2, en ook deze wedstrijd won Rijnland. 

Het werd iets te makkelijk volgens Kris, en daarom moest er met links 
gescoord worden als je 5 punten voor stond. En als je je daar niet aan hield 
stond er een keertje rollen en wisselen op je programma. En dit heeft Linda 

2 keer moeten ondervinden nadat ze 2 keer PER ONGELUK met rechts had 
gescoord. Maar de harde aanpak van Kris heeft duidelijk geholpen, want 

daarna scoorde ze een keer met links. De eindstand was 8-3.  
 
Na deze vermoeiende maar zeer geslaagde dag installeerden de Rijnlanders 

zich op het kampeerveldje met pizza. Waar ze live naar voetbal konden 
kijken waarbij hun tenten het soms zwaar te verduren hadden. Na de pizza 

kon iedereen doen waar die zelf zin in had, mee voetballen of gewoon 
ergens rustig zitten en eventjes uitbuiken. Na een geslaagde avond (helaas 

http://www.uitgeverijverhagen.nl/node/44
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was dit ietsje minder voor Kian die tijdens een spelletje zijn vinger had 
gebroken en naar het ziekenhuis moest worden gebracht, en daardoor de 

volgende dag helaas niet meer kon aanmoedigen) was het tijd om naar bed 
te gaan, iedereen pyjama’s aan en tanden poetsen. Totdat er een vervelend 

gezelschap opdoemde gewapend met een videocamera en een mobieltje 
genaamd Sjoerd en Kris, die het heel erg leuk vonden om Michelle en Linda 
te filmen terwijl zij naar buiten keken om te kijken wie dat waren.  

 
Anyway, de volgende ochtend was het dringen voor de wc, want iedereen 

had het moeten ophouden omdat de deur van het clubhuis 's nachts vanaf 1 
uur op slot was gedaan. Nadat iedereen was geweest en had gegeten was 
het tijd voor de meiden om weer de boten in te gaan, maar dit keer niet 

alleen, maar in gezelschap van hun teamlid Mark die de eerste dag niet kon 
komen doordat hij moest werken, maar die gelukkig wel tijd vond om de 

2e dag mee te spelen. De eerste wedstrijd was tegen GKV Kiezel (die 
uiteindelijk 2e waren geworden), die Rijnland had verloren met 3-0. 
(Rijnland word nog altijd geteisterd door de zogenaamde ochtenddip.) Maar 

daar geloofde coach Kris niet zo heel erg veel meer van nadat ook de 
tweede wedstrijd van die dag verloren werd. Deze was tegen Michiel de 

Ruijter D (die uiteindelijk eerste waren geworden) het werd 7-4 voor de 
mensen uit Uithoorn. Na deze nederlaag had Rijnland eventjes de tijd om 

een nieuwe tactiek te verzinnen of om mee te spelen met een ander team.  
De laatste en zeker niet de 
minste wedstrijd werd om 3 

uur gespeeld tegen  Keistad 
J. Beide teams streden hard 

voor de 3eplaats. Het was 
een superspannende halve 
finale waarbij de teams flink 

aan elkaar gewaagd waren. 
Het eindigde in (alweer) een 

gelijkstand van 4-4. De 
scheidsrechters besloten een 
verlenging van 5 minuten in 

te lassen en de golden goal 
af te wachten. Ze hoefden 

niet lang te wachten, want 
via de sprint en een mooi 1-2’tje met Mark wist Linda de bal in het doel te 
werken. En dat betekende dat Rijnland een mooie 3e plek had veroverd!  

 
Nadat alle spullen weer ingepakt waren en de prijzen uitgereikt was het voor 

de Rijnlanders weer tijd om te vertrekken In de auto sloeg dan toch eindelijk 
de vermoeidheid van het weekend toe, en konden Mark, Michelle en Noor 
met tevreden gedachten eventjes de oogjes dichtdoen. 
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Rijnland Kampioen in Deventer 
Door: Kris Verhaar  

(bew. Jaap de Lange) 

 

In het weekend van 30 juni en 1 juli werd een kanopolo toernooi 

georganiseerd door de vereniging die al meer dan 10 jaar Nederlands 
kampioen is in de 

hoogste klasse, 
Deventer. Het eerste 

team van Kano 
Rijnland, aangevuld 
met twee spelers van 

het tweede team, 
streed mee. Rijnland 

begon het toernooi 
met een wedstrijd 
tegen het Duitse KC 

Rheine. De Duitsers 
waren traag, het 

leek of ze nog 
wakker moesten 
worden en Rijnland 

won met twee vingers in de neus, 5-0.  
 

De tweede wedstrijd was tegen Michiel de Ruyter C. Het team uit Uithoorn 
maakte het de Rijnlanders niet al te moeilijk en dit gaf Rijnland de kans om 
de twee jonge spelers van het tweede team, Tjerk Webbers en Roeland-Jan 

Swartsenburg, in te werken. De jongeren leverden een flinke bijdrage aan 
het aantal doelpunten, Rijnland won met 8-1.  

Daarna werd gespeeld tegen de Pink Panters, een combinatie van oud-
internationals van de Duitse en Nederlandse damesteams. Die maakten het 
de Rijnlanders  lastig, het ging gelijk op maar de wedstrijd werd beslist met 

5-3 in het voordeel van Rijnland. De laatste wedstrijd op zaterdag was tegen 
het Franse team Ch’ti, een combinatie van jonge en volwassen spelers die 

het aflegden tegen Rijnland. 
 
Op zondag had Rijnland het zwaar tegen Deventer B en Viking Amsterdam, 

vooral tegen de Amsterdammers die de rust ingingen met een 3-3 
gelijkstand. Pas laat in de tweede helft kwam Rijnland op voorsprong, en 

won met 7-3. Daarna werd gespeeld tegen Odysseus C dat het voor Rijnland 
moeilijk maakte om snel uit te breken, maar niet moeilijk genoeg, het werd 
3-2. Om zijn plaats in de finale zeker te stellen moest Rijnland alleen nog de 

jonge honden van Groningen passeren. Het team werd flink onder druk 
gezet maar wist de 0-1 achterstand om te zetten in een 4-1 overwinning. 

 
De finale tegen de Pink Panters begon met ongelukkig balverlies. Maar 

voordat de Panters konden scoren wist Lucas Reijnders de bal te veroveren 
en door te passen naar Alex van der Tuijn die nog voor het doel van de 
tegenstander lag. De voorsprong van Rijnland duurde niet lang. De 1-1 

gelijkstand bleef gehandhaafd dankzij uitstekende reddingen van de roze 
keeper, tot de laatste minuut voor de rust. Rijnland kwam opnieuw op 

voorsprong maar moest die in de laatste 10 seconden prijsgeven. In de 
tweede helft was Rijnland met een 4-3 voorsprong op weg naar de 
overwinning, toen in de laatste minuut een onmogelijke pass werd 

onderschept en de Panters in de laatste 10 seconden de gelijkmaker 
scoorden. In de verlenging maakte Rijnland de golden goal en werd hiermee 

winnaar van het toernooi. 

http://blog.kanorijnland.nl/wp-content/uploads/2012/07/Deventer-kanopolo2.jpg


 

Jeugd Rijnland op Nederlands 
kampioenschap kanopolo 

Door: Kris Verhaar (bew. Jaap de Lange.) 
Foto’s: Pieter van Duijn 

 

 

 18 juni 2012 - De jeugd van Kano Rijnland heeft afgelopen weekend 
deelgenomen aan de Nederlandse 

Kampioenschappen kanopolo in Den 
Haag. Op vier velden streden maar liefst 

50 teams in vijf verschillende klassen. 
Rijnland speelde in de jeugdklasse (tot 
18 jaar), waarin 7 teams waren 

ingeschreven. De eerste wedstrijd van 
zaterdag was tegen Viking Venlo J1 en 

dit team was duidelijk nog een maatje te 
groot voor Rijnland: 0-6. Misschien lag 
het aan het vroege tijdstip, want in de 

tweede wedstrijd werden deRijnlanders 
wakker, het werd 7-2 tegen Venlo Viking J2. De 1-2-2 tactiek (1 keeper, 2 

verdedigers en 2 jagers) werd goed opgepakt door de jagers Linda en 
Reinout, zij wisten vaak de bal op de 
Limburgers te veroveren. De laatste 

wedstrijd van zaterdag was tegen ZeeWiToe.  
Beide teams kwamen traag op gang, het 

tempo en de dynamiek van de tweede 
wedstrijd waren verdwenen, er werd 
verloren met 1-4. 

Na een goede nachtrust werd op zondag 
tegen Michiel de Ruyter J1 gespeeld. De 

Rijnlanders kwamen op achterstand maar 
werkten deze weg door een onwaarschijnlijk 

mooi doelpunt van Michelle, die scoorde m  et haar rug naar het doel. 
Ondanks de vele kansen eindigden de Rijnlanders met verlies 1-4. De 
wedstrijd tegen Michiel de Ruyter J2 verliep beter voor Rijnland. Opnieuw 

wisten Linda en Reinout de bal vaak te 
veroveren en de wedstrijd werd 

gewonnen met mooie doelpunten van 
Mark en Kian, 9-2De laatste wedstrijd 
was tegen Kanovereniging De Ronde 

Venen. In de eerste helft was het 
chaos. Kansen gingen over het doel en 

tegenstanders werden niet aangepakt 
door de verdediging. Het ging gelijk op 
tot 5-5. Na een stevig onderhoud met 

de coach wist Rijnland in de tweede 
helft de gelijkstand in winst om te 

zetten met 9-5. Een mooi slot van het 
toernooi in Den Haag waarbij weer een grote stap is gemaakt in de 
ontwikkeling. Het kampioenschap wordt afgerond in september. 
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Amsterdam Open 
Door: Kris Verhaar 

(Bewerking: Jaap de Lange) 

 

5 juni 2012 - Kano Rijnland is afgelopen weekend met zijn sterkste team 
vertrokken naar de  
Amsterdam Open, het 

toernooi op de Amstel bij 
Uithoorn. Er hadden zich 10 

teams ingeschreven in de 
eerste klasse. Daarnaast 
waren er ook wedstrijden in 

de hoofdklasse en tweede 
klasse. Op zaterdag stonden 

er 4 poulewedstrijden 
gepland en Rijnlands eerste 
wedstrijd was om 9 uur 

tegen het Schotse Team 
Scotia. Dit was echt een 

wedstrijd om in de goede stemming te komen, de Rijnlanders gingen zonder 
veel tegenstand op de overwinning af, eindstand 6 – 0.  
Ook in de drie daaropvolgende wedstrijden tegen het Groningse GKV, de 

Windhappers uit Den Haag en Viking Venlo was Rijnland te sterk voor de 
tegenstanders. Het Rijnland team werd met gemak poulewinnaar.  

Op zondag werd een tussenpoule gespeeld waarin twee wedstrijden op het 
programma stonden. De eerste was tegen het team van gastheer Michiel de 
Ruyter dat volledig werd ingemaakt door Rijnland. Ook de tweede wedstrijd, 

tegen het Poolse Choszczno werd gewonnen. 
In de halve finale kwam de tegenstander niet opdagen waardoor Rijnland 

fluitend doorging naar de finale. Hier kwam het Rijnland team opnieuw de 
Haagse Windhappers tegen. Die hadden elke wedstrijd moeten knokken om 
de finale te halen.  

In de finale was goed te merken dat de Windhappers waren gegroeid in het 
toernooi. Zij hadden geleerd van hun fouten en wisten al snel op voorsprong 

te komen. De Rijnlanders waren door de vele overwinningen gemakzuchtig 
geworden en kwamen de klap niet meer te boven. Zij bleven hun spel 
spelen, maar maakten daarbij fouten waarbij de voorsprong van de 

Windhappers groter werd.  
In de slotfase probeerde Rijnland meer aanvallend te spelen maar dat mocht 

niet meer baten. Rijnland ging naar huis met de tweede plek. 
 

 
Poule Zaterdag 
Rijnland – Scotia 6-0 

Rijnland – GKV B 5-1 
Rijnland – Windhappers 6-2 

Rijnland – Viking Venlo 10-1 
Poule Zondag 
Rijnland – Michiel de Ruyter C 13-1 

Rijnland – MOSW Choszczno B 4-0 
Finale 

Rijnland – Windhappers 2-5 
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VLAKWATERVERSLAGEN 
 

Korendijk 
Door: Jaap de Lange 
Foto’s Erik de Rijke 

 

 Met een select gezelschap van 4 

kanovaarders reizen we af naar 
Zuid-Beijerland in de Hoeksche 

Waard. Het is fantastisch weer om 
een stukje te varen, een stralende 
zon, warm en vrijwel geen wind. 

Kort geleden zijn een aantal 
kanovoorzieningen in de Hoeksche 

Waard verbeterd en daarom hebben 
we een comfortabele instap vanaf 
een nieuwe steiger. De route gaat 

afwisselend langs weilanden, door 
bos en door rietland met uitbundig bloeiende oevers. Eén sloot is net breed 

genoeg om te peddelen, het riet groeit er manshoog 
en ontneemt het zicht op de omgeving. 
Eendenfamilies raken in paniek wanneer wij 

naderen. De jongen kunnen nog niet vliegen en ze 
komen niet op het idee om zich in het riet te 

verstoppen. Na een kleine 2 uur varen komen we in  
Goudswaard aan, een klein dorp dat zich tegen de 
dijk van het Spui heeft gevleid. We bekijken de prachtige geveltjes van meer 

dan 200 jaar oud. De dorpspomp op het kerkplein is ter ziele, het water 
komt nu thuis uit de kraan. Het is stil in het dorp, de mensen houden 

zondagsrust of zijn met vakantie. Het enige vertier is een restaurant aan de 
jachthaven waar de watersporters (nou ja sporters, we zien alleen luxe 
motorjachten in de haven liggen) aan de lunch zitten. Het gebied heeft 

roerige tijden gekend. In de late 
Middeleeuwen zijn de polders bij  

stormvloed meerdere malen 
ondergelopen. Na iedere 
overstroming krabbelden de 

bewoners weer op, slaagden ze 
erin het land weer te bewerken 

en tarwe te verbouwen achter de 
herstelde dijk, vandaar de naam 
Korendijk. Sinds de 19e eeuw zijn 

de boeren voor de afwatering niet 
meer afhankelijk van de 

getijdenbeweging, maar houdt een 
gemaal de polders droog. Van 

recenter datum is een zware periode in het locale bestuur. In 1984 gingen 
de zelfstandige gemeenten Nieuw Beijerland, Piershil, Zuid-Beijerland en 
Goudswaard op in de nieuwe gemeente Korendijk.  Er gingen bijna 20 jaar 

voorbij voordat de vier dorpen zich ook werkelijk één gemeente voelden. Er 
is een mogelijkheid om hier over te dragen en langs het Spui te varen: ofwel 

een stukje oostwaarts en daar weer het binnenwater op, ofwel westwaarts 
om de Hoeksche Waard heen, door het Vuile Gat tot het veerhaventje van 
Nieuwendijk. Dat bewaren we voor de volgende keer, we varen nu dezelfde 

weg terug. 
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Dordrecht en Hollandse Biesbosch 
Door: Jaap de Lange 
Foto's: Peter de Gier 

 

 
Reiger 

5 juni 2012 -  ‘Er is niets mis met 

deze boot, er moet gewoon een 

andere vent in!’ zo luidt het 
commentaar wanneer Leen 

moeite heeft om netjes uit zijn 
zeekayak te stappen. Daarmee is 
weer duidelijk dat de ideale boot 

niet bestaat: heb je eenmaal een 
goede boot gevonden, dan is hij 

of te kwetsbaar, of niet 
koersvast, of hij heeft geen  

schotten, of de kuip is te krap om comfortabel in- en uit te stappen. We zijn 
aangekomen bij het griendwerkershuisje langs het Wantij, waar het mooiste 
deel van de tocht begint. We hebben er dan al vier uur varen op zitten, 

beginnend bij het Bezoekerscentrum van de Hollandse Biesbosch. Met 9 
kanovaarders zijn we het Moldiep gevolgd in de richting van de Helsluis. Een 

onheilspellende naam, net als het eerder genoemde Wantij, stammend uit 
de tijd dat het water hier nog vrij spel had, ongehinderd door sluizen in het 

Haringvliet en andere waterwerken. 
De Helsluis voorkomt dat er secundaire 
getijdenstromen ontstaan op het Wantij 

door de verschillende waterstanden op de 
Beneden Merwede en de Nieuwe 

Merwede. Die verschillen zijn vandaag te 
verwaarlozen, de sluisdeur achter ons is 
nauwelijks gesloten of de andere deur 

gaat open, tot teleurstelling van Ad en 
Gezinus die graag een niveau hoger 

hadden willen varen. Na de sluis komt de  
 

Lunchstrandje aan de Merwede 

Merwede in zicht. We landen op een strandje voor een lunchpauze. Intussen 
drijven containerschepen voorbij op weg naar Rotterdam of het Ruhrgebied. 

Marian krijgt het benauwd bij het idee dat we daar vlak langs zullen varen 
en in de hekgolven terechtkomen. Na geruststellende woorden van Mathijs 

dat de kleinste bootjes de hoogste golven maken en andersom, laten we ons 
van het strandje glijden en steken de rivier over naar de luwe oever.  

 
De Ark van Noach 

We hebben de stroom mee, dat 

voel je niet maar dat merk je 
wanneer je stil op het water gaat 

liggen en je ziet de oever 
voorbijglijden. Tussen Sliedrecht 
en industriegebied De Staart 

door varen we richting 
Dordrecht. We komen drie 

duwbakcombinaties tegen die 
indrukwekkende golven  
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produceren; die golven blijven recht achter 
de boot en dempen naar de zijkant snel uit, 

waardoor wij er vrijwel niets van 
meekrijgen.Bij de Ark van Noach steken we 

over naar de linkeroever en dan zitten we 
op de route van de stoomboten die een 
rondvaart maken vanuit Dordrecht. Het is 

dit weekend Dordt in Stoom, een 
tweejaarlijks evenement waarin 

stoommachines centraal staan. Wij zitten  

 
Dordt in Stoom 

op de eerste rang, vanaf het water kunnen we de het spektakel langs en op 
de oever prima volgen. We varen een rondje door het centrum langs 

historische schepen, door de jachthaven en terug langs een gracht met zicht 
op de minder fraaie kant van de oude huizen. Op de achtergrond het geluid 

van stoomfluiten en de bekende meezinger van Vader Abraham. 

 
De Hollandse  Biesbosch 

Terug op de 
Merwede houden 

we een korte stop 
en gaan dan het 

Wantij op. Het tij 
is gekeerd en dat 

is mooi, zo 
hebben we weer 
een duwtje in de 

rug. In de 
Biesbosch 

bekijken we een 
van de 
griendwerkers-

huisjes en de 
gerestaureerde 

aak waarmee de  
oogst werd afgevoerd. De griendwerkers verbleven de hele week in de 
Biesbosch en keerden in het weekend naar hun dorpen terug. Dit heeft 

geduurd tot ca. 1970: het getij was voor een groot deel verdwenen door de 
afsluiting van het Haringvliet, veel wilgenbossen werden ingepolderd en 

wilgentenen werden vervangen door kunststoffen. Het is heerlijk rustig 
peddelen in de doolhof van smalle kreken met Peter als gids en Jaap als 
hekkensluiter. Overhangende takken en omgevallen bomen maken het de 

kanovaarder lastig. Desiree had met haar korte boot op de Merwede moeite 
om op koers te blijven, hier op de bochtige kreken is ze in het voordeel en 

ze laat de zeekayaks ver achter zich. Adri geniet van de weelderige 
plantengroei. We horen allerlei vogels maar krijgen ze niet te zien. Ook de 
bevers houden zich vandaag schuil in hun burchten. Nog één laatste bocht 

en we zijn terug op het Moldiep, een paar peddelslagen verwijderd van het 
Bezoekerscentrum. 

 

  

http://www.dordtinstoom.nl/
http://blog.kanorijnland.nl/wp-content/uploads/2012/06/Dordt.jpg


Rondje Tiengemeten 
Door: Marco van Son 

Foto’s: Manon Roelofs en Marco van Son 

 

 

Voor deze grootwater-tocht hadden zich 11 peddelaars 

opgegeven. De definitieve “cast” bestond uit 10 personen 
(1 uitval door ziekte) te weten: Manon, Jaap, Rob, Rein, 

Arjan, Freek en Marco van Kano Rijnland en Bert, Nienke 
en Ruud van de Dolfijnen uit Harderwijk.  

Die laatsten zouden we ontmoeten bij de haven van de pont naar 
Tiengemeten, ons vertrekpunt. Op een tussenstop na om een onwillige kajak 

wat beter vast te sjorren verliep de reis voorspoedig.  De onwillige kajak 
weer onder controle, de bushalte was speciaal voor onze stop 

vervallen verklaard (–: !De Harderwijkers stonden ons al op te wachten bij 
het vertrekpunt. Handen werden geschud en boten uitgeladen. Het neopreen 
kon achterblijven.  
De temperatuur zou rond de 30 graden uit 
gaan komen. Ruim drinken was daarom 

een must, zo vond ook Rob en hij had zijn 
dek volgeladen met een verzameling fris. 
De wind was zwak wat voor de debutant 

op grootwater (Marco) niet slecht 
uitkwam. Na een korte briefing van Manon 

werd de tochtleiding overgedragen aan 
Rein en vertrokken we vanuit de haven 
stuurboord  om het eiland te ronden.  

 

Het grootste gedeelte van het eiland 
is natuurgebied waar je t.b.v. 

de vogelrijkdom ver uit de kant moet 
blijven. Af en toe vlogen er grote 
zwermen op en één van ons spotte 

zelfs nog een zilverreiger. Lunchen 
deden we op het water in vlotjes. 

Het prachtige weer maakte dat tot 
een genoegen. Met nog 6 km voor 
de boeg gingen we aan land via de 

speciale kanohaven op het eiland 
naast de herberg. Het illuster  

gezelschap nam hier de picknicktafels op het 
terras van de herberg in beslag en bestelde 
een drankje en ijs. Er werd gevraagd of er 

sorbets waren. Die hadden ze niet maar wat er 
wel was, ijs uit de vriezer! Voorwaar een 

miraculeuze opmerking; immers beste lezer, 
heeft u wel eens ijs in een bezemkast 
o.i.d. opgeslagen gezien? Vooruit, de Magnums 

en Cornetto’s gingen er ook wel in!  

Achtervolgd door de “Horzel Air Force” gingen we weer naar de boten voor 

het laatste gedeelte van onze tocht. In de buurt van het eindpunt werden 
nog wat natte oefeningen gedaan. Een van ons probeerde bijna een 
eskimorol terwijl een luikdeksel er nog af was. Bijna hadden wij Celine Dion 

kunnen vragen een nieuw couplet aan het Titanic lied toe te voegen. . Een 
oplettende tochtgenoot wist dit echter te voorkomen door tijdig te 

waarschuwen. Toen iedereen uitgespeeld was voeren we de haven weer 
binnen. Het was een zeer geslaagde dag met ongelofelijk mooi weer. 
Misschien iets meer wind de volgende ronde ? 

 

http://blog.kanorijnland.nl/wp-content/uploads/2012/08/Tiengemeten-02.jpg
http://blog.kanorijnland.nl/wp-content/uploads/2012/08/Tiengemeten-03.jpg
http://blog.kanorijnland.nl/wp-content/uploads/2012/08/Tiengemeten-05.jpg


Vroege vogels 
Door: Nel Kortlever 
Foto's: Erik de Rijke 

 

 
 

Zaterdag 11 augustus om 7 uur ´s morgens waren we met 8 vroege vogels die zin 
hadden in een leuke ochtend. Het was een prachtige zomerochtend. Mist over de 

weilanden, half bewolkt half zon. Heerlijk stil en spiegelglad water. Een stad die 
ontwaakt. Een markt die opgebouwd wordt. Een paar totaal onbekende jonge meisjes 
op de fiets die ons spontaan speculaasjes kwamen voeren. Een heerlijk ontbijt in het 

gras bij ´Van der Werf. Om 11 uur weer terug, zodat iedereen nog een hele dag voor 
zich had. Een geslaagde ochtend! 

  



AGENDA EN COLOFON 
 

Agenda 1 okt.  t/m 1 jan. 
 

 
woensdag, 3. oktober 
- Baravond 
zaterdag, 6. oktober 
 - Pylkwier 

zondag, 7. oktober 
- Pylkwier 

- De Horsten (vlakwatertocht). 

- NKB Wildwateracademie (DWD) 
- Pizza eten 
vrijdag, 12. oktober 
 - Wild Water Weekend 

zaterdag, 13. oktober 
 - Wild Water Weekend 

zondag, 14. oktober 
-  Wild Water Weekend 

maandag, 15. oktober 
-  Wild Water Weekend 

dinsdag, 16. oktober 
 - Wild Water Weekend 

woensdag, 17. oktober 
- Baravond 
zondag, 28. oktober 
- NKB Wildwateracademie (DWD) 
zaterdag, 3. november 
- Landelijke bijeenkomst kanoverenigingen 
Watersportverbond 
woensdag, 7. november 
- Baravond 
zondag, 18. november 
- NKB Wildwateracademie (DWD) 
woensdag, 21. november 
- Baravond 
woensdag, 5. december 
- Baravond 
woensdag, 19. december 
- Baravond 
 

Colofon 
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