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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2013. Inmiddels is op de kalender de zomer begonnen. Het weer lijkt zich niet 
heel veel van de kalender aan te trekken, want soms heeft het meer de karaktertrekken van de herfst. Afgelopen 
week is er zelfs nachtvorst gemeld. Dit alles heeft onze leden er niet van weerhouden om massaal uit hun 
winterslaap wakker te worden om weer vaak, intensief of minder intensief te gaan kanoën. De eerste officiële 
tochten zijn gevaren, wedstrijden gespeeld en trainingen begonnen. De kanocursussen zijn gestart en we mogen 
weer een flink aantal enthousiaste nieuwe leden begroeten. Welkom!  
Daarnaast staat er veel op de planning. U leest hier alles over in deze verse Rijnvaarder! 

ALGEMEEN 
 

Unieke kano instap steiger voor 
mensen met een beperking 

Door: Peter Paul Hartevelt 

 

 
Uitnodiging 

 

Op zaterdag 6 juli opent Kano Rijnland om 

12:00 uur  te Leiderdorp de voor Nederland 

unieke kano-instap-steiger voor mensen met 

een beperking. De steiger is de eerste in zijn 

soort in Nederland en voorziet in een stabiele 

instap mogelijkheid om te water te gaan met de 

kano. Met deze ingebruikname wordt het voor 

mensen met een  beperking mogelijk om de 

kanosport te beoefenen. 

 

Kano Rijnland heeft als doelstelling kanovaren 

voor iedereen toegankelijk te maken. Met de 

aankoop en ingebruikname van deze steiger 

wordt daarin een volgende stap gezet. De 

steiger is mede mogelijk gemaakt door 

financiële bijdragen van Fonds 1818, 

Leidschdagblad, Stichting H.L. Druckerfonds en 

Steigerstad bv. 

 

Kano Rijnland is de  regionale kanovereniging 

voor Leiderdorp e.o. Met 160 leden een van de 

grotere verenigingen van Nederland. Binnen de 

vereniging worden diverse disciplines van de 

kanosport beoefend. Dit zijn kanopolo, vlak- en 

groot water varen en kano conditie (snelheid).  

 

 

De vereniging is tijdelijk gevestigd in de 

Doeshaven te Leiderdorp. De definitieve locatie 

zal in 2016 in de Munnikenpolder langs de 

nieuwe A4 komen. Op deze locatie wil de 

vereniging een totaal pakket kanovaren 

aanbieden.  

Chris en Aad gebruiken de nieuwe steiger 

 

U bent van harte uitgenodigd om hierbij 

aanwezig te zijn. 

 

Kano Rijnland 

Boomgaardlaan 22 

2351CR Leiderdorp 

Tel. 0641413338 

 

pphartevelt@hotmail.com 

 

www.kanorijnland.nl 

 



 

 

Kajaks met ruime instap 
Door: Peter de Gier 

Zoals we hierboven al schreven hebben we een 

mooie kanosteiger aan kunnen schaffen voor 

mensen  met een beperking. Eerde in het jaar 

hebben we via het Rabobank Wensenfonds al 

drie kajaks met een ruime kuip aan kunnen 

schaffen. Dit maakt de sport nog meer 

toegankelijk. 

Overdracht kajaks door RaboWensenfonds 
De officiële schenking vond plaats in april. 

Samen met de bijbehorende zwemvesten en 

spatzeilen. Inmiddels wordt er geregeld gebruik 

gemaakt van de kajaks.  

 

Samenwerking tussen Kano 
Rijnland en de Gemiva-SVG Groep 

Door: Peter de Gier 

 
Aad Pleij en Peter 

Paul Hartevelt 

hebben in het 

voorjaar op de 

beursvloer van 

Leiderdorp een unieke deal gesloten. Zoals in 

de berichten over de nieuwe kajaks en de 

steiger al bleek willen wij ook beter 

toegankelijk worden 

voor mensen met 

een beperking. Om 

dit voor elkaar te 

krijgen ben je niet klaar met een paar fysieke 

aanpassingen. Er zal ook geïnvesteerd moeten 

worden in kennis. Op de beursvloer hebben de 

twee heren de deal gesloten dat in ruil voor 

een clinic, de Gemiva-SVG Groep, Kano 

Rijnland zal ondersteunen in de omgang met 

deze doelgroep. Gemiva is een organisatie die 

ondersteuning biedt aan mensen met een 

beperking op het gebied van wonen en 

dagbesteding. 

 

 

 

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 

 

 

Nieuwe clubboot: Fix Fax 
Door: Jaap de Lange 

Foto's: Jaap de Lange/Hilde van der Linden 

 
Een kennis van Hilde heeft een mooie lichte 

kano aan onze vereniging geschonken. 

Het is een rank model met de naam Fix Fax, 

gebouwd in Denemarken en in perfecte staat. 

Er is geen spatzeil bij, de vereniging heeft ook 

geen passend spatzeil bij de lange smalle kuip. 

De Fix Fax is stabieler dan een Eska. Je hoeft 

geen evenwichtskunstenaar te zijn om op 

rustig water stil te kunnen liggen. Hij heeft een 

roertje dat je met een pookje tussen je voeten 

kan bedienen en zo kan je moeiteloos de bocht 

door en voor zijwind corrigeren. Het roertje is 



kwetsbaar: als je de boot op de steiger legt, 

zorg dan dat het roertje boven water hangt. 

Wees ook voorzichtig met het passeren van 

poloveldlijnen (en vislijnen). 

 

Ryan in actie in de Fix Fax 

De boot is niet gemaakt voor varen op de 

golven. Bij het passeren van een sloep 

verdwijnt de boeg al onder water en krijg je 

een golf tegen de kuiprand. Recht tegen de 

golven in varen gaat goed. Maar bij een poging 

de oevers van de Braassem te volgen bij 

windkracht 4 uit het zuidwesten kwam ik zwaar 

in de problemen toen ik de golven van opzij 

kreeg. Doe dit dus niet na, tenzij je Walter of 

Berend heet. 

Kortom een fijne boot voor als je wat sneller 

wilt varen, een Eska te wankel vindt en geen 

golven van opzij hoeft te bedwingen. 

 

Dit zegt Hilde erover: 

 

"Onze straatgenoten zijn gestopt met kanoën, 

en hun kajak lag al een paar jaar ongebruikt in 

de tuin. Het affiche van de open dag van Kano 

Rijnland op ons raam trok hun aandacht: dus 

dáár wonen mensen die van kanoën houden. 

Ze belden aan en vroegen of wij hun kano 

wilden hebben. Het bleek een mooie snelle 

kajak van het merk Fix-Fax, hij houdt het 

midden tussen een ESKA en een K1, geschikt 

voor als je op snelheid wilt trainen.  

Berend heeft de kajak opgehaald en een 

proefvaart gemaakt, we hebben de gulle 

gevers bedankt met een bos bloemen en nu 

ligt hij onderin loods 4. Zin om hem eens uit te 

proberen?" 

 
Proefvaart door Berend 

 

 
 

 

Bestuurslid gezocht 
Door: Martine Sprangers 

 

Omdat we momenteel 

geen voorzitter meer in 

het bestuur hebben zijn 

we op zoek naar een 

nieuwe voorzitter. Draag 

je Kano Rijnland een 

warm hart toe, en heb je een zin om het 

bestuur te komen versterken, laat het ons 

weten. Vrees niet: nee het hoeft niet 

ontzettend veel tijd te kosten, het is vooral 

enthousiasme en de vereniging met de neus in 

de goede windrichting laten varen. 

Geïnteresseerd? Of behoefte aan meer 

informatie? Mail ons (we bijten niet) 

 

  



Lid worden??? 
 

Mail:  nieuwlid@kanorijnland.nl. 

 
 

 

Gezocht: enthousiaste leden die het 

leuk vinden om (te leren) les te 
geven 

Door: Karin Hoofs 

Foto: Peter de Gier 
Je vinden kanoën leuk, daarom doen je het. De 

meesten vinden het ook leuk om andere te 

enthousiasmeren voor de sport. Of het nu om 

jeugd of volwassenen gaat, het is fijn om 

anderen te leren hoe je met een kano moet 

varen. Op dit moment is een klein groepje 

instructeurs en begeleiders actief om de jeugd, 

schoolsport, introductie cursus voor 

volwassenen en de clinics te begeleiden. We 

zien dat we een tekort hebben. We zijn dus op 

zoek naar jullie! 

 

instructeurscursus door Jurjen 

 

Als je kanoën leuk vindt, bereid bent om er 

extra tijd (afhankelijk van je persoonlijke 

omstandigheden) in te steken, overweeg dan of 

het begeleiden van een groep kinderen of 

volwassenen iets voor je is. Je doet dit in 

principe altijd samen met iemand anders. 

Kano Rijnland verzorgd sinds twee jaar een 

interne opleiding voor instructeurs waar je leert 

hoe je het lesgegeven op kan pakken. 

Wil je het volgende seizoen aan de slag, geef 

dit dan nu vast aan. Wij inventariseren de 

aanmeldingen en verzorgen de opleiding. Wil je 

bekijken of het wat voor je is, geef dit ook aan, 

dan regelen we dat je een keer mee kan kijken 

bij een van de huidige lessen. 

Alle enthousiaste reacties of vragen kan je 

sturen naar bestuur@ kanorijnland.nl en/of 

jeugd@kanorijnland.nl 

 

Update gebiedsontwikkeling 

Munnikenpolder 

Door: Peter Paul Hartevelt 

 

De volgende update voor de nieuwe locatie van 

de kano vereniging is deze maand afgegeven. 

 

De tweede tunnelbak van rijksweg A4 wordt op 

15 november 2014 in gebruik genomen 

 

De twee eilanden zijn klaar, ze zijn wel te groot 

en te hoog, dit om latere zettingen te 

voorkomen 

 

Op 1 maart 2015 kan de asfaltweg (tweede inrit 

naar het depot) worden verwijderd, daarna kan 

de “bodem” van de ontgronding worden 

geëgaliseerd en de eilanden afgewerkt. 

Luchtfoto Munnikenpolder 
 

De grond van de eilanden wordt gebruikt als 

toplaag in de ontgronding. Deze grond komt uit 

de ondergrond van de A4 en bevat weinig 

voedingsstoffen. Bij de afdeklaag in de 

Doeshaven is soortgelijke grond gebruikt, de 

waterkwaliteit in de Doeshaven is daardoor erg 

goed geworden 

De oplevering van de totale Munnikenpolder zal 

eind 2015 zijn. 

Kano Rijnland zal samen met de ijsbaan gaan 

onderzoeken of een duurzaam gebouw op de 

oever langs de plas te plaatsen is. De 

werkzaamheden hiervoor kunnen half 2015 

starten. 



Fotowedstrijd Watersportverbond 
Van de site van het Watersportverbond 

Het is kort dag, maar voor de liefhebbers: 

"Fotograaf Leo Bakker (leobakkerfotografie.nl) 

van watersporteditie.nl kiest uit alle foto-

inzendingen één winnaar. Leo let hierbij op de 

compositie en sfeer. Verder moet het beeld iets 

te maken hebben met watersport en genieten. 

Let er verder op dat de foto liggend moet zijn, 

minimaal 2400 pixels breed en 72dpi. 

Doe mee en maak kans op een mooie prijs. 

Mail jouw foto dan voor 4 juli naar 

communicatie@watersportverbond.nl.  

Het Watersportverbond kijkt uit naar de 

inzendingen." 
 

kanovaardigheid B examen 4 juni 

2013 
Foto: Simone Paardekooper 

 

 
vlnr staand: Jurriaan Hugens (examinator), Eric 

Giljam, Hans Kwabek, Hans van Heel, Christel 

Brandenburgh 

vlnr hurkend: Maarten Mastbroek, Walter Noort 

(instructeur) 

 

Witte Singel krijgt ander aanzien 
Tekst en foto's: Hilde van der Linden 

 

Op de Witte Singel, een geliefde plek voor de 

vlakwatervaarders, is één of twee jaar 

geleden de Sterrenwacht geheel gerenoveerd. 

Nu zijn de gebouwen daarnaast gesloopt: het 

lelijke blauwe gebouw en de (mooie?) toren 

van biologie aan de Kaiserstraat. Toen ik 

begin januari foto's maakte van de sloop, 

kwam net Gerard van der Molen in zijn 

zeekano langs. Het plan is om er luxe 

woningen te bouwen. 

Een kanoër passeert de Sterrenwacht; het blauw 

van het blauwe gebouw ligt al onder het puin 

Gerard bij de half gesloopte toren 

 

Wegwijzer/Kanobord terecht. 
Door: Hans van der Kraats 

Nadat ons “Naambord” die geplaatst was aan 

de ingang van de Boomgaardlaan, in de nacht 

van zaterdag en zondag door onverlaten was 

ontvreemd, is deze door oplettende 

Leiderdorpse burgers gespot en hebben zij de 

locatie aan ons doorgegeven. 

 
Om te voorkomen dat ons naambord eerder 

door bijvoorbeeld de gemeentewerken zou 

worden verwijderd, omdat dit drijflichaam  in 

het rustieke Houtkamplandschap als storend 

zou worden ervaren, besloot ik om de daad bij 

de gedachten te voegen en per direct de “Gele 

http://blog.kanorijnland.nl/wp-content/uploads/2013/06/IMGP1577.jpg


aanwezigheid” uit de vijver te verwijderen. 

Voor deze werkzaamheden werd een lang touw 

en voor de zekerheid ook een kano 

meegenomen. Bij aankomst bleek al snel 

duidelijk dat de lokale natuur mij geen toegang 

verschafte tot de directe nabijheid van onze 

gedumpte kano.Naar de kant trekken met een 

touw was dus geen optie, toch maar varen 

dus. 

Praat je over vlakwatervaren, zij het in een 

wildwaterkano, dit is vlakwatervaren. (Denk ik 

;o) Bij een gebrek aan een peddel schepte ik 

me met de hand naar het, in de verte 

drijvende doelwit. Of is het doelgeel? Tussen 

de waterlelies manoeuvrerend, frequent 

opgeschikt door de lokale fauna, die dan, 

vermoedelijk 

verward/verwonderd/verstoord/paniekerig, een 

veilig heenkomen zochten, het door quasi 

ongeïnteresseerde zonnende 

waterschildpadden gadegeslagen te worden, 

kwam ik uiteindelijk bij de eenzame kano aan. 

Gelukkig had niets van de lokale flora en fauna 

een poging ondernomen om van onze 

veranderde oude poloboot een thuis te maken, 

zodat ik dit drijfpolyester snel naar de kant kon 

duwen. 

 

 
De held van de dag in actie 

 

Terwijl ik bezig was om de twee kano’s  op de 

auto te plaatsen, werd ik benaderd door een 

vriendelijk dame compleet met trouwe 

viervoeter. Zij had op de vroege 

zondagochtend de kano ontdekt en vond het 

wel een leuke toevoeging van de 

Houtkampvijver, maar was het ook met mij 

eens dat het niet thuis hoorde in deze toch 

idyllische omgeving. 

Ons naambord heeft zich weer bij onze 

kanofamilie gevoegd en zal te zijner tijd weer 

met de eenzame palen aan de ingang van de 

boomgaardlaan worden verenigd. Dit keer een 

stuk permanenter, hopen we dan maar. 

 

 

Drie maal een verslag van de 

eskimoteerwestrijd op 10 maart 
Door: Ryan, Lizzy en Joost 

Eskimoteerwedstrijd  

Zondag 10 maart was de dag van de 

eskimoteerwedstrijd. Toen moest ik laten zien 

hoe vaak ik in 1 minuut kon eskimoteren met 

peddel en zonder peddel. In het begin was ik 

wel een beetje zenuwachtig, maar gelukkig 

ging het erg goed en kon ik zonder peddel 21 

keer eskimoteren en met peddel 13 keer. Ik 

was na al dat gedraai trouwens best duizelig. 

Uiteindelijk bleek dat ik het vaakst kon 

eskimoteren van mijn team (J2). Iedereen 

kreeg op het einde van de wedstrijd een 

bekertje met snoep en ging weer naar huis. 

Het was een erg leuke avond! 

 

Ryan 

 

 

Eskimoteerwedstrijd 

Iedereen had er zin in.(ik natuurlijk ook) Ik 

had net zonder peddel leren eskimoteren(ik 

was dus heel zenuwachtig). Eerlijk gezegd had 

het niks uitgemaakt, ik was tot verbazing de 

enige in de categorie. Meisjes jeugd was de 

categorie. Wat blijkt, ze hadden allerlei 

categorieën bedacht zodat iedereen een 

bekertje snoep kreeg. Zo gezegd zo gedaan 

iedereen kreeg een bekertje. 

Er was 1 uitzondering, Reinier had aan twee 

categorieën  mee gedaan dus hij had twee 

bekertjes. Ondanks het zuurstof gebrek vond 

iedereen het leuk. 

 

Lizzy 

 

 

Eskimoteerwedstrijd. 

Zondag 10 maart was de eskimoteerwedstrijd 

van kan Rijnland in zwembad de Does. Mensen 

moesten binnen 1 minuut zo vaak mogelijk 

eskimoteren op verschillende manieren. Met 

peddel, zonder peddel, met bal in je hand enz. 

Ik deed nu voor de tweede keer mee en heb 

15 keer geeskimoteerd zonder peddel en 12 

keer met peddel. Met bal kan ik het wel maar 

dat deed ik niet met de wedstrijd. Ik vond het 

erg leuk maar was na afloop wel duizelig. 

 

Joost Plugge 
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" 't Wordt wat later schat! " 
Door: Jaap de Lange 

Foto's: Peter de Gier 

Het staat 

duidelijk 

omschreven 

in iedere 

kano-

instructie, in 

kanoboeken 

en zelfs in de gebruikershandleiding van een 

nieuw aangeschafte kano:  

‘Maak een goede planning van je tocht, 

inclusief een inschatting van de verwachte 

obstakels zoals sluizen en overdraagpunten. 

Houdt daarbij rekening met de 

weersomstandigheden, vooral de windrichting 

en windkracht. Neem tijdig pauze om tot rust 

te komen en wat te eten en te drinken. Licht 

het thuisfront in, waar je gaat varen en hoe 

laat je denkt terug te zijn.’ 

 
Dwalen in Nieuwkoop... 

 

Was het maar zo gemakkelijk. Als ik elke week 

een rondje Vennemeer zou varen, een afstand 

van 13,4 km die ik met een vaarsnelheid van 

6,5 km/u en een kwartiertje koffiepauze in 2 

uur en 20 minuten kan varen, ja dan kon ik 

precies vertellen hoe laat ik thuis zou zijn. 

 

Kanovaren betekent voor mij, behalve de sport 

en de beleving, vooral ook het avontuur, het 

ontdekken. Daarom probeer ik op elke tocht 

een stukje ‘onbekend’ water te bevaren, dus 

een plek waar ik nog niet eerder geweest ben. 

Toegegeven, dat wordt na 3 jaar intensief 

varen in Zuid-Holland en de aangrenzende 

delen van Noord-Holland, Utrecht en Noord-

Brabant wel steeds moeilijker. 

Bij de planning van een tocht houd ik rekening 

met de afstand, de verwachte obstakels en de 

wind, maar vergeet nog wel eens de pauzes 

mee te nemen. Overdragen duurt vaak langer 

dan verwacht, bijvoorbeeld wanneer ik het 

loopkarretje nodig heb of de boel in twee keer 

overdraag.  

 

 
Koffiedrinken in Rotterdam kost ook tijd! 

 

Soms is het aantal overdraagpunten lastig in te 

schatten vanaf de kaart. De route langs de 

Ringvaart Polder Nieuwkoop, bijvoorbeeld, telt 

er maar liefst twaalf. Tenslotte leg ik lang niet 

altijd de route vast, maar alleen het 

vertrekpunt en de richting, en ‘daarna zie ik 

wel verder’. Zoals de Biesbosch. Dus als ik van 

huis ga met de woorden ‘Dag schat, tot 

vanmiddag 5 uur’, is de kans groot dat ik om 2 

uur bel met de mededeling: ’het wordt wat 

later schat’. 

De naam roept onvermijdelijk commentaar op 

van watersporters en landrotten. Soms hoor ik 

iemand roepen en ben ik benieuwd wie mij 

‘schat’ noemt, of ik hoor ‘is het nog ver?’ Als ik 

een grijns van oor tot oor zie, weet ik dat de 

toeschouwer begrijpt welke emoties er achter 

de naam schuilgaan. 

 

 

Kajak conditie training 
Door: Peter Paul Hartevelt 

 

Vanaf het begin van dit 

jaar is een vast 

gezelschap heren soms 

aangevuld met een dame, 

bezig om hun kajak 

conditie omhoog te 

krijgen. Het idee is eenvoudig.  We hanteren  

de moderne peddelslag. (zie kanosport artikel 

Diana Lankhof). Met deze slag gebruik je alle 

lichaamsdelen, van been, heup tot schouders.  

Alles draait letterlijk om de heupbeweging. 

Deze is voor de beginnende conditie trainer 

nog lastig aan te leren. We hebben ons 

namelijk altijd lekker vast gezet in de boten. 

Nu mag alles los en moet de heup lekker 

swingend in de boot kunnen bewegen. De 

andere grote verandering is de boot. We varen 

in sk/k1.  



 
Op het blog wordt uitleg gegeven en staan de 

resultaten van de Hare and Hounds 
 

Deze boten staan niet bekend om hun 

geweldige begin stabiliteit. Voeg hier nog een 

eigenwijze wing peddel aan toe, en iedereen 

zal begrijpen dat  inderdaad het hele lichaam 

mee moet doen. Even met je gedachten ergens 

anders dan bij de techniek wordt 

onherroepelijk afgestraft. De training staat 

onder leiding van Berend die gelukkig al meer 

dan 20 jaar ervaring heeft in dit type boot. Op 

woensdag avond 29 mei hebben we voor de 

tweede maal meegevaren met de Levitas 

avond marathon. Een wedstrijd over 5 of 10 

km voor polo boten, vlakwater en sk/k1, met 

Berend als winnaar in de SK klasse met een 

gemiddelde van 10.2 KM/uur. 

In dezelfde wedstrijd wist Eelke Brouwer de 

Koning met een gemiddelde snelheid van 

7.3Km/uur op 2 seconden  Siewert Posthuma 

voor te blijven. 

Kanoconditie training is iedere 

woensdagavond. Met op de eerste woensdag 

van de mand een open deelnamen voor alle 

boottypes  aan een hare an hounds race naar 

de Doesmolenbrug. 

 

Gebruik kanomateriaal 
Door: Peter de Gier 

 

De vereniging heeft veel kanomateriaal dat 

door iedereen die een kanodiploma heeft 

geleend kan worden. Om alles in goede banen 

te leiden zijn er richtlijnen voor het gebruik. 

Het lijkt goed om een aantal belangrijke op 

een rijtje te zetten: 

 Kano lenen: reserveringen (met 

bootnummer)in de agenda zetten en 

controleren of niet iemand anders hem 

gereserveerd heeft. 

 De boot op dezelfde plek terugleggen 

als waar je hem gepakt heb. 

 Boot na gebruik droog maken. 

 Spatzeilen die genummerd zijn horen 

bij een bepaalde boot. Gebruik ze daar 

voor en neem deze spatzeilen niet mee 

met een andere boot, zodat iemand 

anders niet met de bijpassende boot 

weg kan. 

 Materialen (spatzeilen, peddels, 

vesten)terughangen op de plek waar je 

ze vandaan gehaald hebt. 

 In de loodsen 1 en 4 liggen de 

clubboten voor vlakwater en 

grootwater. De andere vlakwaterboten 

in de overige loodsen zijn privé. 

 Peddels en zwemvesten voor vlakwater 

liggen in loods 1.  De vesten en peddels 

in loods 3 zijn in principe bedoeld voor 

kanopolo. Gebruik alleen polovesten als 

er geen passend ander vest is. 

 Meld het als er onverhoopt iets kapot 

gaat. Dat kan iedereen overkomen, 

maar het is vervelend als je weg wil en 

er blijkt kapot materiaal te zijn. 

 Neem geen materialen mee naar huis, 

zonder het in de agenda te zetten en te 

controleren of het niet al gereserveerd 

is. Breng het daarna weer zsm terug. 

Heb je per ongeluk wat meegenomen, 

na een tocht of wedstrijd in je auto 

laten liggen bijvoorbeeld, meld het dan 

even. Dat voorkomt veel zoek- en 

speurwerk. 

 

Leen en Sjoukje in het Leiderdorps 

Weekblad 
Door: Jan Vos 

 
Woensdag 27 maart 2013 - Vaak is het zo dat 

kinderen dezelfde sport gaan doen als hun 

ouders. Bij Sjoukje en haar vader Leen de 

Lange ging het net andersom: zij ging kanopolo 

spelen en haar vader werd daarop zo 

enthousiast dat hij nu ook aan die sport 

verslingerd is geraakt. 

 

Sjoukje is 17 jaar en zit voor haar eindexamen 

VWO. Daarna wil ze gaan studeren in 

Wageningen of Utrecht. Vader Leen deed aan 

volleybal en hardlopen en is werkzaam op 

financieel gebied. Beiden zijn lid van 

kanovereniging Rijnland. 

 
Hoe zijn jullie bij het kanopolo terechtgekomen? 

Sjoukje: Door de schoolsport kwam ik er ruim 

twee jaar geleden mee in aanraking. Ik had ooit 

gezegd dat ik nooit iets met een bal zou gaan 

doen, maar ik vond dit zo stoer en ruig dat ik 



helemaal van mening veranderd ben. 

Leen: Mijn dochter was zo enthousiast dat 

zowel mijn vrouw als ik nu ook aan kanopolo 

doen. 

 

Wat is nu zo leuk aan kanopolo? 

Sjoukje: Het is heel explosief. Je moet heel 

veel tegelijk doen, je moet recht in je boot 

blijven zitten, je moet peddelen, je moet de bal 

en de rest van je team in de gaten houden. Het 

is ruig, je mag over elkaar heen varen en dat 

alles maakt het heel leuk. 

Leen: Bij mij is het wat minder dynamisch en 

een stuk rustiger, maar vooral dit polowereldje 

is zo gezellig en leuk en natuurlijk het buiten 

bezig zijn is geweldig. 

 
Wat willen jullie bereiken in je sport? 

Sjoukje: ik wil vooral goed worden, eerste 

klasse gaan spelen, maar het echte doel is 

natuurlijk om bij de dames in oranje te gaan 

spelen. Ik train er hard voor, ‘s-zomers wel 4 à 

5 keer in de week en verder nog toernooien. 

Leen: Ik wil graag een toernooitje meemaken 

waarbij ik anderen niet teveel in de weg lig. 

Verder doe ik aan vlak- en wildwatervaren en 

ben ik penningmeester bij de vereniging. 

 

Beleidsplan 
Door: Leen de Lange en Martine Sprangers 

 

 
In dit jaar werkt het bestuur samen met de 

commissies en met inspraak van de leden aan 

een beleidsplan. 

De leden worden tijdens tevens uitgenodigd 

om hun ideeën te ventileren bij de betreffende 

commissie of bij ondergetekenden. 

 

Waarom een beleidsplan? 

Een vereniging besturen is vooruitkijken en 

standpunten bepalen die de toekomst van de 

vereniging aangaan. Ook moet de vereniging 

kunnen inspelen op een veranderende 

omgeving en weten welke wegen er kunnen 

worden ingeslagen. Hierbij is het opstellen van 

een beleidsplan nodig. 

Op dit moment hebben wij geen beleidsplan, 

maar wel ontzettend veel enthousiaste leden 

met goede ideeën die moeten worden 

gekanaliseerd. Tevens hebben we een flinke 

subsidie voor een invalidensteiger, een aantal 

nieuwe vlak-. grootwater- en poloboten. Ook 

komt de verhuizing met nieuwe uitdagingen en 

mogelijkheden dichterbij. 

Daarom heeft het bestuur besloten om een 

beleidsplan voor de komende jaren op te 

stellen. Hierin kijken we naar de stand van 

onze vereniging op dit moment en kijken 

vooruit naar welke richting we uit willen. 

 

Wat moet er in een beleidsplan staan? 

In een beleidsplan moet een antwoord worden 

gegeven op vragen zoals: 

 Hoe ziet onze vereniging er op dit 

moment uit? 

 Hoe kijken anderen naar onze 

vereniging, hoe zijn we georganiseerd 

en wat zijn momenteel onze grote voor- 

en nadelen? 

 Wat willen we, wat zijn onze 

doelstellingen? 

 Wat zijn onze ‘dromen’, waar willen we 

heen, wat zijn onze ambities, wat willen 

we onze leden bieden? 

 Hoe willen we dat bereiken? Met welke 

middelen? 

 Het gaat hier niet alleen om financiële 

middelen, maar bijvoorbeeld ook om 

vrijwilligers en opleidingen. 

 Wanneer willen we dat bereiken? Welke 

prioritering brengen we aan? 

 Het is onmogelijk om alle knelpunten 

tegelijkertijd op te lossen. Sommige 

zaken vergen eerst een oplossing op 

andere zaken; zijn er bijvoorbeeld 

voldoende vrijwilligers om een bepaalde 

activiteit uit te voeren. 

 

Wat brengt het de vereniging? 

Door middel van een beleidsplan is de 

vereniging actief met de toekomst bezig, zodat 

we niet achter de feiten aan lopen. Alleen dan 

worden we niet genoodzaakt tot het nemen 

van ad hoc beslissingen. 

In het beleidsplan worden de verschillende 

aandachts- of beleidsgebieden, zoals jeugd, 

vrijwilligers en accommodatie, met elkaar in 



relatie gebracht. 

 

Daarnaast heeft het opstellen van een 

beleidsplan de volgende voordelen: 

 Veel keuzes kunnen genomen worden 

op basis van het beleidsplan. Met 

andere woorden, veel discussie kan 

worden voorkomen doordat veel 

beslissingen voortvloeien uit het plan. 

 De te maken keuzes kunnen beter 

worden onderbouwd. 

 Een beleidsplan is een communicatie- 

en sturingsmiddel. Het maakt duidelijk 

naar leden en andere belanghebbenden 

wat je wilt als vereniging. 

 Het geeft inzicht in samenhang en 

structuur van de vereniging, zodanig 

dat opeenvolgende bestuurders en 

kaderledenweten waar de vereniging 

naar toe wil. 

 Het geeft richtlijnen voor de diverse 

beleidsgebieden. 

 

Hoe gaan we het aanpakken? 

We willen graag in nauw overleg met de 

verschillende commissies bekijken wat 

kanovereniging Rijnland op dit moment is en 

waar we over een zestal jaar met zijn allen 

willen staan. 

Afhankelijk van de uitkomsten daarvan gaan 

we wat meer samenhang en structuur in onze 

vereniging aanbrengen. 

Vanuit het bestuur gaan Leen en Martine ‘de 

kar trekken’. Met behulp van onder meer 

vragenlijsten willen zij met de verschillende 

commissies het plan inhoud en vorm geven. 

 

Globaal tijdpad (voorlopig) 

januari 2013 

besluit in bestuur, aanstellen Martine en Leen 

als coördinatoren 

 

februari 

medewerking commissies, communicatie naar 

leden 

 

maart/april 

informatie en ideeën verzamelen; 

doelstellingen formuleren 

 

mei 

eerste concept bespreken met bestuur en 

commissies, plannen SMART maken. 

 

september/oktober 

aanpassen eerste concept + verdere 

verdieping 

 

eind oktober 

definitief concept met bestuur en commissies 

bespreken 

 

november 2013 

presentatie in ALV en vaststelling door ALV 

 

2014 

invoering 

 

eind 2014 

evaluatie korte termijn doelen, actualiseren 

lange termijn doelen 

 

 

 



Belangrijke data 
& 

Programma's  
 

 

SportFair Leiderdorp 
 

Op zondag 30 juni zal voor de eerste keer een SportFair in Leiderdorp georganiseerd worden. De 

SportFair zal plaats vinden bij woonboulevard de Baanderij.  
Het beloofd een leuke en sportieve feestdag van de sport te worden. Op de SportFair zal er een 

beachveld worden neergelegd en ook een tenniscourt. Er zijn al veel verenigingen die zich hebben 

inschreven. Elke vereniging heeft een programma gemaakt waar iedereen aan deel kan nemen. Om 

11.00 uur wordt de SportFair geopend door wethouder Zilverentant en Floris Jan Bovelander. 

 

 

Officiële opening kanosteiger 
 

Zaterdag 6 juli, 12.00 uur. Zie eerder in deze nieuwsbrief 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Grootwater 
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 zijn begonnen 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 staan nog de volgende tochten op het programma: 

 

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. 

 

  



 

Vlakwater 
Door: vlakwatercommissie 

 

datum dag tijd soort tocht tochtleider 

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. 

 

  

 

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 
       

Helmond International Tournament (HIT) 
Door: Elke Brouwer de Koning 

 
In het weekend van 13 en 14 april was er een groot internationaal kanopolotoernooi in 

Helmond. Rijnland ging erheen met team A en B. Team A kwam uit in de 2nd division (eerste 

klasse) en team B in het zogenoemde ‘My First Hit’ (derde klasse). 

 

Team A speelde zijn eerste wedstrijd al om 8 uur op zaterdag en was nog niet helemaal 

wakker, waardoor Odysseus B met 4-5 net te sterk was. Dit verlies werd later op de dag weer 

goedgemaakt tegen Team gutes Wetter (4-3) en MKC Duisburg 2 (2-7), waardoor team A de 

dag eindigde als groepswinnaar. 

Team B won de wedstrijden tegen Michiel de Ruyter J (5-0), My last HIT (8-0) en MoKKaDam 

(9-0) overtuigend, maar had het zwaar tegen Viking Venlo J. Deze laatste wedstrijd eindigde 

in 5-5. Team B stond, net als A, aan het eind van de dag bovenaan. Hoewel de wedstrijden 

over het algemeen goed waren verlopen, gebeurde ‘veilig’ op de kant een ongelukje met 

Linda’s knie. Nu, na het toernooi, loopt zij op krukken, maar zondag heeft ze gelukkig nog 

kunnen bijgedragen aan het doelsaldo van team B. 

 
Team B (links) trots op plaats 2 

 



Die dag was het team B dat al om 8 uur op het water moest liggen, ditmaal tegen 

Helmvaarders B. Hoewel ook het tweede team van Rijnland altijd even uit zijn ochtenddip 

getrokken moet worden, werd deze wedstrijd gewonnen met 2-1 en was de plek in de finale 

definitief. Wel had deze wedstrijd een tragische afloop voor de peddel van Kian, die een 

eervolle dood stierf toen hij de gelijkmaker van de Helmvaarders voorkwam. Lucas bleek 

bereid zijn taak als scheidsrechter te verruilen voor die van coach, wat zeker heeft 

bijgedragen aan de overwinning. 

Team A verloor later op de ochtend van het team uit Hannover en vervolgens ook van Gekko, 

waardoor een podiumplek ver uit het zicht bleef. De laatste wedstrijd, tegen de Zwetplassers, 

werd wel gewonnen. 

 

Team B beleefde die middag de spannendste wedstrijd van alle tot nu toe gevaren toernooien: 

de finale tegen Venlo waar de dag daarvoor 5-5 tegen was gespeeld. Bij rust stond B met 

twee doelpunten verschil achter, maar de wil om te winnen was nog altijd niet verdwenen en 

na de reguliere speeltijd stond het, wederom, 5-5. Dit betekende dat er een verlenging zou 

worden ingelast met golden-goalregel: wie scoort heeft meteen gewonnen. Vijf bloedstollende 

minuten later had de bal alle latten van beide doelen gezien, maar er was nog altijd niet 

gescoord. Na korte rust werd er daarom weer verlengd. Drie minuten later scoorde Venlo 

helaas, waardoor Rijnland B eindigde op de toch ook heel mooie tweede plaats.  

 

Al met al een leuk weekend met veel varen, soms zon, een kampvuur en een typisch 

Helmonds ‘butske’ voor in de prijzenkast. 

 

 

       

Open selectietraining Dames 
Door: Sjoukje de Lange 

 
23 maart 2013 

 

In de vroege morgen vertrokken drie dames van Rijnland -Elke, 

Linda en Sjoukje- naar de open selectie training. Exact 9 uur 

arriveerden we bij de Trekvogels in Haarlem. 

Na een kort introductiepraatje gingen we al snel het water op. En 

dat was koud! Met temperaturen rond het vriespunt en een koude 

windkracht zes, was het best even afzien. Maar, hoe harder je vaart, 

hoe warmer je het krijgt. En dat deden we dan ook. Na wat leuke 

spelvormen en oefeningen gingen na 1,5 uur toch het water maar 

af. Eenmaal in de kleedkamer kwamen we tot een schokkende 

ontdekking; “wat zit daar nou in je haar?” “Wow, het is ijs!”. Alle 

dames hadden kleine ijspegels in hun haar. 

Tijdens de lunch, waarin we werden bijgepraat door het selectieteam,  kregen we het bericht 

dat de selectietraining van de mannen, een dag later, zou worden afgelast vanwege het 

slechte weer. Wat nou, het sterkere geslacht… 

Na de lunch gingen we nogmaals het water op. Dit keer speelden we wat partijtjes, waarbij 

het erg belangrijk was dat iedereen warm bleef. 1,5 uur later sprintte iedereen naar de warme 

douche. 

 

Na HIT, waar de coaches ook nog komen kijken, krijgen we te horen wie er in het 

selectieteam komen. Het  niveau was hoog, de concurrentie groot. Maar dat maakt niet uit, 

we hebben een heerlijke dag gehad! En wie weet over een paar jaar… :) 

 

 

  



Wederwaardigheden van het  Senioren 5.2 
Door: Brenda Hartevelt 

 
Met het stof van de gymzaal nog in onze haren waren we blij en 

gelukkig om de buitenlucht weer op te mogen zoeken maar.. wat viel 

dat tegen! De temperaturen komen nauwelijks boven de 12 graden uit 

en regen en wind blazen ons eenvoudig uit koers.  

De jonge goden van het S5.2 team laten zich natuurlijk niet snel uit 

het veld slaan maar de tanende lente ontmoedigd toch wel een beetje. 

Gelukkig hebben Sjoerd en Ed alle begrip voor onze koude handen en 

stijve ruggen en jagen zij ons onverminderd enthousiast door de 

Doeshaven. Klagen helpt pas als ook zij het een beetje koud krijgen.   

 

Een aantal mensen van het S5.2 team had zich in een dolle bui 

ingeschreven voor het toernooi, gehouden op tweede Pinksterdag. 

Zo’n twee weken van te voren kwamen de bedenkingen; het water is 

wel heel koud, iedereen vaart wel heel hard (veel harder dan wij) en 

succes zou (mogelijk/zekerweten) uitblijven. Genoeg reden om een 

voorzichtig terugtrekkende beweging te maken, er waren toch genoeg 

aanmeldingen. Maar zo eenvoudig kwamen wij er niet vanaf. Sjoerd, 

onze waakhond trainer, rook onraad en wist vliegensvlug alle 

voorzichtige bezwaren van de tafel te vegen. Schoorvoetend kwamen 

wij op tweede Pinksterdag (geen zon te zien, wel wolken waar later 

veel regen uit begon te vallen) om ons aan te sluiten bij duidelijk meer 

gemotiveerde lieden. 

Vooraf werden de tactieken nog even doorgenomen en even vlot op 

het veld weer vergeten. 

 

Er werd gestreden en.. we gingen ten onder. Een diepte reflectie is 

hier wel op zijn plaats, ik schrijf voor het gemak maar even voor 

mezelf; beetje veel stilliggen terwijl we van Ed altijd moeten varen; 

niet zo balvast terwijl we van Sjoerd de bal bij ons moeten houden; 

tikkeltje slecht aanspelen, van Ed moeten we altijd op het nummer 

gooien; pietsie te weinig gecommuniceerd maar we moeten altijd 

communiceren. Hoe kan dat nou? Alle aanwijzingen, speltheorieën en 

afspraken worden door beide trainers klip en klaar in onze oren 

getoeterd maar verdwijnen in een wedstrijd als sneeuw voor de zon.  

Er kan maar een verklaring voor zijn: wedstrijdstress. 

Mogen de trainers hier weer een nieuw antwoord op verzinnen. Good luck boys! 

 
 

 

  



VLAKWATERVERSLAGEN 
 

 

Natuurtocht op de Nieuwkoopse Plassen en de Meije 
Door: Marian van Heel 

Foto's: Peter de Gier 
26 mei - Terwijl iedereen nog op één oor lag, 

behalve de kanopoloërs in Venlo, verlieten 10 

mensen de club, met hun boten op de auto 

richting de Woerdense Verlaat. Op de 

parkeerplaats van de beheereenheid van 

Natuurmonumenten stond Ed Goes al op ons 

te wachten.  

Ed is een IVN-gids die vooral groepen in 

kajaks begeleidt. Hij heeft een donkergroene 

kajak van het merk Wilderness, heel breed en 

heel kort, een soort eenpersoonsbadkuipje. Ed 

begon meteen met een introductiepraatje en 

tijdens de tocht hebben we meerdere malen 

een vlotje moeten leggen, waarna hij weer 

iets interessants vertelde. 

We stapten in op de Meije in de kano’s en 

gingen meteen de kleine slootjes van de 

Nieuwkoopse Plassen op. Dit is een groot 

moerassig laagveengebied. Eerst peddelden 

we naar de meeuwenkolonie die er al jaren is, 

steeds op dezelfde plek. Daarna voeren we 

een heel mooi natuurlijk gedeelte in, de 

bloeiende hooilanden. Roodgekleurd door de 

veldzuring, met ook pinksterbloem, 

koekoeksbloem, boterbloem, moerasvaren en 

gagel. 

Een stuk verder voeren we langs weilanden 

die we meer gewend zijn, gewoon met gras. 

Hier zagen we een kiekendief en een zwarte 

stern en vloog de eerste purperreiger voorbij.  

Later in een hoger begroeid stuk, met veel 

wilg van zo’n 5 meter hoog, verraste de 

purperreiger ons, door vlak voor ons, uit het 

nog lage riet op te vliegen. 
 

Ed Goes van Natuurmonumenten staat al 
te wachten 

De lunch genoten we op een redelijk beschut maar enorm drassig plekje. Nel had 

voor broodjes gezorgd en Jacq voor een lekkere kruidkoek.  

 

We zijn de grotere plassen 

niet op gegaan. Ed vertelde 

dat door de harde wind  op 

de Zuideinderplas golven 

van minstens 1 meter hoog 

waren. Dit wilde hij de 

mensen in de Canadees en 

de 2-persoons kano’s niet 

aandoen. Een plas hebben 

we nog wel aangedaan, de 

1-persoons kajaks konden 

het natuurlijk niet laten om 

er meteen op te gaan 

waarna Hans, Peter en ik de 

anderen kwijtraakten. 



 
Maar na enig mobiel contact werden wij weer met elkaar verenigd. 

Hierna gingen we de Meije weer op.  

Enorme huizen, oude boerderijen en veel bruggetjes begeleidden ons op de 

terugweg. 

 

Het was leuk om te 

zien hoe Nel en Erik 

in de Canadees heel 

inventief onder de 

bruggetjes 

doorgingen. Aan het 

eind het aloude 

ritueel; kano’s uit, 

kano’s opbinden 

enzovoort. 

 Het is een gebied 

dat er elk jaargetijde 

anders uitziet. 

Het lijkt me leuk om over een half jaar deze tocht nog een keer te varen en dan te 

zien wat er allemaal veranderd is in de Nieuwkoopse Plassen. 

 

 

  



GROOTWATERVERSLAGEN 

 

Capricorn voor Pampus 
Door: Desiree Rosier 

Ik ben een steenbok. Heb gevlogen en wil dit weer gaan doen. En heb me voor 2013 ls 

doel gesteld zeekanovaardig te worden. Nu moet je weten dat als teken van de dierenriem 

heette de steenbok in het oosten aanvankelijk 'geitevis' genoemd werd, een waterdier met 

vissestaart en hoorns. Op een later tjidstip werd ze ook gevleugeld afgebeeld. Dus nu weet 

ik waarom. 

 

Waarom wat? Nou, waarom ik een ontzaglijk ontzag voor 

groot water heb. Prachtig om films t e kijken zoals te 

Perfect wave en boeken te lezen over Dirk Pitt c.s. 

Waarom ik graag in en op het water vertoef…….en ook 

wel wat bang voor branding, grote golven & stroming 

ben. Dus op 12 mei 2013 met gezwinde spoed vanaf 8 

uur de kano’s opgeladen en met een bunch grootwater 

kajakprofessionals, ook wel aangeduid als GroWaCie-ers,  

richting Pampus en omgeving. Leen ik, was de 

verwachting, zouden wel een nat pak gaan halen…..zo 

was de verwachting….. leerden we achteraf! Zaterdag 

vernamen we van de vaarleider het volgende: “Omdat er 

te veel windstaat  gaan we naar Muiderberg om daar wat 

te varen en golven / wind te zoeken en laten we Marken 

even voor wat het is. (ivm actuele condities). De dag 

wordt flexibel ingezet - aangezien we moeten kijken wat 

we kunnen met de condities en iedereen die mee is 

(zowel deelnemers als begeleiding).” Gelukkig dacht ik 

nog, veilig en gecontrolleerd. 

Aangekomen in Muiderberg (en onderweg overpeinzend waarom dit groepje mensen 2 uur 

in de auto gaat zitten en weer 2 uur terug op een best mooie dag om wat uurtjes te 

peddelen ver weg van ons vertrouwde Leiderdorp e.o) instappunt bepalen, kano’s 

klaarmaken, kaarten en kompassen uitdelen en de briefing.  

 

En er valt wat in te pakken voor 

GroWaCie-ers :  

1. Kajak, 2. Spatzijl 3. Peddel 4. 

Sleeplijn  5. Zonnebrand 6. 

Muts/Pet  7. Lange longjohn 8. 

Kano schoenen (met wollen 

sokken als je warme voeten wil 

houden) 9. Kano Anorak 10. 

Poly props (voor onder anorak / 

wol mag ook / katoen mag niet) 

11. waterdichtezakken (voor 

reserve kleding) 12. Lunch 13. 

thermos met warme drank 14. 

snacks voor  

onderweg 15. zonnebril (aan koordje) 16. waterdichtezak voor belangerijke spullen 17. 

geld voor benzine / versnaperingen (in het geval dat we pampus aandoen) 18. reserve 

kleding  19. handoek 20. Een Goed Humeur! en Zin!!!! 

Welnu, hier de missie: golven zoeken om vaardigheden te vergroten. Prachtig gebied met 

ruim voldoende mogelijkheden voor oefening, aanlanden en picknicken, rusten en …om te 

spelen. 



Golven van voren, golven van links, golven van 

rechts en als de piece de resistance golven van 

achteren. Oh ja, ook nog even de vaargeul over 

zoals het hoort op de heen en terugweg. ‘Mikken op 

de achtersteven, dat hebben zij ook wel door”. 

Mmmm mmm. 

 Arjan,  Martine, . Manon, Rein en Walter 

begeleidden de nog minder vaardigen onder 

ons…en dat doen ze goed en charmant. De rest van 

de groep zag er als volwaardig grootwatervaarder 

uit en bewees zich ook als zodanig gedurende de 

tocht. 
 

 

Omdat ik dit stukje te lang na de ervaring zelf 

schrijf geen chronologisch opgetekend verhaal, 

wel een indruk. De tocht startte met bijzonder 

relaxed uitvaren en gedurende de tocht telkens 

een andere voorvaarder met kaart en kompas-

instructies. Leerzaam. De rest van de groep heeft 

de opdracht te volgen en ook op achterblijvers 

tempo te letten.  

En dat blijkt nog niet altijd  mee te vallen. 

Gedurende de tocht pauzeerden we 2 keer en dat 

was zeker voor de beginners , geen overbodige luxe. Even bijtanken, letterlijk en figuurlijk 

is broodnodig met alle mentale en fysieke ervaringen. 

De eerste stop op een strandje, de 2e op 

Pampus (“Ja, u mag even aanleggen hier, als 

een paar uit uw groep een versnapering 

afnemen uit het resto”) En de ambitieuzen 

onder ons gingen natuurlijk voor de hoge 

uitstap. Niet nodig, maar het ego wil ook wat.  

Heel leuke groep trouwens die zich opsplitste 

in een “wij gaan binnenzitten” vs.  “wij gaan 

buitenzitten” En, natuurlijk druppelde de een 

na de ander neer bij de buitengroep, die 

volop versnaperingen aan het delen  

 
waren met elkaar en lekker uit de wind in de zon (of verbeeld ik me dat nu in zalig 

retrospectief ?) zat te keuvelen in de charmante kleurrijke outfits. (behalve Walter dan in 

immer kekke strakke zwarte water toxedo. ) Een vaargeul oversteken vraagt concentratie, 

planning en gaan terwijl je om je heen blijft kijken.   

De oefeningen doen, linksom, rechtsom, snelle draai en varen met golven uit alle mogelijke 

richtingen met hier en daar wat regen was erg leerzaam.  En valt nog niet mee met wind 

en golven om stoer snel te manoeuvreren zoals je bij de club al doet. En ik? Dolblij met het 

plezier dat ik beleefde  op groot water waarvan mij verzekerd werd dat dit toch echt ook 

voor de ervaren mensen golven waren “Dit is varen, joepieeee-whhhhoeps,-jihaaaaaa”.  

(Manon, volgende keer camera met geluid mee, hoorde ik roepen.)  



 

En……..op een bepaald moment was 

de energie, mentaal voornamelijk bij 

mij even  op , na 3 groter golven  die 

me lieten dansen op  het water als 

een uit het veld geslagen verzopen 

kat.  En dan ziet het water er opeens 

zo uit. En ik kan je vertellen, das niet 

leuk.  Wel leuk is de nononsense 

support die je dan ontvangt waardoor 

ik kon besluiten om door te varen en 

weer op zoek te gaan naar de  plezier 

sensatie. En de herhaalde resolute  

instructie “Peddel op het water!” kan ook geen kwaad. Die steun heb je met golven hard 

nodig om in de boot te blijven zo nu en dan. 

Dus gedurende een aantal lange minuten antwoordde ik op de vraag; Hoe gaat het 

Desiree? weinig enthousiast met een trillende onderlip. 

En ook dat gaat over. 

Geweldige ervaring en nu doorpakken dit jaar, meer golven, door oefenen, van berggeit 

naar geitevis, das mijn 2013 pad. Het water als vriend. 

 

Om 18 uur weer terug in Leiderdorp, spul opbergen, knuffels,  stoere verhalen uitdelen en 

op naar een welverdiende maaltijd,  vol van topervaringen en lessen. 

Dank GroWaCie! Weer een mooie dag en uitmuntende organisatie. 

  



Grevelingen, eerste tocht dit jaar van de grootwatercommissie 
Door: Martine Sprangers 

 
De grootwatercommissie heeft aan het begin van dit jaar een lekker druk programma op de 

kalender gezet. Trainen, oefenen en theorie om tochten op groot water te kunnen gaan varen. 

 

Inmiddels zijn er al een aantal 

woensdagavond tochten 

gevaren wat samen met de 

mensen die met Berend, 

vlakwater en polo meevaren 

een gezellige drukke woensdag 

clubavond maakt. 

Op zaterdag is er ook al 2 keer 

met grootwater geoefend voor 

de club. Tot nu toe nog een 

beetje te koud om echte natte  

oefeningen te doen, maar het water wordt nu snel warmer. Om toch al voor de eerste tocht te 

kunnen oefenen met reddingen is er met de grootwatergroep een keer in het zwembad van 

Haarlem getraind. 

Maar afgelopen zondag was het dan eindelijk zover om “voor het echie” te gaan. ‘s Ochtends 

vroeg laden we de boten op en om iets over 10 stonden we aan een stil strand aan de rand 

van de Grevelingen. Het weer was voortreffelijk. Zon en weinig wind. Goede condities voor 

zo’n eerste tocht. Na een eerste inspectie (“ja het water is zout”), de zonnebrand en een 

briefing, vertrokken  Freek, Jaap, Chrystel, Desiree, Gerard, Walter, Manon, Rein en Martine 

voor een ronde Hompelvoet. 

Op het water was het even 

wennen hoe alle tonnen op het 

water corresponderen met de 

groene en rode kleine boeien op 

de kaart. Het water was helder, 

rook lekker zilt en waar we voor 

kwamen kregen we. Rust, ruimte 

en heel veel water om ons heen. 

We liggen lui in de zon tijdens de 

lunchpauze op het eilandje 

archipel waar een paar mensen 

verheugd stonden te trappelen 

aan de waterrand toen er toch 

een heel klein windje leek op te 

gaan steken. En jawel, vanuit de 

archipel zetten we koers 260 op 

zoek naar nog wat golven die we 

ook nog kregen.  
Niet te hoog, maar fijne golven om in te spelen en die heel goed waren voor deze erg 

geslaagde eerste grootwatertocht. Het is leuk om te ontdekken dat je boot golven gewoon 

aankan, gewoon mee laten dobberen en genieten. 

Toen er ook nog een zeehond nieuwsgierig zijn hoofd boven water kwam steken (het moet 

ook wel een raar gezicht zijn, die felle zwemvesten en die raar gekleurde boten voor een 

zeehond, vooral als Manon nog een groen balletje rond gaat werpen…) was het helemaal 

compleet.Voldaan staan we zo half 4 weer aan de kant. Manon en Rein, bedankt voor de 

goede tochtplanning, chauffeurs bedankt en…. 

Volgende grootwatertocht is op 12 mei. We gaan de een rondje Marken varen en pauzeren bij 

het beroemde Paard van Marken. 

En natuurlijk elke eerste zaterdag van de maand training. (eerste dus weer zaterdag 4 mei) 

  



 

AGENDA EN COLOFON 
 

Agenda 29 juni  t/m 31december 
2013 

 
zaterdag, 29. juni 
 Midzomernacht lichtjestocht Leide 

10:00 Survivaldag Jeugd 
zondag, 30. juni 
 SportFair Leiderdorp 

maandag, 1. juli 
19:30 Introductie Cursus 
dinsdag, 2. juli 
18:30 Sail In Regenboogklasse 
woensdag, 3. juli 
19:30 Avondtocht 
19:30 Hare&Hounds Kano Conditie Training 
donderdag, 4. juli 
19:30 Introductie cursus kanovaren 
zaterdag, 6. juli 
09:30 Opening Mindervalide kano steiger 
10:00 Jeugdkano-en 
14:00 Grootwater training 
maandag, 8. juli 
19:30 Introductie Cursus (Kennismaking 
Kanopolo) 
woensdag, 10. juli 
19:30 Avondtocht 
19:30 Kano Conditie Training 
zaterdag, 13. juli 
10:00 Jeugdkano-en 
zondag, 14. juli 
 Zuidhollandse Biesbos 

maandag, 15. juli 
19:30 Introductie Cursus 
woensdag, 17. juli 
19:30 Avondtocht 
19:30 Kano Conditie Training 
zondag, 21. juli 
 Andijk - Kreukel zondag 21 juli 

maandag, 22. juli 

19:30 Introductie Cursus 
woensdag, 24. juli 
19:30 Avondtocht 
19:30 Kano Conditie Training 
donderdag, 25. juli 
19:30 Bestuursvergadering zonder 
Commissie's 
maandag, 29. juli 
19:30 Introductie Cursus 
woensdag, 31. juli 
19:30 Avondtocht 
19:30 Kano Conditie Training 
zaterdag, 3. augustus 
14:00 Grootwater training 
zondag, 4. augustus 
 Nieuwkoop/Mije 

maandag, 5. augustus 
19:30 Introductie Cursus 
woensdag, 7. augustus 
19:00 Avondtocht 
19:30 Hare&Hounds Kano Conditie Training 
woensdag, 14. augustus 
19:00 Avondtocht 
19:30 Kano Conditie Training 
woensdag, 21. augustus 
19:00 Avondtocht 
19:30 Kano Conditie Training 
zondag, 25. augustus 
 Rondje Breda 

 Texel zondag 25 augustus huisduinen oude 
schild 

woensdag, 28. augustus 
19:00 Avondtocht 
19:30 Kano Conditie Training 
zaterdag, 31. augustus 
10:00 Jeugdkano-en 
woensdag, 4. september 
19:00 Avondtocht 
19:30 Hare&Hounds Kano Conditie Training 
zaterdag, 7. september 
10:00 Jeugdkano-en 
11:00 Branding varen. 
14:00 Grootwater training 
zondag, 8. september 
 Amsterdam 

woensdag, 11. september 
19:00 Laatste avondtocht 
19:30 Kano Conditie Training 
zaterdag, 14. september 



10:00 Jeugdkano-en 
zondag, 15. september 
 Zeeland zondag 15 september 

woensdag, 18. september 
19:30 Kano Conditie Training 
zondag, 22. september 
 Hutspottocht 

woensdag, 25. september 
19:30 Kano Conditie Training 
donderdag, 26. september 
19:30 Bestuursvergadering met Commissie's 
zondag, 29. september 
 Veluwerally 

woensdag, 2. oktober 2013 
19:30 Kano Conditie Training 
zaterdag, 5. oktober 2013 
14:00 Grootwater training 
woensdag, 9. oktober 2013 
19:30 Kano Conditie Training 
zondag, 13. oktober 2013 
 Slottocht + Pizzeria Leiderdorp 

woensdag, 16. oktober 2013 
19:30 Hare&Hounds Kano Conditie Training 
vrijdag, 18. oktober 2013 
 Wildwater Weekend 

zaterdag, 19. oktober 2013 
 Wildwater Weekend 

zondag, 20. oktober 2013 
 Wildwater Weekend 

maandag, 21. oktober 2013 
 Wildwater Weekend 

dinsdag, 22. oktober 2013 
 Wildwater Weekend 

woensdag, 23. oktober 2013 
19:30 Kano Conditie Training 
donderdag, 24. oktober 2013 
19:30 Bestuursvergadering met commissie's 
woensdag, 30. oktober 2013 
19:30 Kano Conditie Training 
donderdag, 28. november 2013 
19:30 Bestuursvergadering zonder 
Commissie's 
donderdag, 26. december 2013 
19:30 Bestuursvergadering met commissie's 
 

 

 

 

 

Colofon 
Bestuur 
Voorzitter: vacant 
Secretaris: Martine Sprangers 
Penningmeester: Leen de Lange 

Algemeen lid: Hans van der Kraats 
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De volgende nieuwsbrief verschijnt in oktober. 
Bijdragen voor 15 september mailen aan: 
redactie@kanorijnland.nl 

 


