
RIJNVAARDER 
September 2013 

 
Een nieuwe Rijnvaarder op de digitale deurmat. Ook nu weer veel bijdragen van leden. Het officiële 

kanoseizoen begint langzaam plaats te maken voor de winteractiviteiten. Dit jaar staat er weer 

wintervaren op het programma. Daarnaast komt ook het zwembadseizoen er aan. Naast de 

gebruikelijke poloërs, zullen zowel grootwater als vlakwater enkele keren gebruik gaan maken van het 

zwembad. Belangrijk nieuws is de de Algemene Leden Vergadering die er aan zit te komen en het feit 

dat het voltallige bestuur plaats maakt voor een nieuw bestuur. Komt dus allen! Wat nieuw is in de 

Rijnvaarder is een kanoverslag van een privékanotocht in Venetië. Erg leuk om te lezen. Laat je 

daarom inspireren door Jacqueline en Adri! Verslagen van ondernomen kantochten buiten clubverband 

zijn van ook harte welkom! 

Ik wens je heel veel leesplezier! 

Peter. 
 

 

 

ALGEMEEN 
 

Algemene Leden 

Vergadering 
Verderop in de nieuwsbrief staat de uitnodiging 

voor de extra ALV op 16 oktober, 19.30 uur. 

Hierbij wordt iedereen uitgenodigd om te 

komen. 

 
Er zal een nieuw bestuur worden gekozen. Het 

oude bestuur is in zijn geheel afgetreden om 

op deze wijze met een positief gebaar plaats te 

maken voor een geheel nieuw bestuur. Lijkt 

het je wel wat om mee te denken over de 

koers van de vereniging? Of over allerlei 

praktische en dagelijkse zaken? Meld je dan 

aan als kandidaat bestuurslid!  

Stel je kandidaat vóór dinsdag 8 oktober via 

bestuur@kanorijnland.nl of per post p/a Hoge 

Rijndijk 136 2313 KN Leiden. 

Parkeren bij de club 
Door: Nel Kortlever 

 

Waarom mag er niet geparkeerd worden voor 

ons grote hek en voor de afrastering van de 

ijsclub naast onze container 

 

 (daar waar NP op het 

hekwerk geplakt is)? 

Zowel de ijsclub als 

onze vereniging 

moeten toegankelijk 

zijn voor ambulance 
en brandweer! Als wij hier onze auto's 

parkeren en er gebeurt wat, dan telt iedere 

minuut. 

Ook al is het vervelend om soms wat verder te 

moeten lopen, bedenk je dan, het kan van 

levensbelang zijn! 

Het zou fijn zijn, als iedereen hier rekening 

mee houdt.  Zegt het voort, en wijs ook 

anderen hierop. 

Bedankt! 

 

 



Bedankt! 
Door: Nel Kortlever 

De 

hutspotcommissie 

wil graag de 

sponsoren  en de 

vrijwilligers van deze 

dag bedanken voor 

hun bijdragen en 

inzet. 

Groenteman en kanolid  Aad Pleij: hutspot 

tegen inkoopprijs 

Barcommissie   kano Rijnland: worst in de 

hutspot. 

3 oktobervereeniging: sjaals en startschot 

 

Dankzij deze bijdragen, en iedereen die zich 

voor deze dag heeft ingezet ,werd het een 

prachtige  en heel gezellige dag. Daarom 

hebben we besloten om volgend jaar weer een 

landelijke dag te organiseren. 

Namens de hutspotcommissie, Jos, Jaap, Erik 

en Nel 

 

 

Eerste op NK Kanopolo 
Door: Roeland-Jan Swartsenburg 

 

Met trots kan ik u informeren dat het 1e klasse 

team Rijnland A, afgelopen zondag 22 

September eerste is geworden in de 1e klasse 

van het NK Kanopolo. daarmee zijn zij ook 

gepromoveerd tot de hoofdklasse. 

 

Het toernooi was opgedeeld in 2 weekenden 

waarvan het laatste weekend op de 21e en 22e 

September viel. Rijnland A stond op dat 

moment al redelijk goed met een gedeelde 2e 

plek met Viking Amsterdam. Rijnland heeft dit 

weekend alle 8 wedstrijden gewonnen en 

daarmee de beker in ontvangst en is nu 

gepromoveerd tot hoofdklasse. 

 

Het team bestaande uit: 

-Alex van der Tuijn 

-Lucas Reijnders 

-Jeroen van der Meijs 

-Roeland Swartsenburg 

-Thijs Brands 

-Cas van Engelen 

-Folkert Hoekman 

 

indien u meer informatie nodig heeft, dan kunt 

u mij mailen.  

 

 

Captains Dinner 
Door: Manon Roelofs 

Uitnodiging voor grootwatervaarders 

Voor iedereen die dit jaar zo enthousiast mee 

heeft gevaren op de grootwatertochten: 

Om ons mooie vaarseizoen af te sluiten nodigt 

de grootwater commissie alle vaarders van 

afgelopen seizoen uit voor een Captains Dinner 

(maar dan zonder 

de dresscode). 

Onder het genot van 

een avondmaaltijd 

kunnen we verhalen 

uitwisselen. Horen 

we graag van jullie 

hoe jullie alles 

hebben ervaren. 

Kunnen we ideeën 

uitwisselen voor het vaarseizoen van 2014. En 

kunnen we het over het winterprogramma 

hebben. 

 

Het zou leuk zijn als iedereen die mee heeft 

gevaren, aanwezig kan zijn. 

Geef je in ieder geval op voor 

dinsdagavond 8 oktober (liefst zo snel 

mogelijk) zodat we weten op hoeveel eters 

we moeten rekenen (ben je vegetariër geef dit 

dan even door). 

  

Dus zet 11 oktober vast in je agenda (regel 

een opppas) en we zien jullie graag op 11 

oktober om 18.00 uur in de kantine van de 

club. 

 

Lid worden??? 
 

Mail:  nieuwlid@kanorijnland.nl. 

 



Geslaagd voor Kanovaardigheid A op 4 juli 2013 
Foto: Hilde van der Linden 

 
boven: Gezinus Wolf (instructeur), Leon Meijer, Aad Pleij, Maya Brouwer, Hilde van der Linden 

(begeleider), Mathijs Hobijn (instructeur) 

beneden: Evert-Jan Bancken, Wouter Hazenberg, Simone Paardekooper, Harro van den Brink, Alex 

Jonge Vos 

 

Geslaagd voor Kanovaardigheid A op 5 aug 2013 
Foto: Simone Paardekooper 

 
boven: Gezinus Wolf (begeleider), Dagmar van der Pas, Onno Konemann, Anke te Vaarwerk, Jesse 

Bruins, Jaap de Lange (instructeur), Kian van Duijn 

onder: Pieter van Duijn, Arabella Bosscher, Yuzuru Shimada, Laura Cotton, Ben de Ridder 



Belangrijke data 
& 

Programma's  
 

Algemene Leden Vergadering 
Woensdag 16 oktober 

 

Overzicht woensdagavondwintertochten 
Door: Peter de Gier 

Bij dreigende vorst of slecht weer: check je mail voordat je afreist naar de 
club. Voorstel is dat de tochtbegeleiders bij twijfelachtig weer vóór 17.30 
uur via e-mail laten weten (of overlegt) of de tocht doorgaat  

tijd Datum Tochtbegeleider Opmerkingen 

19.30 25-9-2013 Peter de Gier 
 

 
2-10-2013 drie oktober feesten geen tocht 

19.30 9-10-2013 Arjan van Brakel 
 

 
16-10-2013 

algemene 
ledenvergadering 
Rijnland geen tocht 

19.30 23-10-2013 Leon Meijer 
 19.30 30-10-2013 Manon Roelofs 
 19.30 6-11-2013 Marco van Son 
 19.30 13-11-2013 Rein de Haas 
 19.30 20-11-2013 Peter de Gier 
 19.30 27-11-2013 Arjan van Brakel 
 19.30 4-12-2013 Jaap de Lange 
 19.30 11-12-2013 Leon Meijer 
 19.30 18-12-2013 Manon Roelofs 
 

 
25-12-2013 eerste kerstdag geen tocht 

 
1-1-2014 nieuwjaarsdag geen tocht 

19.30 8-1-2014 Marco van Son 
 19.30 15-1-2014 Rein de Haas 
 19.30 22-1-2014 Peter de Gier 
 19.30 29-1-2014 Arjan van Brakel 
 19.30 5-2-2014 Jaap de Lange 
 19.30 12-2-2014 Leon Meijer 
 19.30 19-2-2014 Manon Roelofs 
 19.30 26-2-2014 Marco van Son 
 19.30 5-3-2014 Rein de Haas 
 19.30 12-3-2014 Peter de Gier 
 19.30 19-3-2014 Arjan van Brakel 
 19.30 26-3-2014 Jaap de Lange 
 19.30 2-4-2014 Leon Meijer 
 

 

     



 

Lezingen en workshops Grootwater 
Door: Manon Roelofs 

 
Voor alle grootwatervaarders, 

Bij het zeevaren is het belangrijk dat je wat weet over navigeren, het weer, 

ehbo, etc. 

Wij als growacie gaan daar deze winter aandacht aan besteden op 6 

vrijdagavonden d.m.v. een aantal workshops en lezingen en we zouden het erg 

leuk vinden als je daarbij aanwezig bent 

 

De data zijn  

(op vrijdagavonden) 

8 november  
13 december  
10 januari 

7 februari  
7 maart  
11 april 

Ook is er de mogelijkheid om een theoriecursus van de NZKV in Gouda te 

volgen http://www.nzkv.nl/opleidingen/theorie-zeevaardigheid. 

Als je op de hoogte wilt blijven van alle tochten en cursussen van de NZKV kun 

je je opgeven voor mededelingen (of facebook,etc.) via de volgende link 

http://zeekajakvaren.blogspot.nl/p/abonneren.html. Je ontvangt dan 

automatisch alle emails. 

 

namens de growacie! 

 

 

  



Wintervaren 
         

Waterpolitie 
Door: Jaap de Lange 

Met een grote opkomst, 11 deelnemers, werd op woensdagavond 25 september het 

winterseizoen geopend. Dat klinkt heel koud maar met een water- en luchttemperatuur van een 

graadje of 18 was het natuurlijk nog gewoon zomer.  

(bron: http://www.nufoto.nl) 

Bij het vertrek om half acht was het nog licht. De meeste 

hoofdlampjes gingen al aan want de duisternis viel snel in. 

Rob ging als een speer richting Hoogmade en was al snel 

buiten gehoorsafstand.  

Laat maar gaan, was de opstelling van vaarleider Peter. 

Tegen de tijd dat we de Dwarswetering hadden uitgevaren 

was het donker.  

Op de Zijl bleven we netjes stuurboord varen. Een 

tegemoetkomende sloep (zo leek het in het donker) 

draaide bij en kwam recht op ons af. 

‘Goedenavond, Waterpolitie Leiden’ , zo klonk het onverbiddelijk en in plaats van het 

gebruikelijke ‘Waar zijn wij hier mee bezig?’ 

volgde daarop de geruststellende 

mededeling dat we met onze lampjes 

goed zichtbaar waren. Kijk dat horen 

we graag. Op de vraag of we nog ver 

wilden varen, stelden we de mannen 

gerust, het was niet de bedoeling de 

Kager Plassen op te gaan, maar om 

tegen half tien weer terug in de 

Doeshaven te zijn. Twee vrachtschepen 

kwamen we tegen en de partyboot van 

Groene Hart Cruises met 

feestverlichting, waarna we omkeerden 

om dezelfde weg terug te varen. Waterpolitie? 

(bron: http://www.deweblogvanhelmond.nl/) 

 

  

http://www.nufoto.nl/
http://www.deweblogvanhelmond.nl/


Hoe zit het met verantwoordelijkheid tijdens de 

wintertochten? Een discussie. 
Door: Peter de Gier 

Foto's: Peter de Gier 
Eén van de deelnemers merkte  vlak voor de start van de eerste woensdagavondtocht op, dat ik 

in mijn planning wel wat stelliger had kunnen zijn met betrekking tot de te dragen kleding in de 

winter. Lees: neopreen of andere beschermende kleding verplicht stellen.  

Het is altijd goed om hier de discussie over te voeren. Met dit stukje hoop ik de discussie aan te 

wakkeren over: waar houdt de verantwoordelijkheid van de vereniging of de tochtbegeleider op 

en waar begint de verantwoordelijkheid van de deelnemer aan een tocht?  

 

In de planning van de wintertochten heb ik al met opzet voor de term begeleider gekozen in 

plaats van vaarleider. In mijn visie is ieder mens verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en 

welbevinden. Die verantwoordelijkheid kan je niet automatisch bij een ander leggen, tenzij het 

duidelijk is, of als je kan vermoeden, dat de ander de verantwoordelijkheid niet aan kan.  

 

Óf dat de ander niet over de informatie 

beschikt (of zou kunnen beschikken) 

waar jij wel over beschikt. Dan ben je  

verantwoordelijk voor de mensen die je 

begeleidt. Vooraf kan je duidelijk maken 

dat je de verantwoordelijkheid niet zal 

dragen.  

Binnen de kanosport heb je te maken 

met risico's. Als vereniging heb je de 

plicht die risico's te onderzoeken en ze te 

minimaliseren. Dat wil echter niet 

zeggen dat je daarmee ook altijd 

verantwoordelijk bent voor het gedrag 

van de leden.  

Bijvoorbeeld: als de vereniging boten 

beschikbaar stelt aan de leden en deze 

boten leveren een gevaar op door slecht 

onderhoud en er gebeurt een ongeval 

door dit slechte  

onderhoud dan zal de vereniging aansprakelijk zijn. De vereniging heeft immers de plicht om 

risico's te minimaliseren door te zorgen dat de zaken waar zij verantwoordelijk voor is ook goed 

geregeld is. Een lid moet ervan uit kunnen gaat dat de materialen het gebruikelijke onderhoud 

en inspectie heeft ondergaan. Het ligt niet altijd in de macht van het lid dit te kunnen 

controleren.  

Anders is het echter bij het leiden van tochten. Het staat de vereniging vrij om een oneindig 

aantal regels op te stellen om risico's tijdens tochten te verminderen. Als een club dat doet, mag 

je ook verwachten dat er een systeem bestaat om de naleving van deze regels te controleren. Ik 

vraag mij echter af of veel regels de veiligheid vergroten. Hoe meer regels en afspraken je 

maakt, hoe minder mensen zélf na gaan denken over hun veiligheid. Kortom je kweekt luie 

denkers. In onze vereniging zorgen we dat de leden allemaal een cursus volgen, waarin onder 

andere besproken wordt welke kleding verstandig is om te dragen in verschillende vaarcondities. 

In feite betekent dat, dat de vereniging al aan zijn plicht voldaan heeft om de risico's in te 

schatten en de juiste maatregelen te nemen: namelijk leden voorlichten over het te gebruiken 

materiaal en ook in welke situatie je wat het beste gebruikt. We mogen er dan van uitgaan dat 

leden op grond daarvan hun eigen afweging kunnen maken en de vereniging kan zich beperken 

tot advisering. De vereniging is wel verplicht om minimale opleidingsstandaarden te hanteren, 

zodat zij weet dat de voorlichting voldoende is geweest om veilig te kunnen varen!  

Het staat natuurlijk iedere vaarleider of tochtbegeleider vrij om zijn of haar eisen te stellen. 

Waar voel je je prettig bij? Het is dan aan de deelnemer of deze zich hier in kan vinden. Hij of zij 

kan altijd besluiten niet mee te gaan. Aan de andere kant heeft de tochtbegeleider wel de plicht 

om deelnemers als ze bijvoorbeeld gevaarlijk dun gekleed zijn, of als blijkt dat de 

omstandigheden daar om vragen, hen te wijzen op de risico's. Het is dan aan de deelnemer of hij 

of zij daar wat mee doet. De rechter (want die kwam ook nog even ter sprake) zal in mijn optiek 

niet snel tot een veroordeling overgaan wegens nalatigheid als je iemand op de gevaren 

gewezen hebt en van advies gediend.  

Zoals altijd zijn er uitzonderingen te bedenken. 



Gezagsverhouding: Als er sprake is 

van een gezagsverhouding (lesgeven, of 

de vaarleider positioneren als baas)dan 

gaat bovenstaande niet op. In dat geval 

is de verantwoordelijkheid van de 

begeleider groter. Er kan dan vanuit 

gegaan worden dat de deelnemers voor 

100% afgaan op het oordeel van de 

begeleider. Als deze dan aangeeft dat je 

het allemaal zelf maar moet bedenken 

kan dat net het verkeerde signaal zijn. 

In het geval van een ongeval zal een 

rechter dan ook eerder geneigd zijn de 

verantwoording bij de begeleider te 

leggen. Een praktijkvoorbeeld hiervan is 

een duikinstructeur die met twee 

leerlingen ging duiken. Hij heeft met de 

ene leerling afgesproken dat zij in het 

water op hem zou wachten, 
 

terwijl hij verder gedoken is met de andere leerling. De wachtende leerling is onder water 

terecht gekomen en bijna verdronken. De instructeur is tot 120 uur taakstraf veroordeeld 

wegens onachtzaamheid. Lees HIER het hele artikel. 

Kinderen: Bij varen met jeugd onder de 18 jaar ben je, als ze onder jouw hoede zijn altijd 

verantwoordelijk. Door hen mee te nemen aanvaard je die verantwoordelijkheid impliciet ook. In 

vaarsituaties waar kinderen bij betrokken zijn zal het daarom nodig zijn meer en duidelijker 

regels te stellen. 

Mensen met een beperking: In feite geldt hier wat ik eerder stelde. Als je kan vermoeden dat 

(of weet) dat iemand een bepaalde verantwoordelijkheid niet aan kan (dat kan zowel lichamelijk 

als psychisch zijn) ben je vanzelfsprekend verantwoordelijk dat deze persoon niets overkomt als 

jij deze persoon begeleidt. Dat betekent dat je van tevoren ook goed na moet denken of je die 

verantwoordelijkheid wil dragen en dat je de risicio's zoveel mogelijk zal moeten beperken. Als je 

aan kan tonen dat je die risico's zoveel mogelijk hebt beperkt en geen onaanvaardbare risico's 

hebt genomen, zal er niet zo snel wat aan de hand zijn.  

Probleem is: wat is een aanvaardbaar en wat is een onaanvaardbaar risico?  

 

Terug naar de wintertochten: tijdens de wintertochten is er geen sprake van een 

gezagsverhouding. De vaarleider is slechts een coördinator en geen leider. Ieder heeft zijn eigen 

verantwoordelijkheid tijdens het varen. Iedere deelnemer is op de hoogte van de gevaren van 

varen op koud water en hoe je je daar het beste op kan kleden (of zou in ieder geval op de 

hoogte kunnen zijn). In mijn ideale wereld denkt iedereen zelf na over de te verwachten situatie 

en past daar zijn of haar gedrag op aan. De tochtbegeleider (maar dat kunnen ook andere 

deelnemers zijn) kan iemand vanzelfsprekend wijzen op de risico-aspecten. Daarnaast mag door 

het risicovolle gedrag van de één niet een ander in gevaar gebracht worden. Kortom: veiligheid 

is niet altijd gediend met het opstellen van meer regels, nog afgezien dat het vaarplezier flink 

vergald kan worden door een teveel aan regels en procedures (maar dat is weer een andere 

discussie)  

Ik ben benieuwd hoe anderen hier tegenaan kijken!  

Reacties kunnen gestuurd worden aan: mail@peterdegier.nl 

 

  

http://www.duikeninbeeld.tv/duiken/artikel/introductieduiken-hoe-kijkt-de-rechter-er-tegenaan/


KANOPOLO 
       

Senioren S5.2  The Survival 
Door: Brenda Hartevelt 

Foto's: Peter de Gier 

 
Het leven in het algemeen valt al niet altijd mee maar met het oog op een toekomstig toernooi 

wordt het nog vele malen zwaarder (althans voor sommigen van ons). 

In het winterseizoen werd er tussen neus en lippen door gevraagd of er nog geïnteresseerden 

waren voor een toernooitje. En in die tijd denk je dan: ach wat kan mij het schelen, het is nog 

ver weg en tegen die tijd heb ik een dijk van een conditie en speelervaring opgebouwd. 

Razendsnel gaat de tijd en voor je het weet is 7 september toernooi Wormer al heel dichtbij. 

Opgemerkt moet worden dat er een gaatje in de dijk van de conditie zit en de spelervaring is 

onder de bezielde leiding van Ed en Siewert hand over hand is toegenomen maar nog altijd een 

ietsje pietsje onder het gemiddelde niveau blijft. 

 
 

De voorbereidingen voor het toernooi waren strak in de hand gehouden door Erik G. die zijn 

mensjes helder geformuleerde info stuurde. Zo wist iedereen een dag van te voren wanneer men 

op de club verwacht werd. Om 8:00 stonden de afgevaardigden startklaar om e.e.a. op te laden 

en vertrok men eensgezind richting Wormer. Om de schade te beperken was S5.2 een beetje 

verdeeld over de echte goden maar nog zagen we de winst iedere keer met een puntje voor onze 

neus voorbijgaan. Men zegt wel eens dat het venijn in het staartje zit en ook in dit geval bleek 

dat afgezaagde gezegde weer op te gaan. Op de speellijst stonden een heleboel medeklinkers en 

bij navraag bleek dit een oude bekende. Nog voor de wedstrijd goed en wel begon raakte onze 

onverstoorbare, hoog aangeschreven, getalenteerde en immer goed gehumeurde trainer in een 

kort maar scherp handgemeen met de medeklinker partij waarop er vervolgens teksten over het 

veld gingen waarbij ik het groene boekje nieuwe spelling moest pakken om het allemaal te 

vertalen. 

 

Waar het kort op neerkwam was dat wij gingen verliezen, heel erg verliezen en dat op een 

manier waarvan je, wanneer je erop terug kijkt denkt: jammer dat we zo hebben verloren. 

Toch hebben wij immer de sportieve sfeer hoog gehouden en dat is het enige wat van belang is 

uiteindelijk. Het eind van de maand september komt met rasse schreden naderbij. 28 september 

is de Rijnland Bokaal. Een toernooi waarvan ik in ieder geval zeker weet dat het een sportief 

hoogstandje wordt waarbij ik het groene boekje gerust thuis kan laten. 

Rest mij nog om ook voor dit zomerseizoen de beiden trainers hartelijk te bedanken voor hun 

eindeloos geduld en tomeloze inzet, heren: bedankt!! 

 

  



 

Dames <21 te gast bij Rijnland 
Door Sjoukje de Lange 

 
Het weekeinde van 10 en 11 augustus trainden 8 meiden onder de 21 jaar bij Rijnland. Dit was 

het eerste trainingsweekeind dat deze groep bij elkaar was. Een aantal maanden geleden werd 

het initiatief genomen om een Nederlands damesteam voor meiden <21j op te richten. 

 

Ondanks het gebrek van steun van de bond, 

besloten we onze inzet en motivatie te laten 

zien. Na dit eerste geslaagde weekeind zullen 

er nog vele volgen, zoals eind september bij KV 

Michiel de Ruijter. Het team bestaat uit 13 

meiden van verschillende verenigingen, onder 

andere Rijnland, Odysseus, Michel de Ruijter, 

Keistad en Hydronauten. De coaches, Danny 

Buis (Odysseus) en Jurriaan Hugens (Rijnland) 

waren ook erg enthousiast. Zaterdags was een 

oriëntatiedag. We gingen die dag 3 keer 1,5uur 

het water op. Door middel van partijtjes en 

oefeningen leerden we elkaars kwaliteiten 

kennen. 

Zondags ging het niveau omhoog. Er werd lekker gebald, maar natuurlijk ook veel gelachen. Ook 

deze dag waren er 3 sessies van 1,5 uur. Jurriaan verzorgde een van middagtrainingen. Het 

enthousiasme van de meiden en de coaches was duidelijk te zien, de benodigde kwaliteiten zijn 

aanwezig. Wordt vervolgd… 

 

 

 

  



VLAKWATER 
 

Kano Rijnland kijkt terug op geslaagde Hutspottocht 
Tekst: Jaap de Lange 

Foto's: Erik de Rijke, Ab Kuling, Peter de Gier 

 

In de aanloop naar de 3 

Oktober festiviteiten 

organiseerde Kanovereniging 

Rijnland zondag 22 september 

de Hutspottocht door de 

Leiderdorpse polders en het 

historische centrum van Leiden.  

Ruim 40 deelnemers van 5 

verenigingen deden mee: KV  
 

Lisse, Levitas, KV Flevo Hoorn, Dolfijnen Harderwijk en Kano Rijnland zelf. Het fluitsignaal voor de 

start werd gegeven door Bettina van Klaveren, bestuurslid van de 3 October Vereeniging. De tocht 

werd in het drijvende clubhuis in Leiderdorp afgesloten met een hutspotmaaltijd die, zeker na 20 

km varen, uitstekend smaakte. Met niet te veel wind en af en toe een bleek zonnetje was het 

goed weer om te varen. Er waren voldoende plekken om even uit de boot te stappen voor een 

rustpauze, zoals het Van der Werfpark. De organisatie liep gesmeerd, er waren geen uitvallers en 

de EHBO hoefde, afgezien van een pleister op een geschaafde vinger, niet in te grijpen. De 

kanovaarders waren vol lof over de route langs de fraaie singels en grachten, en velen lieten 

weten volgend jaar weer te komen. Aad en Peter Paul hebben een heerlijke hutspotmaaltijd 

klaargemaakt. Alle vrijwilligers en meevarende leden worden hartelijk bedankt voor hun 

medewerking 

 

 

 

  

 

 

 



 

      Kanovaren in Venetië 
Door: Jacqueline en Adri Krol 

 

Via internet zijn we in contact gekomen met Paolo Peregrini van kanovereniging Treporti. Paolo blijkt 

een vitale zestiger met heel veel wit haar. Hij verhuurt ons twee kano's, inclusief spatzeil en 

reddingsvest, voor 30 euro pppd. Hij noemt het zeekano's, wij zouden het eerder all-purpose noemen. 

Maar ze blijken zich wonderbaarlijk goed te houden in het best wel woelige water dat we ook gehad 

hebben. 

 

In overleg met Paolo besluiten we 

eerst tot een rondje noordelijke lagune. 

Vanuit het kleine haventje van de 

vereniging varen we het Canale 

Treporti op. Dit is een water als het 

Haringvliet, maar dan zoals het 

Haringvliet oorspronkelijk bedoeld 

was: stromend en zout. Plus: 

strakblauwe lucht, geen wind, 

watertemperatuur 30 graden. Met de 

stroom mee varen we richting Burano. 

Zoals gezegd: de golven vielen reuze 

mee, en opvallend: veel boten 

minderen vaart als ze ons zien. Burano 

is een gezellig dorpje, we vinden we 

de aanlegplaats die Paolo had 

aangegeven en drinken er onze koffie. 

Alle doorgaande watertjes door het 

dorp blijken versperd door lage  

loopbruggen,we varen dus om Burano heen, naar Torcello. Torcello is de oorpronkelijke plek van 

Venetië, maar wegens malaria hebben ze de stad verplaatst naar de huidige plek. Nu is er alleen nog 

de kerk en een aantal restaurants. En een waterkraan plus een trap om aan te leggen. 

Na de lunch in Torcello vervolgen we 

via een kreek die zich blijkt op te 

lossen in een meer ter grootte van de 

Braassem, maar dan helemaal leeg, 

spiegelglad en drie decimeter diep. We 

koersen in de richting van een rij 

bomen die Paolo had aangegeven. 

Bomen zijn zeldzaam in de lagune: al 

het water is zout! Deze bomen stonden 

op een wat hogere oeverwal van een 

mooie kronkelkreek. Daarna volgde 

weer een spiegelglad meer, weer 

kronkelkreken en dan waren we terug 

op het Canale Treporti. Omdat we nog 

wat tijd over hebben, ronden we nog 

een eiland en varen dan terug naar het  

haventje.  

Na deze proefvaart durven we het wel aan: Venetië. Na een dagje rust varen we om negen uur het 

Canale Treporti op. Uiteraard nemen we niet de drukke scheepvaartroute. We willen achter het eiland 

San Erasmo om naar het glasblazerseiland Murano, en daarvandaan haaks de scheepvaartroute 

oversteken. Paolo heeft ons gewezen op het canaletto: een smal kreekje waarmee we de noordpunt 

van San Erasmo kunnen afsnijden. Eerst moeten we dan over een ondiepte die, omdat het laag water 

is, maar één decimeter water heeft. De lagune heeft best wel veel tij: normaal zo'n 50 cm maar het kan 



oplopen tot één meter. Met de bijbehorende getijstromen. Na het Canaletto varen we tussen San 

Erasmo en het kloostereiland door. Op het kloostereiland staat een oud klooster (op de meeste andere 

eilanden trouwens ook), maar dit is omgeven door hoge cipressen en daardoor een markant punt in de 

lagune. Na het kloostereiland opent zich weer een meer en koersen we aan op de kerktoren van 

Murano. Echter wordt ons de weg versperd: eerst door een rij netten en fuiken die het halve meer in 

beslag neemt, en daarna door een kwelderrand die van achter de horizon opdoemt. Voor de lezers met 

wiskunde in het pakket: kun je uitrekenen op welke afstand een kwelder van één decimeter hoog 

achter de horizon verdwijnt als je ogen op drie decimeter boven het water zitten? In de praktijk blijkt 

het verrassend weinig! Maar de kwelder wordt doorsneden door kreken en prielen. We varen verder 

door een priel van een paar meter breed, door een wondermooi kwelderlandschap waar witte reigers 

zich proberen te verstoppen achter de bloeiende lamsoor, en waar bij elke bocht het water toch weer 

door blijkt te lopen. Uiteindelijk mondt de priel toch weer op een breder water, en na nog een aantal 

kronkels zijn we in Murano. 

 

Na de koffie in Murano dan nu de sleutelpassage: de oversteek van de vaarroute om Venetië. Eerst 

steken we over naar het begrafeniseiland San Michelle. Hier varen de grote boten, dit zijn er niet zo 

veel. Daarna pal bij Venetië: veel snel varende boten, chaotisch water, maar het is maar een klein 

stukje, en dan varen we onder het eerste bruggetje van Venetië door. Yes! De watertjes zijn de prielen 

van de kwelder die Venetië eens was: smal en kronkelig, maar dan met middeleeuwse huizen en 

bruggetjes. En zo varen we dan via wat bochtjes het Canal Grande op, de hoofdstraat van Venetië. Het 

is niet zo druk, dus we durven het wel aan: op naar de Rialto brug. De Rialto brug is een van de 

weinige bruggen over het Canal Grande en een van de belangrijkere toeristische attracties. Een kano 

heeft natuurlijk maar één meter water nodig, en dat is ook precies de ruimte die nog vrij is! Dus zo 

sluipen wij pal onder de kant de brug onderdoor! Daarna wordt het allemaal wel erg druk, dus 

verdwijnen we weer snel in een zijkanaaltje. Het is niet de bedoeling naar de San Marco te varen, 

maar op een gegeven moment komen er wel erg veel gondels, dus we keren toch maar om. Min of 

meer op het kompas kronkelen we ons door de kanaaltjes en tussen de gondels door, om uiteindelijk 

weer precies bij dezelfde brug uit te komen als waar we Venetië ook binnenkwamen. Daarvandaan 

steken we weer over naar San Michelle, waar we een schitterende aanlegplek vinden op de stoep van 

de kerk. Tijd voor de lunch. 

Terug naar Paolo. Het plan is westelijker aan te houden, omdat de kwelderprielen wel heel erg mooi 

zijn maar niet zo opschieten. We steken weer over naar Murano, en daarvandaan koersen we een tikje 

oostelijker dan de toren van Burano. Een fors stuk open water, zo'n zes decimeter diep en met de 

temperatuur van badwater. Ook nu doemt de kwelderrand pas op na een flink stuk varen, maar we 

blijken precies op de doorgang daarin af te stevenen! Zo varen we nu westelijk van het kloostereiland 

terug naar het canaletto, steken het Canale Treporti over en landen op het strandje van de vereniging, 

voor Italiaanse begrippen wel heel erg precies op de afgesproken tijd van 5 uur.   
  



Amsterdamse grachten 
Door: Jaap de Lange 

Foto's: Erik de Rijke 
– 8 september 

-Deelnemers: Jos, Erik, Laura, Gezinus, Alex, Jaap 

‘Weet je nog waar we zijn?’ vroeg ik chauffeur Jos tijdens het doorkruisen van de wijk Watergraafsmeer. 

 

Maar het antwoord was nauwelijks 

gegeven of daar keken we tegen de dijk 

van de Weespertrekvaart aan. Een paar 

joggers en hondenwandelaars deelden de 

dijk met ons en we vonden een nette 

instapplaats zonder brandnetels, terwijl 

de laatste regendruppels vielen.  

Op de kruising met de Amstel wees Alex 

op het risico van varen onder een 

spoorbrug: het toilet zal maar net 

worden doorgespoeld op het moment dat 

er een trein overheen rijdt. Langs een 

stukje Amstel, onder de Berlagebrug, 

kwamen we bij het Amstelkanaal waar 

we linksaf sloegen. Voorbij het 

Rijksmuseum kwamen we op de 

Stadhouderskade. 
Bij het casino aan de rand van het Leidseplein vonden we een mooie steiger, dus uitstappen voor een pauze 

in de zon, langs een drukke route voor rondvaartboten die hier behoedzaam moeten manoeuvreren om 

netjes onder de bruggen door te varen. We waren inmiddels gewend geraakt aan het klikken van meer dan 

20 op ons gerichte camera’s bij iedere passerende boot. Reden voor Gezinus om een praatje met de 

fotografen aan te knopen. Via een zigzagroute van grachten (Bloemgracht, Prinsengracht, Leliegracht, 

Keizersgracht, Brouwersgracht, Herengracht en Singel), kwamen we bij het Muntplein en vervolgden onze 

weg langs de Wallen en onder de Zeedijk door naar het Oosterdok. Echt fantastisch om Amsterdam, badend 

in het zonlicht, vanaf het water te bekijken.  

We legden aan bij Nemo en beklommen het dak om met gratis uitzicht over de stad onze boterhammen te 

eten. We werden af en toe opgeschrikt door kanonschoten in de marinehaven, niet van een zeeslag maar het 

startsein voor zwemmers die deelnamen aan de Amsterdam City Swim door de grachten en op de Amstel, 
waarvoor wij onze vaarroute 

moesten aanpassen. De lucht 

begon intussen weer te 

betrekken, tijd om van het dak af 

te dalen en langs de Stopera 

weer op de Amstel te komen. 

Met een omweg wisten we het 

zwemspektakel te omzeilen, de 

route was stevig afgesloten met 

pontons van de Marine en 

daarom ook niet zichtbaar voor 

ons. Toeval bestaat niet, alsof het 

zo gepland was vielen de eerste 

regendruppels op het moment 

dat we de Weespertrekvaart op 

peddelden met het eindpunt van 

de vaarroute in zicht.  
 

  



Kanovaren op de grote rivieren 
Door: Jaap de Lange 

Foto's: Rijkswaterstaat (foto1) en Jaap de Lange (foto 2) 

Wie eens wat anders wil dan varen op stilstaand water, maar wildwater en zeestroming een stap te ver 

vindt, kan overwegen om op getijdenrivieren te varen. 

 

Stroming 

De getijdestroom is afhankelijk van de 

maanstand, de bovenstroomse afvoer 

en het moment van de dag. De eb- en 

vloedstroom keert tweemaal per dag 

om, als gevolg van twee 

hoogwaterpieken en twee 

laagwaterpieken op zee. De 

stroomsnelheid op de benedenrivieren 

komt maar zelden boven de 2 km/u uit, 

hooguit 3 km/u bij ebstroom en hoge 

bovenstroomse afvoer. Vaak kan je een 

tocht zo plannen, dat je voor het 

grootste deel de stroom mee hebt, maar 

tegen de stroom in varen is ook 

mogelijk. Bij het varen tegen de stroom 

in kan je ‘kribje  

varen’ (als er rivierkribben zijn). Je vaart dan in de kribvakken dicht bij de oever, waar de stroming het 

laagst is, Bij het passeren van een krib stuur je ruim op tijd naar binnen om te voorkomen dat de 

tegenstroom je tegen de krib duwt.  

 

Scheepvaart 

De beroepsvaart blijft meestal in de vaargeul, in het betonde gedeelte. Zolang je als kanovaarder 

buiten de tonnen blijft, stoor je de beroepsvaart niet. Bij oversteken zorg je altijd dat je uit de dode 

hoek blijft, de ruimte vóór de boeg die de schipper niet kan zien: meestal is dat 300 tot 500 meter. De 

meeste binnenvaartschepen veroorzaken een brede, platte hekgolf die voor kanovaarders geen risico 

vormt. De uitzondering wordt gevormd door duwcombinaties die hoge, steile hekgolven recht achter de 

boot veroorzaken. Naar de zijkanten dempen deze golven snel uit en een kanovaarder loopt geen risico 

als hij voldoende afstand houdt. 

 

In- en uitstappen 

De meeste benedenrivieren hebben harde oevers 

van gezette steen, vaak met een laag stortsteen 

onder aan de dijk, waar het voor kanovaarders 

moeilijk in-, uitstappen en aanleggen is. 

Jachthavens zijn privéterrein waar kanovaarders 

worden geweerd. Soms bieden strandjes uitkomst, 

hoewel die vaak moeilijk bereikbaar zijn vanaf de 

weg, en ook strandjes zijn vaak verboden 

(privé)terrein. Een paar plaatsen waar je als 

kanovaarder kan in- en uitstappen met 

parkeergelegenheid in de buurt: 

  

- Hollandse IJssel: Gouda, drijvende steigers bij de Julianasluis (hoge instap) 

- Lek/Bakkerskil: Krimpen a/d Lek, trailerhelling op eiland De Zaag 

- Lek: Schoonhoven, drijvende steiger naast de veerhaven (hoge instap) 

- Wantij/Merwede: Biesboschcentrum Dordrecht, kanosteiger, tevens kanoverhuur 

- Oude Maas: Jachthaven Rhoon, flauw talud bij openbare parkeerplaats  

 

Als je de waterstanden bestudeert op http://live.getij.nl kan je na wat simpel rekenwerk een tocht 

uitstippelen met een duwtje in de rug op zowel de heen als terugweg. Bijvoorbeeld: 

- Hollandse IJssel, instappen in Gouda bij hoogwater, met de ebstroom naar Krimpen en met de 

vloedstroom terug naar Gouda. 

- Spui: instappen in Rhoon bij hoogwater (zoek in de getijdentabel bij Spijkenisse), afzakken naar 

het Haringvliet met evt. een bezoek aan het eiland Tiengemeten, terug naar Rhoon bij laagwater. Als 

de Haringvlietsluizen openstaan heb je pech, dan staat het Spui stil of stroomt het naar het Zuiden.  

  



ZEEWATER 

 

De eerste keer...(in de branding) 
Door:  Peter de Gier 

Foto: Dagmar van der Pas 
Het leek in eerste instantie een vlakke zee te worden. Niet bepaald prettig als je een aantal 

nieuwe leden wilt laten kennismaken met het brandingkanoën.  

 

Onder leiding van Cor vertrekken we om 

10 uur vanaf de club: 5 kajaks op het dak 

van de bus van Cor en 4 kajaks op Peter 

zijn auto. Aangekomen in Katwijk lijkt het 

er toch op dat er een mooie branding 

staat. Geen wind, steile golven die een 

hoogte van een meter bereiken boven de 

zandbank die voor de kust ligt. Cor geeft 

uitleg over de eerste beginselen van het 

varen in de branding en na enige tijd zit 

iedereen in zijn boot en worden de eerste 

golven bedwongen. Een aantal lukt het 

om een mooie surf te pakken en ook zijn 

er een aantal “zwemmers”. 

Na ruim twee uur varen vertrekken we tevreden weer richting de club. Met de afspraak een 

mailinglist op te zetten om het brandingvaren wat vaker te gaan doen in clubverband. 

 

Brandingvaren grootwater 
Foto:Manon Roelofs 

 

  



Een mooi grootwaterseizoen 2013 
Door: Manon Roelofs 

 

 

22 februari dit jaar was de aftrap van de 

grootwatercommissie.  

Op een goed bezochte zeeborrel werden de plannen 

bekend gemaakt.  

Vervolgens zijn de trainingen begonnen in het 

zwembad, voor de club, momenteel in de branding en 

op zee. Tochten zijn er geweest, cursussen gevolgd, 

diploma’s gehaald, grenzen verlegd. En er is vooral 

heel veel enthousiasme en plezier geweest! 

Het niveau van alle vaarders is enorm gestegen. Waar 

in het begin van het seizoen nog angstig werd gekeken 

naar een golf, wordt nu met een big smile van “kom 

maar op” de golven weerstaan. Gewoon rustig 

doorpeddelen en spelen met die golven. 

Lekker over je heen laten breken, steuntje af en 

toe, even een surfje meepikken. We redden en 

slepen wat af. Weer zelf in de boot klauteren, 

doen we even. Hoge uitstap? Staan? Allemaal 

geen probleem.  

Wij als commissie zijn enorm tevreden en zitten 

alweer te broeden op een mooi winterseizoen. Er 

komt eens in de maand een lezing of workshop 

op de vrijdagavond, we willen iets vaker het 

zwembad in.  

En … we sluiten het vaarseizoen af met een 

‘captains dinner’ op 11 oktober. Een mogelijkheid 

om lekker na te kletsen over alle ervaringen en 

ideeën uit te wisselen voor het volgende 

vaarseizoen. 
 

 

 

Voor de data van de lezingen en workshops: zie 
"Belangrijke Data" 

 

 

  



Een ode aan de Grootwatercommissie 
Door: Martine Sprangers 

 

Soms roept het wel eens twijfels op. Ben ik wellicht een tikje doorgedraaid? Is dit nu echt wat ik wil? 

En dan blijk je ook nog een van de weinigen op de vereniging te zijn die het grootwatervaren 

bovenaan de wensenlijst heeft staan. 

Veel kilometers in de auto, kano's sjouwen over glibberende dijken, het altijd terugkerende ritueel 

van eenmaal thuis het zout uit je kleren spoelen, plakkerige waddenklei die je skegkast omtoveren tot 

een blok cement, heel vroeg opstaan omdat het getij dat van je verlangt en dan natuurlijk het altijd 

bibberend omkleden ergens achter een auto. En dan heb ik het zand in mijn boterham met kaas al 

geaccepteerd als een vaststaand kano onhandigheidje. 

 
Grootwatercommissieleden Manon Roelofs en Walter Noort 

Dit afgelopen seizoen werden echter 

de allerlaatste stukjes twijfels, als 

die er al waren, weggenomen door 

het geweldige seizoen dat Kano 

Rijnland in de grootwaterCie heeft 

gehad. Wat nu een enkeling die ook 

wel een keer op de zee wil varen? 

Nee: de grootwaterCie zit te denken 

aan een eventueel maximaal aantal 

deelnemers? Maximaal??? 

Dit seizoen heeft de net opgerichte 

grootwaterclub zich uit de Does 

herrezen als een strak 

georganiseerde, enthousiaste en 

getalenteerde club zeebonken. Het 

was genieten dit seizoen. Met de 

tochten op woensdagavond, de 

oefeningen die meer leken te 

passen bij een zwemvereniging, de 

zaterdagmiddag trainingen, het 

varen in de branding en als 

uiteindelijke doel, de vele tochten 

die gevaren zijn.  

Het was jammer dat ik 2 van de tochten heb moeten missen omdat ik het zoute water even had 

verruild voor de meters de hoogte in. Maar de andere tochten heb ik zitten genieten. Niet alleen van 

de heerlijke golven, het speuren naar zeehonden, het puzzelen op de route, de weidsheid, de stilte, 

maar vooral van de andere zeevarende Rijnlanders! 

Ik weet niet hoe Walter, Arjan, Rein 

en Manon het zo voor elkaar hebben 

gekregen, maar alle slapende 

sluimerende zee kriebels zijn bij de 

Rijnlanders wakker geschud. 

Sommigen begonnen met knikkende 

knieen, maar bij elke tocht kwam 

men steviger in de boot te zitten. De 

lol van de golven begon de overhand 

te krijgen. Er zijn zeekampen 

gevolgd, zee examens gehaald, 

trainingsweekenden gevolgd, mensen 

hebben materiaal aangeschaft en zijn 

in 1 seizoen met stappen  

vooruitgegaan. En voor mij is dit 

genieten. De uitroep tijdens een 

eerste zeetocht van iemand: “wauw, 

dit is echt helemaal geweldig” doet 

me echt veel plezier.   
Grootwatercommissielid Rein de Haas 

Niet alleen is het leuk om anderen te laten genieten van waar jijzelf zo vol van bent. Het betekent ook 

opeens overal in de vereniging vaarmaatjes die samen met je de lange tocht in de auto naar het Wad 

wil maken. 



 
Grootwatercommissielid Arjan van Brakel 

Die samen met je gapend in de 

auto kunnen zitten en waarmee je 

na afloop opeens samen in de 

Does het zout uit je kleren aan het 

spoelen bent. Maar bovenal doen 

al deze kersverse 

grootwatervaarders mij weer 

geloven dat er dan wellicht een 

steekje in mijn bovenkamer los 

zit, maar dat ik daarmee in elk 

geval niet alleen sta.  

Zondag de 6-de wordt er een 

beginnerstocht gehouden. Hiermee 

mogen de starters van dit jaar al 

niet eens meer mee.... Deze zijn 

bevorderd tot beginnend 

gevorderd. Keihard zijn ze bij de 

grootwaterCie. Maar ondanks dat 

complimenten: 

dankzij jullie vliegende start beloofd het volgend seizoen nog meer zout water en grote watermassa's 

met regelmatig een groep Rijnlanders die deze bedwingen. Het bevalt me wel :-) 

  

 

  



Uitnodiging ALV 
Door: bestuur 

 
 

Beste leden, 

 

Aangezien het bestuur heeft besloten in zijn geheel terug te treden wordt er 

woensdag 16 oktober om 19:30 een extra Algemene 

Leden Vergadering (ALV) 

belegd waarin een nieuw bestuur moet worden gekozen. Een frisse nieuwe start van een geheel nieuw 

bestuur lijkt ons de enige oplossing om onze vereniging bestuurlijk gezien weer positief op de rit te 

brengen. 

 

Wat betekent dit voor de vereniging? 

Zonder bestuur kan een vereniging niet bestaan. Als tijdens de ALV geen nieuw bestuur -dat minimaal 

dient te bestaan uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee algemeen 

bestuursleden- opstaat moet de vereniging ophouden te bestaan. Dit is een allerminst wensbare 

situatie. Kano Rijnland is een bloeiende vereniging met ontzettend veel activiteit. Het is ons allen om 

het varen te doen, maar de vereniging die hierachter staat faciliteert dit en blijft hopelijk gewoon doen 

waarvoor wij ons al heel lang inzetten, de kanosport voor mensen bereikbaar te maken en te houden. 

 

Wat wordt er van de leden verwacht? 

De stap nemen om in een bestuur plaats te nemen doe je niet zomaar. Het is vrijwilligerswerk waar 

tijd in gaat zitten en die de benodigde aandacht vraagt. Toch is het, naast dat het belangrijk voor de 

vereniging is, ook erg leuk om te doen. Met het gehele bestuur bepaal je de richting van een 

vereniging. Je houd een helikopterview over alles wat er reilt en zeilt. Je zet je kennis en kunde in 

voor de leden en probeert het geheel aan afwisselende activiteiten en mensen als één groep te laten 

functioneren. We groeien als vereniging, hebben een invalidensteiger dit jaar aangeschaft en gaan 

binnenkort plaats nemen op onze nieuwe plek. Achter de schermen gebeuren er dus van allerlei 

dingen die ervoor zorgen dat Kano Rijnland als vereniging blijft draaien. 

Denk er eens goed over na of een plek in dit gloednieuwe bestuur niet iets voor jou is. Je staat niet 

alleen, er zijn legio leden met hun eigen deskundigheid die zich inzetten voor de vereniging. Alleen als 

er een aantal mensen opstaan en zich verkiesbaar stellen kan er een nieuw bestuur gevormd worden 

en kan de vereniging blijven bestaan! 

 

Stel je kandidaat voor dinsdag 8 oktober 

 via bestuur@kanorijnland.nl of per post  

p/a Hoge Rijndijk 136 2313 KN Leiden. 
 

Wat houden de bestuursfuncties in? 

Alle bestuursleden moeten er voor zorgen dat de vereniging goed functioneert. Zij moeten 

verantwoording afleggen aan de leden van de club en andere betrokkenen. Hoewel bestuursleden (een 

voorzitter, een penningmeester en een secretaris aangevuld met twee tot zes algemeen 

bestuursleden) samen verantwoordelijk zijn voor het hele beleid, zijn er binnen het bestuur 

verschillende taken te verdelen.  

De voorzitter: leiderschap en uithangbord 

Het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur. 

Coördineren, leiding geven, inspireren. De voorzitter stemt de activiteiten binnen de organisatie op 

elkaar af.  

Delegeert, draagt taken over en stimuleert samenwerking.\ 

Is de vertegenwoordiger van de vereniging. Is het uithangbord voor andere verenigingen, de 

gemeente en sponsoren. Is verantwoordelijk voor de P.R. en de fondsenwerving en is de spreekbuis 

van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van de club en naar externen. 

Leidt de (bestuurs)vergaderingen en is verantwoordelijkheid voor de besluitvorming. 

De secretaris: het geheugen én het geweten van de club  

Is het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit 

notuleren, actielijsten maken, administreren (ledenadministratie) en archiveren.  

Moet zorgen voor het geweten van de organisatie. Hij of zij moet zich bijvoorbeeld steeds afvragen: 

corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging?  



Bewaakt de secretaris de procedures. 

De penningmeester: planning maar geen controle  

Belast met het vastleggen van en de verantwoording over alle financiële transacties van de 

vereniging.  

Zorgt voor het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden van de vereniging en de 

boekhouding daarvan. 

Het regelmatig, doch ten minste eenmaal per jaar, verslag uitbrengen van de financiële positie van de 

vereniging. 

Stelt elk jaar een begroting op voor het komende verenigingsjaar. 

De beschreven functies kunnen verdeeld worden over verschillende personen. Zo kan de secretaris de 

ledenadministratie door een ander bestuurslid laten doen en kan de voorzitter de PR overdragen aan 

een lid. 

De algemeen bestuursleden kunnen verschillende taken op zich nemen. 

 

Het bestuur vergadert naar eigen inzicht, afgelopen jaren was dit elke maand.  

 

Hoe nu verder? 

Mocht er een nieuw bestuur gevormd kunnen worden willen de opstappende bestuursleden natuurlijk 

graag hun kennis en ervaring op een juiste manier overdragen zodat het nieuwe bestuur goed 

beslagen ten ijs kan gaan. Nieuwe bestuursleden worden zo goed mogelijk ingewerkt en opgedane 

ervaringen kunnen als adviezen meegegeven worden. 

Tevens is er budget om eventueel een cursus te volgen over het besturen van een vereniging. 

Het vertrekkende bestuur adviseert het bestuur om een beleidsplan te gaan schrijven om te weten 

waar de vereniging voor staat en waar we heen willen en adviseert om vanuit elke vaar discipline 

iemand in het bestuur te hebben. Een ideale situatie zou wellicht zijn dat naast de voorzitter, de 

penningmeester en de secretaris er vanuit elke vaardiscipline een algemeen bestuurslid zou zijn. 

Mocht er geen nieuw bestuur gevormd kunnen worden moeten we besluiten om de vereniging op te 

laten houden te bestaan. 

 

Wij hopen alle leden te zien deze woensdag, want de toekomst van onze vereniging staat op het spel! 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

Martine Sprangers. 

Secretaris 

 

 

Agenda ALV: 
1. Opening en mededelingen 
2. Rondvraag 
3. Vaststellen agenda 

4. Verkiezingen leden van het bestuur 
5. Sluiting 
 
 

 

  



 

AGENDA EN COLOFON 
 

Agenda 1 oktober 2013 

tot en met 7 februari 2014 

 
woensdag, 2. oktober 
19:30  Kano Conditie Training 
zaterdag, 5. oktober 
14:00  Grootwater training 
zondag, 6. oktober 
 Beginnerstocht grootwater 

woensdag, 9. oktober 
19:30  Kano Conditie Training 
vrijdag, 11. oktober 
18:00  Clubgebouw gereserveerd door 
Grootwater commissie 
zondag, 13. oktober 
 Slottocht + Pizzeria Leiderdorp 

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

zaterdag, 19. oktober 
 Wildwater Weekend 

zondag, 20. oktober 
 Wildwater Weekend 

maandag, 21. oktober 
 Wildwater Weekend 

dinsdag, 22. oktober 
 Wildwater Weekend 

woensdag, 23. oktober 
19:30  Kano Conditie Training 
donderdag, 24. oktober 
19:30  Bestuursvergadering met commissie's 
zondag, 27. oktober 
17:30  Zwembad 
woensdag, 30. oktober 
19:30  Kano Conditie Training 
vrijdag, 8. november 

18:00  Clubgebouw gereserveerd door 
Grootwater commissie 
zondag, 10. november 
17:30  Zwembad 
donderdag, 28. november 
19:30  Bestuursvergadering zonder 
Commissie's 
zondag, 1. december 
19:00  Zwembad 
vrijdag, 13. december 
18:00  Clubgebouw gereserveerd door 
Grootwater commissie 
zondag, 22. december 
17:30  Zwembad 
donderdag, 26. december 
19:30  Bestuursvergadering met commissie's 
zondag, 5. januari 2014 
17:30  Zwembad 
vrijdag, 10. januari 2014 
18:00  Clubgebouw gereserveerd door 
Grootwater commissie 
donderdag, 23. januari 2014 
19:30  Bestuursvergadering zonder 
Commissie's 
zondag, 26. januari 2014 
17:30  Zwembad 
vrijdag, 7. februari 2014 
18:00  Clubgebouw gereserveerd door 
Grootwater commissie 
 

Zie ook "belangrijke data" 

 

Colofon 
Bestuur 
Voorzitter: vacant 
Secretaris: vacant 
Penningmeester: vacant 
Algemeen lid: vacant 

Algemeen lid: vacant 
 

 
Redactie 
Peter de Gier 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind 
januari. Bijdragen voor 15 januari mailen aan: 
redactie@kanorijnland.nl 

 


