Kanovaren in de winter = pure wintersport in eigen land!
Tja, als een groot aantal mensen om mij heen zich verheugen op een skivakantie met veel mooie
sneeuw moet ik altijd een beetje lachen in mijzelf. Niet dat ik niet van skiën hou hoor, ik heb 2 jaar in
Oostenrijk gewerkt en daar heel wat tijd op de latten doorgebracht, maar ik heb wel een heel erg leuke
vervanging gevonden voor deze sport: kanovaren in de winter.
Ook in de winter is er ontzettend veel te beleven op het water in en om Haarlem. Je hoeft niet ver te
rijden, is goedkoop en je kunt het op elk moment doen. Het enige moeilijke punt is dat je een warm
huis moet verlaten. En dat valt zelfs voor mij niet altijd mee…. Maar als ik eenmaal warm aangekleed
in de kano zit is dat alweer vergeten.
Ik heb nog nooit spijt gehad dat ik toch weer naar de club gegaan ben, sterker nog het voelt juist
dubbel goed om naderhand weer droog naar dat warme huis terug te gaan.
En zowel ’s avonds als overdag is er van alles te beleven.
Gelukkig zijn er een aantal mensen die het kanovaren ook niet kunnen laten, dus gaan we op de vaste
dinsdagavond gewoon door. Want wat is er nu leuker om met volle maan op de Mooie Nel te varen
(op een heldere avond zie je haast nog meer dan in het licht), of dat (te)kleine slootje eens met een
Canadees te proberen. De lichtjes van de stad te zien, of op een mistige avond stiekem door
Middenduin te varen. We hebben zelfs al een uitstapje naar het Amsterdam Lightfestival gemaakt, ook
weer zo’n bijzondere avond.
En op een luie avond kun je ergens op een beschut plaatsje gezellig even wat langer uitrusten en
bijpraten. Ja, soms regent het, soms waait het maar ook dat heeft zijn eigen charme.
Maar ook overdag kan deze wintersport een waar avontuur zijn.

