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Inmiddels is 2013 alweer een eind op dreef. Door sneeuw, ijs en wind is er niet heel veel op het vlakke of grote 
buitenwater gevaren. Des te meer in het zwembad. Langzaam maar zeker gaan we naar het goede seizoen toe: het 
voorjaar. De tijd dat de kano's van sommigen weer onder een dikke laag winterstof vandaan gehaald worden. Het is 
ook de tijd van de presentatie van de plannen voor het nieuwe jaar. In deze uitgave van de Rijnvaarder dus veel 
aandacht voor alle agenda's en plannen. Naast alle mededelingen en verslagen. Veel leesplezier! 

ALGEMEEN 
 

Sport Sport en SPORT! 

Door: Peter Paul Hartevelt 

 

We zijn Sport vereniging van het jaar 2012 

geworden. Dit is een mooi resultaat want het 

heeft er mede toe geleid  dat het 

bestemmingsplan van het grondgebied nu ook 

voorziet in de term Sport. Hierbij is een 

mogelijkheid van een beperkte uitbreiding op 

het land bespreekbaar geworden.  

 
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken 

die zich heeft ingezet voor dit mooie resultaat 

 

Programma komend seizoen 
Door: Peter de Gier 

 
Verschillende mensen en commissies hebben 

hun programma's voor het komende seizoen 

gereed. Die vind je verderop in de nieuwsbrief. 

Onder andere: 

 Vlakwaterprogramma 

 Grootwaterprogramma 

 Schoonmaken 

 Open dag 

 Brandingdag 

SportFair Leiderdorp 30 juni 2013 
Door: Peter Paul Hartevelt 

 

Wat is de SportFair Leiderdorp? 

De SportFair is een dag in Leiderdorp waar 

sport in verschillende vormen centraal staat. 

Het is een sport promotie dag waar inwoners 

van alle leeftijden op een aantrekkelijke wijze 

kennis kunnen maken met verschillende 

sporten. Dit gebeurt door onder andere 

verschillende activiteiten of presentaties van 

sportverenigingen. Zij geven demo's van 

topsporters en regionaal talent, 

proeftrainingen en andere activiteiten 

waardoor deze dag een actief karakter heeft. 

Niet alleen kijken, maar ook meedoen! 

Naast het programma door sportverenigingen 

is er een grote sportboulevard. Bedrijven, 

maatschappelijke organisaties, bonden en vele 

anderen die bijdragen aan de 

sportdoelstellingen in de breedste zin 

presenteren zich deze dag. 

Kano Rijnland zal meedoen aan deze SportFair 



Groot onderhoud aan clubhuis 
Door: Peter Paul hartevelt 

 

 
Buurman en Buurman en Co hebben onder 

bezielende leiding van Thijs van de Veer het 

groot onderhoud aan het clubhuis gedaan. Zo 

is er een warmte draad rond onze 

waterleidingen gelegd, de utiliteitsbrug 

opgeknapt, een beamer gemonteerd en het 

geheel weer mooi in de verf gezet. 

Ons clubhuis is klaar voor een spetterend 

seizoen. Heren bedankt! 
 

Schenking Fonds 1818 en LD voor 

aanschaf instapsteiger 
Door: Peter Paul Hartevelt 

Het H.L. Drucker fonds heeft ons een subsidie 

toegekend voor de aanschaf van een 

mindervalide-instap-steiger. Dit is de tweede 

maal dat dit unieke project financieel wordt 

ondersteund.  Door deze toekenning is het doel 

van dit project kanovaren voor iedereen binnen 

bereik gekomen. We zullen nu de leveranciers 

gaan uitnodigen om een definitieve offerte uit 

te brengen. Ik hoop dat we nog aan het begin 

van ons seizoen gebruik kunnen gaan maken 

van de steiger. 

 

 
Er is inmiddels ook vanuit de Gemiva-SVG 

Groep contact geweest. Deze stichting wil ons 

helpen om expertise op te bouwen met de 

cliënten groep van Gemiva. (Red.: Gemiva is 

een zorgaanbieder, die zorg en ondersteuning 

biedt aan mensen met een lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking in Zuid Holland. Ook in 

Leiderdorp en Leiden hebben zij een aantal 

voorzieningen). Ook TV West wil het project 

gaan vastleggen voor uitzending. 

 

Ik hou jullie op de hoogte van het verdere 

verloop. 

 

Beursvloer Leiderdorp 
Door Peter Paul Hartevelt 

 

De stichting I-Doe 

organiseert, op initiatief van 

de gemeente, De Beursvloer 

Leiderdorp. Dit is hét evenement waar 

bedrijven, stichtingen en verenigingen met 

elkaar in contact komen en handelen met 

gesloten beurzen. 

Kano Rijnland zal op deze beursvloer aanwezig 

zijn om te proberen kennis, diensten en of 

goederen te ruilen tegen kano clinics.  

In de volgende nieuwsbrief zal een verslag 

komen van deze avond.  

 

Vergaderingen Bestuur 
Door: Peter Paul Hartevelt 

 

Om de snelheid in de 

besluitvorming te 

verbeteren en de 

vergader frequentie niet 

omhoog te laten gaan, 

heeft het bestuur 

besloten om op de oneven maanden alleen met 

het bestuur te vergaderen en op de even 

maanden met alle commissies die daarbij 

aanwezig willen zijn. Indien nodig kan er altijd 

tussendoor met commissies worden overlegd.  

 

Introductie commissie 
Door: Peter Paul Hartevelt 

 

De introductie commissie gaat van start met 

het plannen van de introductie lessen van dit 

jaar. Ken je nog mensen in je kennissenkring 

die interesse hebben, nodig ze dan uit contact 

op te nemen met nieuwlid@kanorijnland.nl. 

 
 

 



Winterstop 
Foto: Jaap de Lange 

 

 
Dit zegt genoeg! 

 

Gymzaal senioren 
Door: Brenda Hartevelt 

 

Wanneer een zekere leeftijdsgrens gepasseerd 

is verloopt een en ander minder soepel dan 

gewenst. Natuurlijk geldt dit niet voor een ieder 

maar het is de vraag of voor deze groep de 

wens niet harder telt dan de feiten. Het nieuwe 

jaar was nog niet koud begonnen of het gezag 

werd overgeheveld van de natte plas bij het 

clubgebouw naar de zweterige gymzaal nabij de 

Klerkenhof. Het doel: in topconditie geraken 

voor het nieuwe seizoen.  

 

 
Te hoog gegrepen denkt u al snel maar nee, 

niets is minder waar. Verslapte spieren, 

hangende delen en een tikkeltje laag moreel 

werden met geestdrift ter hand genomen. Niet 

de roep over het water haalt hier het beste in 

ons naar boven maar het stalen fluitje van onze 

meester trainer Siewerd. Met ongeëvenaarde 

geestdrift weet hij ons voort te drijven tot 

grenzen die wij nog nimmer overschreden zijn. 

We starten met de gymzaalvloer te verslijten 

door de ene na de andere kilometer weg te 

tippelen. Hierop volgt een reeks aan 

loopoefeningen. Vooral de coördinatie bij de 

heren wordt door de dames met innig 

welbehagen gade 

geslagen. 

Dan komt het 

hoogtepunt van de 

avond: de 

krachttraining. Een scala 

aan spieren waarvan wij 

het bestaan nooit 

vermoed hadden wordt 

voelbaar (helaas niet 

zichtbaar). Is dan alles 

gegeven en kun je al met warme gevoelens 

denken aan de bank thuis, wordt het 

Australisch kruisen nog opgevoerd. En hier 

vallen we een tikkeltje door de mand. Maar 

daar moeten we dan ook wel 4 dingen tegelijk 

doen. 

1 je moet weten wanneer je moet gaan lopen 

2 je moet de bal vangen 

3 je moet de bal spelen naar de goede man 

4 je moet op de goede plek gaan staan 

Dit is voor het senioren 5.2 team wat, zoals 

Leen altijd zegt, voornamelijk monotasking is, 

een hele uitdaging. En waar draait het allemaal 

om? Oogcontact! 

Maar hoe kan dat nou nog van ons gevraagd 

worden wanneer we alles en alles gegeven 

hebben in alle voorgenoemde oefeningen? We 

zijn te moe om onze ogen open te houden. 

Gelukkig sluiten we onze crossfit exercises af 

met het zakjes werpen en kunnen we met een 

gelukzalig gevoel huiswaarts keren. Niets staat 

na deze weken gymzaaltraining een succesvolle 

vaartijd in de weg en daar was het toch 

allemaal om te doen. 

 

In Veilige Handen 
Door: Karin Hoofs en Leo Plugge 

 
Woensdagavond 6 

februari hebben Leo 

en ik een presentatie 

gegeven over In 

Veilige Handen. 

Afgelopen jaar zijn 

we, op aanraden van 

het bestuur, naar een 

bijeenkomst geweest 

van IDoe, een organisatie die verenigingen 

ondersteunt met hun vrijwilligers. Vanuit de 

overheid ligt momenteel de nadruk op 

preventie van seksueel misbruik, zeker ook 

binnen verenigingen waar met vrijwilligers 

gewerkt wordt. Leo en ik zijn aansluitend 

deelnemer geweest van de training adviseur 

sociale veiligheid, hier hebben we meer over 

dit onderwerp gehoord en ook besproken 



welke stappen binnen je eigen vereniging 
nodig zijn om hier aandacht aan te besteden. 

We zijn begonnen met de informatieavond. 

Een groot aantal jeugdbegeleiders was 

aanwezig.  

In de presentatie hebben we de definitie van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag 

besproken. Dit is een zeer ruime definitie. We 

hebben gekeken naar cijfers die bekend zijn, 

helaas maakt nog niet elke vereniging werk 

van een melding. Met de aanwezigen is er 

gediscussieerd over stellingen. Duidelijk is dat 

lang niet alles onder regels te vatten is, en dat 

dit ook niet nodig is. Vaak helpt het al als je je 

bewust bent van wat je doet of zegt en 

met/tegen wie. Instructie geven gaat soms 

gepaard met fysiek contact. 

Na de stellingen zijn we aan het werk gegaan 

met het bespreken van risicomomenten in de 

vereniging en of, en zo ja, hier afspraken voor 

nodig zijn. Dit werd in groepjes gedaan. De 

uitkomsten zijn verzameld in een verslag en 
dit zal met het bestuur besproken worden.  

Wat we meerdere keren deze avond hebben 

benadrukt is dat Kano Rijnland een gezellige, 

leuke vereniging is met een open karakter. We 

willen niet verzanden in het opstellen van 

regels, gedragscodes etc. Afspraken worden 

gemaakt als daar vanuit de vereniging 

behoefte aan is. 

De avond heeft wel een aantal concrete 

aanknopingspunten opgeleverd om mee aan 

het werk te gaan, we houden jullie op de 

hoogte. 
 

 

Eskimoteerwedstrijd 10 maart 
Door: Ivette Boogaard 

Foto: Matthijs Stikkelorum 

De oude traditie wordt al weer bijna een nieuwe 

traditie: “Het houden van een 

eskimoteerwedstrijd tijdens de laatste 

zwembad avond van het seizoen”. Zo kan 

iedereen testen hoeveel er tijdens het 

zwembadseizoen is bijgeleerd op 

eskimoteervlak. 

Voor de derde keer op rij zal er de 

eskimoteerwedstrijd plaats vinden om zo je 

vorderingen bij te kunnen houden. Maar 

natuurlijk kun je ook revanche nemen op de 

recordhouders van vorig jaar en proberen hun 

records uit de boeken te eskimoteren. 

Hierbij alvast de aankondiging voor dit jaar, 

zodat iedereen nog kan oefenen tijdens de 

komende zwembadsessies. De wedstrijd zal 

plaatsvinden tijdens de zwembadsessie op 

zondag 10 maart 2013 in zwembad ‘de Does’. 

Dit is iets eerder dan gebruikelijk door een 

gereserveerde les en vakantie. Je kunt je die 

zondag in het zwembad opgeven en ter plekke 

worden de deelnemers in verschillende 

categorieën ingedeeld worden o.a.: 

- Dames; 

- Heren; 

- Beginners; 

- Gevorderden; 

- Creatievelingen.  

Wil je weten hoe de deelnemers van vorig jaar 

het er van af gebracht hebben? De resultaten 

van vorig jaar kun je hier vinden, die van twee 

jaar geleden hier. 

 

 
In de blog post van 2011 kun je nog wat leuke 

filmpjes vinden om in de stemming te komen. 

Doe mee, vestig een record en kom in ‘de 

boeken’ van kanovereniging Rijnland! 

 

Varen in de Boterhuispolder 
Tekst en foto: Jaap de Lange 

 

De Boterhuispolder wordt ingericht voor 

fietsen, wandelen en kanovaren. De 

werkzaamheden voor de inrichting zijn in volle 

gang. De toegang voor kano´s is een 

overdraagplaats bij de brug over de  

 
Dwarswetering, tegenover Levitas. De steiger 

in de polder ligt al op zijn plaats, de steiger in 

de Dwarswetering moet nog worden 

http://blog.kanorijnland.nl/2012/04/06/resultaten-eskimoteerwedstrijd/
http://blog.kanorijnland.nl/2011/03/28/resultaten-eskimoteer-wedstrijd-2011/


geïnstalleerd. 

Ook bij de oversteek van de Nieuwe Weg moet 

worden overgedragen, de steigers hiervoor zijn 

al gebouwd. Aan bruggetjes voor wandelaars 

en fietsers wordt nog gewerkt. Graafmachines 

zijn druk met het verleggen van sloten en 

graven van waterpartijen. 

Het gebied wordt in de winter bewoond door 

zwanen, ganzen en hazen. In het voorjaar 

komen de weidevogels terug uit warme streken 

en die zullen kennismaken met nieuwe 

medebewoners: drijvende mensen die zich 

voortbewegen met lange dunne vleugels. Laat 

de lente maar komen. 

 

Zeeborrel 22 februari 
Door: Manon Roelofs 

 

Ben je nieuwsgierig hoe het is om op zee, het 

wad of ijsselmeer te varen? Wat moet je 

daarvoor kunnen? Zou dat iets voor mij zijn? 

Voor antwoord op deze, en nog veel meer 

vragen kom je gewoon naar de Zeeborrel op 

22 februari! Dan presenteert de 

grootwatercommissie hun plannen. De opbouw 

van het grootwater-programma wordt 

toegelicht.Je kunt zeekaarten en 

stroomatlassen bekijken. Er wordt iets  over 

kleding verteld, en nog veel meer. En dat alles 

onder het genot van  koffie, een hapje en een 

drankje. De borrel begint om 19.30. 

Tot vrijdag 22-2 

 

Brandnetels en Dorpen reactie 
Door: Ab Kuling en Peter de Gier 

 

In de Kanosport van afgelopen december stond 

een verslag van een kanotocht die wij 

ondernomen hebben met Kano Rijnland: 

"Brandnetels en Dorpen".  

Naar aanleiding hiervan de volgende reactie 

van Ab Kuling, met het verzoek aandacht te 

besteden in de Rijnvaarder aan de lastige 

overdraagplaatsen.  

Bij deze! 

 
De mail: "Laatst las ik in het maandblad van de 

NKB-watersportverbond een verslag van een 

Rijnland-tocht met lastige overstappen en veel 

brandnetelveldjes. 

Nu ben ik behalve TKBN lid (die sympathieke 

en lage-kosten, want alleen vrijwilligers, 

kanobond die helaas geen diensten verleent 

voor wedstrijdteams van kanoverenigingen) 

ook regiovertegenwoordiger en 

belangenbehartiger voor Zuid-Holland zuid van 

de TKBN. In ons deel van Zuid-Holland worden 

de kanovaarbelangen in de gaten gehouden 

door Jan Eggens (NKB) en rond Den Haag en 

het Westland is Jacques van den Toorn van de 

Windhappers een actieve belangenbehartiger. 

Bij de belangenbehartiging stuiten we vaak op 

verwaarlozing van voorzieningen voor kano’s 

en andere belemmeringen van kano-

vaarwegen. 

 

 
Door het verhaal van brandnetels en lastige 

oevers is het misschien een keer nuttig dat 

leden via de “Rijnvaarder” weten dat ze 

knelpunten in routes kunnen melden en de 

klacht wordt opgepakt. 

Of dat uiteindelijk tot het gewenste resultaat 

leidt, is helaas vaak de vraag." 

  



Programma's  
 

Belangrijke data 
Door: Martine Sprangers 

Foto's: onbekend 
 

Schoonmaakdag 

Hoewel het ijs alweer aan het aangroeien is zijn de voorbereidingen voor een 

wervelende start van het nieuwe seizoen alweer in volle gang. Op zaterdag 6 april 

vegen we de laatste stofnesten van de winter het clubhuis uit tijdens 

de jaarlijkse schoonmaakdag. 

 

Als we allemaal de handen uit de mouwen steken is het 

zo gebeurd en hebben we weer een fris en opgeknapte 

ruimte. Er zal een lijstje hangen met dingen die 

gebeuren moeten dus er is altijd voor ieder wat wils. 

We maken er een gezellige ochtend van. Vaarplannen, 

 ideeën en sterke verhalen uit de winterperiode 

combineren goed met bezem en emmer 

dus onthoud deze dag en komt allen! 6 april is de dag 

dat het gaat gebeuren en de dag dat het gaat gebeuren 

is 6 april. 

 

Open dag 

Zaterdag 27 april is onze jaarlijkse opendag. Dit is tevens de laatste dag 

van de Nationale Sportweek. We hopen op een goede opkomst van alle leden en 

belangstellenden. Neem vrienden en familieleden mee, buren en kennissen, en 

ieder die eens zou willen kijken op wat voor mooie plek kano Rijnland nu wel 

niet ligt en of de kanosport wellicht iets voor hem of haar is. 

 

 
Mochten er nog leuke ideeën zijn om deze dag tot een leuke opendag te maken, laat 

het 

ons weten. We willen een gevarieerd en breed programma aanbieden en zoeken 

daarvoor nog iemand die deze dag in goede banen wilt leiden. 

 

Brandingvaren cursisten 

Zaterdag 7 september gaan we met alle A en B cursisten een dag branding 

varen. We nemen de boten mee naar Katwijk en hopen op een paar mooie en 

fijne golven. 11:00 beginnen we en natuurlijk zijn ook alle andere 

Rijnlanders welkom. Tegen die tijd komt er meer informatie over, maar houdt 

deze dag alvast gereserveerd. 

 

We kiezen het zoute water en spelen in 

de 

golven. We gaan snuffelen aan wat die 

golven nu met een kano doen en hoe je 

daarmee kan spelen. Zand, zee en 

golven: mooie omstandigheden om de 

steunen 

en de oefeningen van komend seizoen in 

de praktijk te brengen. 

 

 



Nieuw: Kano-Conditie-Training 
Door: Berend Timmer 

Foto: http://www.olympischespelenlonden2012.nl 
Wil je je uithoudingsvermogen en je techniek verbeteren? Doe dan mee met de 

Kano-Conditie-Training. We starten op de eerste woensdag in april (de 4e), als het 

zomertijd is en dus een uurtje langer licht 's avonds.  

 

Hoe ziet een training eruit:  

Eerst varen we 10 minuten in, gecombineerd met techniek oefeningen. Daarna 

varen we 40 minuten up-tempo, met gevarieerde trainingsoefeningen. En tot slot 

varen we weer tien minuten uit. 

 
K1: Olympische spelen 2012 

Wanneer: 

Elke woensdagavond om van 19:30 - 20:30 uur. Precies een uur en niet langer.  

 

Voor wie:  

Iedereen die iets aan zijn kanoconditie wil doen, bijvoorbeeld om langere tochten te 
kunnen varen of gewoon lekker hard wil kunnen varen. 

Boottype:  

SK (of K1), maar geen langzamere boten (want anders wordt het verschil te groot). 

 

De training wordt gegeven door Berend Timmer. Berend vaart al 30 jaar (K1 en SK), 

wil nog steeds hard varen en weet dat daarvoor training en techniek nodig zijn. En 

dat het gewoon leuk is om dat samen te doen en na een uur varen weer lekker moe 

aan de steiger te komen. 

 

Hare and Hounds 

Trainen is leuk, maar het is ook leuk om te weten hoeveel sneller je bent gaan 

varen. Dus organiseren we elke maand een zogenaamde Hare and Hounds, op en 

neer naar de Doesmolenbrug (in totaal iets minder dan 5 km). Anders dan bij een 

wedstrijd vertrek je bij een Hare and Hounds niet samen, maar probeer je allemaal 

op hetzelfde moment aan de finish te komen. Je moet dus van te voren zo goed 

mogelijk proberen in te schatten hoe lang je er over zult doen. Zo zul je zien dat 

gedurende het seizoen je sneller gaat varen. 

 

Lijkt het je leuk om mee te trainen? 

Geef je dan op bij Berend Timmer (berend@bantaba.nl). 

 



Grootwaterprogramma 2013 
Door: Manon Roelofs 

Foto's: Peter de Gier 
Iedere 1e zaterdag van de maand oefeningen bij de club van 14.00 uur tot 16.00 

uur. Hierbij kun je denken aan allerlei natte oefeningen zoals reddingen en 

eskimoteren, maar ook slepen, hoge uitstap, lage steun en veel meer. Ook zal er 

geregeld aandacht worden besteed aan theorie (getij, weer etc.). Iedereen is hierbij 

van harte welkom.  

We beginnen op zaterdag 2 maart en eindigen op zaterdag 5 oktober (zie ook de 

agenda op de website).  

Voor alle tochten geldt als minimale eis dat je kanodiploma A hebt, reddingen hebt 

geoefend en een goede kanoconditie hebt (dus minimaal 4 uur achter elkaar 5 km/h 

kunt varen, ook met 3 Bf). 

 

Dit jaar hebben we de volgende tochten op het programma gezet: 

 

Vrijdag 22 februari:   

Zeeborrel op de club 

 

Zondag 17 maart:  

Zwembadtraining reddingen 

Haarlem: 

Om reddingen met zeekano's 

te oefenen kunnen we terecht 

bij de kanovereniging in 

Haarlem. Het zwembad is 

beschikbaar van 19.00 tot 

21.00 uur.  

Kosten €2,50 p.p. 

Materiaal: schone zeekano's 

met schotten! 
 

 
De Grevelingen onder je kajak... 

zondag 21 april:  

Grevelingen 

De bedoeling is om op de Grevelingen een hoek te vinden waar op dat moment 

mooie golven staan die voor de hele groep leuk zijn. De afstand die wordt gevaren 

is afhankelijk van het weer en de groep. Als er ergens hele mooie golven staan kan 

het ook zijn dat we daar wat langer blijven spelen.  

 

zondag 12 mei:  

Rondje Marken 

Via de Gouwzee en het Markermeer gaan we om het eiland Marken heen varen. Dit 

is in totaal een tocht van 20 km. 

 

zaterdag 22 juni:  

Oosterschelde 

Op de Oosterschelde gaan we 

te maken krijgen met 

stroming, golven en 

scheepvaart. Dit geeft weer 

allemaal nieuwe 

mogelijkheden tot oefenen. 

De plek van instap is 

afhankelijk van de 

windrichting en de afstand die 

wordt gevaren is afhankelijk 

van het weer en de groep. 

 
 

Bij de Oosterschelde 



zondag 21 juli:  

Andijk - Kreupel 

We gaan nu op het IJsselmeer varen. Vanuit Andijk ronden we het vogeleilandje 

Kreupel. De tocht zal minimaal 15 km zijn maar kan nog verlengd worden. Dit is 

afhankelijk van het weer en de groep. 

Extra eisen: 

kanodiploma B (of regelmatig geoefend op zaterdagmiddag) 

ervaring met varen op golven 

minimaal een tocht op grootwater 

 

zondag 25 augustus:  

Huisduinen – Texel 

Dit wordt onze eerste tocht van dit jaar op het Wad. We hebben nu te maken met 

getij, sterke stroming bij Den Helder, wind en alle aspecten van de zee en het Wad. 

De afstand heen en weer terug is 25 km. 

Extra eisen: 

kanodiploma B (of regelmatig geoefend op zaterdagmiddag) 

ervaring met varen op golven 

minimaal twee tochten op grootwater 

 

zondag 15 september:  

Zeeland 

De laatste georganiseerde grootwatertocht 

gaan we naar Zeeland. In Zeeland kunnen 

we kiezen voor de Noordzee maar evt. 

ook voor de Grevelingen. We willen dit tot 

een leuke en uitdagende afsluiting te 

maken voor iedereen die is aangestoken 

met het grootwatervirus. 

Extra eisen: 

kanodiploma B (of regelmatig 

geoefend op zaterdagmiddag) 

ervaring met varen op golven 

minimaal twee tochten op grootwater 
De Noordzee bij Zeeland  

 

Alle tochten zijn onder voorbehoud. Door weersomstandigheden kan het zijn dat er 

een alternatieve locatie wordt gekozen. 

Verdere informatie over vertrektijden, instapplaatsen, etc. etc. komen terzijnertijd 

op het internet in de agenda te staan en worden via de mail aan de 

grootwatervaarders gestuurd.  

 

Daarnaast zullen er af en toe ad-hoc tochten worden georganiseerd met mooie wind 

op het Braassemermeer, de Grevelingen, Noordzee, Markermeer of IJsselmeer om 

het varen op golven te oefenen. Verder kunnen we een keer met de zeekano’s gaan 

oefenen in de branding bij Katwijk.  

De uitnodigingen hiervoor zullen via de mail verstuurd worden.  

 

Wil je mail ontvangen van de grootwatercommissie geef dit dan aan via de 

ledenlijst. 

 

Namens de grootwatercommissie wensen we je mooie golven en veel zeemijlen toe. 

 

 

 

 

 

 



Vlakwaterprogramma 
Door: vlakwatercommissie 

 

datum dag tijd soort tocht tochtleider 

10-apr-13 wo 19.00 avondtochtje (eerste van 
het seizoen)       

Jos 

14-apr-13 zo   koude handentocht      Jaap en Jos(Nel  eten!) 

17-apr-13 wo 19.00 avondtochtje Peter 

21-apr-13 zo 10.00 Haarlemse bollentocht  zelf regelen !!!!! 
tel.023-5330801 
www.hkvhaarlem.nl                                                                                                                                

24-apr-13 wo 19.00 avondtochtje  Jaap 

27-apr-13 za   open dag/clubdag Bestuur 

1-mei-13 wo 19.00  avondtochtje Ab 

8-mei-13 wo 19.00   avondtochtje Gerard 

15-mei-13 wo 19.00    avondtochtje                                                       Erik 

18-mei-13 za 07.00  Pinkstertocht  
vroege vogels  

Erik (Nel ontbijt?) 

22-mei-13 wo 19.00  avondtochtje Jos 

29-mei-13 wo 19.00    avondtochtje   Peter 

2-jun-13 zo   Haagse stadsparken 
KV de Windhappers 

Nel (Jos trailer) 

5-jun-13 wo 19.30 avondtochtje Ab 

12-jun-13 wo 19.30 avondtochtje Gerard 

19-jun-13 wo 19.30 avondtochtje Jaap 

21/22/23 
-jun-13 

vr/ 
za/zo 

  VLAKWATERWEEKEND IN 
NEDERLAND 

Jos/Jaap/Nel 

26-jun-13 wo 19.30 avondtochtje Erik 

29-jun-13 za   midzomernacht  
lichtjes Leiden 

Jaap 

3-jul-13 wo 19.30 avondtochtje Jos 

10-jul-13 wo 19.30 avondtochtje Ab 

14-jul-13 zo   Zuidhollandse Biesbos Jaap (Peter trailer??) 

17-jul-13 wo 19.30 avondtochtje Peter 

24-jul-13 wo 19.30 avondtochtje Jaap 

31-jul-13 wo 19.30 avondtochtje Erik 

4-aug-13 zo   Nieuwkoop/Meije Peter/Nel 

7-aug-13 wo 19.00 avondtochtje Gerard 

14-aug-13 wo 19.00 avondtochtje Ab 

21-aug-13 wo 19.00 avondtochtje Peter 

25-aug-13 zo   Rondje Breda  ( KV Breda) Nel (Gerard trailer??) 

28-aug-13 wo 19.00 avondtochtje Jos 

4-sep-13 wo 19.00 avondtochtje Ab 

8-sep-13 zo   Amsterdam Jos 

11-sep-13 wo 19.00 laatste avondtocht Erik 

22-sep-13 zo   HUTSPOTTOCHT Bestuur+vlakwater 

29-sep-13 zo   Veluwerally Jaap(Berend) 

13-okt-13 zo   Slottocht+Pizzeria 
Leiderdorp 

Jos/Jaap/Nel 

Peter-Paul en Nel staan op reservelijst om avondtochtjes over te nemen  
als je niet kunt. 

 

  



 

 

Winteravondvaren: planning 
Door: Manon Roelofs 

 
Nog  even en dan gaan de normale avondtochten 

weer beginnen.  Zie verderop.   

Tot en met 3 april zullen er nog 

winteravondtochtjes georganiseerd worden op de 

woensdagavond.  

Hieronder vind je het rooster. 

Er wordt een e-maillijst bijgehouden, zodat als er 

gevaren wordt, men elkaar kan mailen. Peter 

houdt deze lijst bij. Ook kan er op andere dagen 

dan de woensdagavond in clubverband gevaren 

worden. Iedereen kan hiertoe het initiatief nemen. Eventueel rechtsreeks via de 

mailinglist, die je op verzoek toegezonden krijgt of via Peter (mail@peterdegier.nl).  

Inmiddels staan er ruim 15 personen op de lijst. 

Vaaravond Tochtleider 

wo 20 feb 2013 Peter 

wo 27 feb 2013 Arjan 

wo 06 mrt 2013 Rein+Manon 

wo 13 mrt 2013 Peter 

wo 20 mrt 2013 Arjan 

wo 27 mrt 2013 Rein+Manon 

wo 03 apr 2013 Peter 

wo 10 apr 2013 start tochten vlakwater 
 

 

 

 

Schoonmaak Rooster 
Door: Peter Paul Hartevelt 

 

Voor 2013 is het schoonmaak rooster weer actueel gemaakt.  Dit schema is te zien 

op http://schoonmaak.kanorijnland.nl/ 

Hiervoor gelden de volgende punten.  

1. Iedereen heeft een maal per jaar een schoonmaakbeurt.  

2. Deze wordt met nog 2 andere personen uitgevoerd.  

3. Op de bar liggen instructies over hoe en wat van de schoonmaakbeurt.  

4. Bij afwezigheid moet vervanging gezocht worden door het lid dat afwezig is.  

5. Wil je in het schema veranderingen, mail dan naar: 

schoonmaak@kanorijnland.nl 

Ik vertrouw erop dat iedereen zijn schoonmaakbeurt uitvoert. Allen op deze manier 

houden we onze faciliteit mooi en schoon.  

Met vriendelijke groet Peter Paul Hartevelt  

 

 
 

 

 

 

http://schoonmaak.kanorijnland.nl/
mailto:schoonmaak@kanorijnland.nl


KANOPOLOVERSLAGEN 
       

De 24 uur van Stadskanaal 
Door: Sjoukje de Lange 

Foto's: Matthijs Stikkelorum 
 

24 uur lang kanopoloën. 

Alle niet-poloërs 

verklaarden ons voor gek 

en zelfs een deel van de 

teams vond deze 

uitdaging iets te groot. 

Toch stond er 

zaterdagochtend, 7 uur, 

12 man/vrouw van team 

S5.2 en team J de trailer 

op te laden. Al snel 

waren we op weg en drie 

uur later was iedereen in Stadskanaal. Hier begon het avontuur met een wedstrijd 

fluiten. Team J had met Team S een dealtje gesloten; de J-teamers hadden vervoer 

wanneer ze voor team S floten. Zo geschiedde. 

De mannen van Team S beten het spits af met een wedstrijd tegen KVSO. Hiertegen 

verloren zij met 3-11. In de gangbare polo-uurtjes speelden zij ook een wedstrijd tegen 

Batavieren A (5-12) en Veenploeters B (2-8). In de tussentijd leerden ze enorm veel bij. 

De bal presenteren op de middenlijn, technieken om te verdedigen en er werd al veel 

geëskimoteerd als iemand werd omgeduwd. Ook team J speelde drie middag- en 

avondwedstrijden. De eerste wedstrijd tegen Levitas won het met 8-3. 

 

Er werd goed verdedigd en 

veel gecounterd. De wedstrijd 

hierna was een stuk 

spannender en werd helaas 

nipt verloren met 6-7. Bij de 

wedstrijd van 9uur ’s avonds 

bleek de moeheid al toe te 

slaan, team J verloor met 4-8 

van GKV Shiny.  

In de tussentijd werd er enorm veel lol gemaakt. Op de tribunes moedigden de teams 

elkaar uit volle borst aan,vaak bijgestaan door willekeurige andere teams. Team J 

coachte team S, en omgekeerd. Er werd gelachen, gekletst, liedjes gezongen en de 

afgesportte calorietjes werden er ten overvloede aan gegeten. 

’s Nachts werden er ook weer 

flink wat wedstrijden gevaren. De 

wedstrijd van 1 uur was Rijnland 

tegen Rijnland. Nadat team J op 

een voorsprong van 7-2 kwam te 

st aan, kwam team S sterk terug. 

Een paar mooie doelpunten 

resulteerden in een eindstand van 

7-4 voor team J. 

Team S speelde hierna de laatste 

wedstrijden om 5 uur en 7 uur ’s 

ochtends. Tegen de Batavieren A 

verloren ze 4-6.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Een enorme prestatie, gezien de stand waarmee ze eerder op de dag hadden verloren. 

Team S stond zelfs de eerste helft voor; een enorm trots team als resultaat. De laatste 

wedstrijd was tegen Levitas, die ze verloren met 3-8. Team J speelde de wedstrijden 

van 3 uur en 9 uur. Door deze enorme mazzel met zowel het tijdsschema van S als van 

J, kon er in de tussentijd even worden geslapen.  

 

Zo bezette Rijnland de kleedkamers, tribune en 

auto’s voor een powernap. Ondertussen won 

team J de wedstrijd van 3uur tegen Levitas met 

5-3. De laatste pot tegen Batavieren A werd 

verloren met 4-5, net niet scherp genoeg meer 

voor de gelijkmaker. Deze wedstrijden leiden 

tot een 8e plaats voor team S5.2. Helaas alles 

verloren, maar enorm veel geleerd en lekker 

gescoord. Een prachtprestatie op het -voor 

velen- eerste toernooi. Team J kwam op de 5e 

plaats; winnaar in de verliezerpoule. Team J 

bleek goed op elkaar ingespeeld en heeft zeker 

niet slecht gespeeld voor een 3e klasse 

toernooi.  

En met deze eindstand vertrok Rijnland rond een uur of 11 ’s ochtends rustig aan terug 

naar Leiden.Na het afladen van de trailer begon het aftellen naar het zomerseizoen 

 

  



VLAKWATERVERSLAGEN 
 

Verslag Nieuwkoopse Plassen 
Tekst en foto's: Peter de Gier 

Vandaag, zaterdag, hebben we een tocht gevaren op de Nieuwkoopse Plassen. Het was 

spannend of het allemaal door zou kunnen gaan, omdat er vorst voorspeld was. Op 

dichtgevroren sloten is het moeilijk varen met de kajak. 

Mooie luchten (Nieuwkoopse Plassen) 

 

In eerste instantie zouden 

we met vijf personen gaan, 

maar allerlei 

omstandigheden maakte 

dat we uiteindelijk met zijn 

drieën waren: Jaap, 

Maarten en 

ondergetekende. 

Niet om zout in de wonde 

te wrijven van degenen die 

niet mee zijn gegaan 

natuurlijk, maar het was 

een prachtige tocht! 

Instappen in Noorden op 

spiegelglad water. 
Tussen de geschoren rietvelden door, grote groepen ganzen in de verte in de lucht (die 

van zichzelf al prachtig was), vrijwilligers van natuurmonumenten die driftig met een 

bosmaaier aan de slag waren om de natuur te vormen, zoals wij dat graag zien. Kleine 

slootjes, waarvan een enkele zo ondiep dat de modder die we opwervelden door alleen 

maar langs te varen een heerlijk bedwelmende stank opriep. 

Verdwalen tussen het riet, 

terugvaren (mijn kajak had 

voor en achter nog tien 

centimeter over om te keren), 

volgende sloot proberen en 

dan wel goed varen. Water dat 

zo glad was, dat het riet erin 

spiegelde en leek of er een 

tweede rietkraag onder water 

stond. Op zijn kop. Terug over 

de plas (langs de kant) en dan 

weer het riet inschieten: 

bochtige slootjes en uiteindelijk 

weer uitkomen op de vaart die 

ons in Noorden brengt.  
Dat was zo’n beetje de dag van vandaag, met aan het einde het voornemen om, als er 

geen ijs ligt, weer snel een tochtje te plannen! 

 

  



GROOTWATERVERSLAGEN 

 

Midwinternachttocht 2012 
Door: Reinier Dorrepaal 

 
22 december 2012, de winter is net begonnen, de dagen gaan weer lengen. Een groepje 
enthousiastelingen is dit gaan vieren, ’s-nachts, op het water. 
Het is kwart voor zeven en buiten  is het donker, koud en vooral erg nat. We gaan met 6 personen 
(Arjan, Maarten, Marco, Mathijs, Rein en Reinier) een tocht over de Kager plassen varen. Rein de 
Haas is de vaarleider. Hij geeft ons een kaart en bespreekt de route. Nadat iedereen zich heeft 
omgekleed en voldoende warme kleding heeft aangetrokken, gaan we de boten laden en vertrekken 
we naar Warmond, het startpunt van onze kanotocht. 
De boten worden afgeladen op een parkeerterreintje dat direct naast de Warmonder Leede is 
gelegen. We konden hier ook de boten te water laten en instappen. 

 

We vertrokken en gingen de Leede 
over.  Het regende en dat zou het 
de hele avond blijven doen. 
Huiskamer- en aanwezige 
kerstverlichting zorgden er voor dat 
wij nog voldoende licht hadden om 
de omgeving goed te zien.  Een 
enkele bewoner merkte onze 
hoofdlampjes op en moest toch 
even naar buiten gluren om te zien 
wat zich op het water afspeelde. 
We bereikten ’t Joppe. Mathijs ging 
voorop. Dankzij de aanwezige 
scheepvaartlichten, rode en groene 
lampen die ook op onze kaart 
stonden aangegeven, konden we de 
juiste koers varen.  

We gingen ’t Joppe over. Eenmaal de starttoren van KWV De Kaag gepasseerd, waren er ook geen 
scheepvaartlichten meer. Slechts vaag waren de contouren van het landschap zichtbaar. Het was erg 
mooi om zo de nacht in te varen.Strak in formatie gingen we de Zweiland over. De ingang van de 
Spijkerboor en uiteindelijk de Boerensloot waren lastig te vinden. Gelukkig was onze vaarleider Rein 
goed bekend. 
We genoten van het avontuur, het varen en de rust. We zijn toch ook nog een boot tegen gekomen. 
Een rondvaartboot met feestvierende gasten. Zij zaten droog en vierden feest. Wij zaten in de 
regen, maar genoten misschien nog meer. 
De tocht verliep vlekkeloos. Niet verkeerd gevaren en geen problemen onderweg. Vanwege het 
slechte weer zijn we onderweg niet gestopt. 
Na ongeveer 15 km varen waren we weer terug bij de opstap plaats. Arjan trakteerde ons op 
knakworstjes, waardoor we weer voldoende energie hadden om de boten op te laden. 
Om precies 24.00 uur waren we terug op de club. Boten afladen en snel naar huis. Het was een 
mooie tocht. Rein, bedankt! 
 

  



AGENDA EN COLOFON 
 

Agenda 20 februari  t/m 
31december 

 

 
woensdag, 20. februari 
19:30 Baravond 
vrijdag, 22. februari 
19:30 Zeeborrel 
zondag, 24. februari 
17:30 Zwembad 
zaterdag, 2. maart 
14:00 Grootwater training 
woensdag, 6. maart 
19:00 Baravond 
zondag, 10. maart 
17:30 Zwembad 
maandag, 11. maart 
20:00 SportFair Leiderdorp 
woensdag, 20. maart 
19:30 Baravond 
woensdag, 3. april 
19:00 Baravond 
zaterdag, 6. april 
10:00 Schoonmaakdag 
14:00 Grootwater training 
zondag, 7. april 
17:30 Zwembad, besloten sessie. 
woensdag, 10. april 
19:00 Eerste avondtocht van het seizoen 
zondag, 14. april 
Koude handentocht 

woensdag, 17. april 
19:00 Avondtocht 
19:30 Baravond 
zaterdag, 20. april 
Nationale Sport Week 

zondag, 21. april 
Nationale Sport Week 

Grevelingen zondag 21 april 

10:00 Haarlemse bollentocht (zelf regelen) 
 

maandag, 22. april 
Nationale Sport Week 

dinsdag, 23. april 
Nationale Sport Week 

woensdag, 24. april 
Nationale Sport Week 

19:00 Avondtocht 
donderdag, 25. april 
Nationale Sport Week 

vrijdag, 26. april 
Nationale Sport Week 

zaterdag, 27. april 
Nationale Sport Week 

Open dag 

zondag, 28. april 
17:30 Zwembad 
woensdag, 1. mei 
19:00 Avondtocht 
19:00 Baravond 
zaterdag, 4. mei 
14:00 Grootwater training 
woensdag, 8. mei 
19:00 Avondtocht 
zondag, 12. mei 
Rondje Marken zondag 12 mei 

woensdag, 15. mei 
19:00 Avondtocht 
19:30 Baravond 
zaterdag, 18. mei 
07:00 Pinkstertocht/Vroege vogels 
woensdag, 22. mei 
19:00 Avondtocht 
woensdag, 29. mei 
19:00 Avondtocht 
zondag, 2. juni 2013 
Haagse stadsparkentocht 

woensdag, 5. juni 2013 
19:00 Baravond 
19:30 Avondtocht 
woensdag, 12. juni 2013 
19:30 Avondtocht 
woensdag, 19. juni 2013 
19:30 Baravond 
19:30 Avondtocht 
vrijdag, 21. juni 2013 
Vlakwaterweekend in Nederland 

zaterdag, 22. juni 2013 
Vlakwaterweekend in Nederland 

Oosterschelde zaterdag 22 juni (Burgsluis 



Zierikzee oid) 

zondag, 23. juni 2013 
Vlakwaterweekend in Nederland 

woensdag, 26. juni 2013 
19:30 Baravond 
19:30 Avondtocht 
zaterdag, 29. juni 2013 
Midzomernacht lichtjestocht Leide 

zondag, 30. juni 2013 
SportFair Leiderdorp 

woensdag, 3. juli 2013 
19:00 Baravond 
19:30 Avondtocht 
zaterdag, 6. juli 2013 
14:00 Grootwater training 
woensdag, 10. juli 2013 
19:30 Avondtocht 
zondag, 14. juli 2013 
Zuidhollandse Biesbos 

woensdag, 17. juli 2013 
19:30 Baravond 
19:30 Avondtocht 
zondag, 21. juli 2013 
Andijk - Kreukel zondag 21 juli 

woensdag, 24. juli 2013 
19:30 Avondtocht 
woensdag, 31. juli 2013 
19:30 Avondtocht 
zaterdag, 3. augustus 2013 
14:00 Grootwater training 
zondag, 4. augustus 2013 
Nieuwkoop/Mije 

woensdag, 7. augustus 2013 
19:00 Avondtocht 
19:00 Baravond 
woensdag, 14. augustus 2013 
19:00 Avondtocht 
woensdag, 21. augustus 2013 
19:00 Avondtocht 
19:30 Baravond 
zondag, 25. augustus 2013 
Rondje Breda 

Texel zondag 25 augustus huisduinen oude 
schild 

woensdag, 28. augustus 2013 
19:00 Avondtocht 
woensdag, 4. september 2013 
19:00 Avondtocht 
19:00 Baravond 
zaterdag, 7. september 2013 
11:00 Branding varen. 
14:00 Grootwater training 
 

zondag, 8. september 2013 
Amsterdam 

woensdag, 11. september 2013 
19:00 Laatste avondtocht 
zondag, 15. september 2013 
Zeeland zondag 15 september 

woensdag, 18. september 2013 
19:30 Baravond 
zondag, 22. september 2013 
Hutspottocht 

zondag, 29. september 2013 
Veluwerally 

woensdag, 2. oktober 2013 
19:00 Baravond 
zaterdag, 5. oktober 2013 
14:00 Grootwater training 
zondag, 13. oktober 2013 
Slottocht + Pizzeria Leiderdorp 

woensdag, 16. oktober 2013 
19:30 Baravond 
woensdag, 6. november 2013 
19:00 Baravond 
woensdag, 20. november 2013 
19:30 Baravond 
woensdag, 4. december 2013 
19:00 Baravond 
woensdag, 18. december 2013 
19:30 Baravond 

Colofon 
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