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Van het bestuur
De start van het vaarseizoen nadert
met rasse schreden. Wat zou het leuk
zijn als dit jaar qua vaarplezier en
weersomstandigheden vergelijkbaar
zou zijn met afgelopen jaar.
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de Algemene Leden Vergadering alweer geweest en heeft en
bestuur en de diverse commissies
geprobeerd je inzicht te geven in het
wel en wee van onze club. Algemene
ledenvergadering of niet, de commissieleden zijn altijd druk bezig om het
clubhuis over eind te houden, activiteiten te plannen, nieuwe ideeën
uit te werken en oude plannen te
realiseren.
Tevens zijn voorzichtige stappen
gezet om te onderzoeken of wij ons
clubhuis energieneutraal kunnen
maken.

Er staan weer een aantal leuke en
of nuttige zaken op de kalender die
zoals jullie weten te bewonderen is
op onze website die tegenwoordig
ook zeer goed leesbaar is via onze
onmisbare telefoon.
We hopen ook dit jaar weer te
kunnen rekenen op de inzet van
zoveel mogelijk leden bij de diverse
activiteiten. Dus check regelmatig uw
mail, lees de nieuwsbrieven en check
de kalender.
Wij hebben er zin in!
Namens het bestuur,
Pim Luiten, Voorzitter

De woonboot
staat niet meer
leeg !!
De nieuwe bewoners zijn Ursul
Meijer en haar zoon.
Om hen een warm welkom te
heten gelieve het hek achter uw
achterwerk te sluiten, dan kunnen zij heerlijk veilig onder onze
Trekvogelvleugels wonen.

KORTE SAMENVATTING VAN DE

Algemene Jaarvergadering 2019
De opkomst voor deze vergadering was niet super
hoog. De leden die er waren toonden hun betrokkenheid bij de vereniging.
Jan Willem Doornenbal was al bezig voor de vereniging,
maar is gekozen als voorzitter en bestuursvertegenwoordiger voor de PR/activiteitencommissie. Dit onder
luid applaus. Henk Felix is gestopt als bestuurslid voor
de toer/zeekano werd bedankt door de voorzitter, maar
voor hem is nog geen vervanger gevonden.
De boot van Koos heeft twee nieuwe bewoners, Ursul
Meijer en haar zoon Leon. Van harte welkom bij ons.

Gesproken werd over de lening van de Hengelsportvereniging, zie stukje van Piet-Johan verder in deze
nieuwsbrief. Ook aan het lustrum van de Trekvogels in
2020 is aandacht besteed. Staat ook in deze nieuwsbrief.
De jaarverslagen van de verschillende commissies
werden met luid applaus goedgekeurd. De materiaalcommissie gaat er dit jaar flink tegenaan. Wilde, maar
goede plannen.
De financiën krijgen altijd en terecht veel aandacht op
een vergadering.
Er werden over en weer complimenten uitgedeeld.
Evert Geerlofs was zeer te spreken over het werk van
Piet-Johan en Steven en Piet-Johan en Steven waren
heel blij met de adviezen van de kascontrolecommissie.
Onze club heeft vanaf dit jaar extra inkomsten door het
aflossen van de lening aan de Hengelsportvereniging
en daardoor het zelfstandig verhuren van de ruimte in
ons clubhuis aan Anja. Toch is besloten de contributie te
verhogen met de prijs-index en wel van 133 Euro naar
135 Euro.
Paul vroeg nog of de jaarvergadering misschien beter
op een andere avond gehouden kan worden.
De leden die er waren vonden het best zo, maar deden
de suggestie om de vergadering te combineren met
iets gezelligs.
Henk Felix kreeg uit naam van het bestuur een mooie
bos bloemen en applaus.
Na de vergadering werd nog gezellig nagepraat aan
de bar.
Onny Steenbeek

Trekvogels 90 jaar sterk !
Onze fijne vereniging Kanovereniging de Trekvogels
bestaat volgend jaar 90 jaar en dat is niet niks! Er
wordt vanuit het bestuur een commissie samengesteld
om er volgend jaar een mooi feest van te maken.
Wij als nieuwsbriefredactie willen natuurlijk niet
achterblijven. Aan de hand van ons omvangrijk archief
willen we samen met jullie herinneringen ophalen en
op papier zetten.
Elke komende nieuwsbrief staat er een belangrijke
gebeurtenis centraal.
We beginnen natuurlijk met de oprichting.
De kanovereniging de Trekvogels is opgericht in 1930
door een groepje van 6 mensen, afgescheiden van een
andere vereniging omdat zij meer wilden doen aan
wedstrijden.
J. Booms (1e voorzitter)was één van hen. Het clubje
groeide gestaag, de kano’s lagen opgeslagen bij

Toelens, botenopslag aan de Jan Gijzenkade. Er is brief
bewaard gebleven van het 12 ½ jarig jubileum in 1942,
waarin Booms dit alles beschrijft (meer over dit
jubileum volgende nieuwsbrief).
In 1934 is het eerste clubhuis gebouwd aan de overkant
van het Spaarne tegenover de huidige Vomar, op het
terrein van Hilarius. Er zijn nog foto’s bewaard gebleven
van het oude clubhuis en de bouw ervan. Ed v.d. Anker
was de architect.
De boten werden door de leden zelf gebouwd van hout,
het liefst in de winter, zodat je in de zomer lekker kon
varen……..
In de gang van het clubhuis hangen we elke 3 maanden
een foto uit ons archief. Dit keer een foto van het oude
clubhuis aan de overkant van het Spaarne.
Vera, Onny en Monique

Na 25 jaar is het dan zover
Op maandagavond 26 november 2018 hebben
Steven, Paul, Pim en Piet Johan alle sleutels van
ons gebouw in ontvangst genomen. En daarmee
zijn wij, als kanovereniging de Trekvogels in het
bezit van een volledig afbetaald pand. Het bestuur
van de Hengelsportvereniging Haarlem vertegenwoordigt door de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester hebben de sleutels keurig aan
een sleutelhanger hangend afgeleverd. Dit heugelijke moment werd nog opgevrolijkt met het
genoegen om de laatste factuur van de aflossing
van de lening ontvangen.
Kort gezegd komt het erop neer dat ons gebouw nu
echt ONS gebouw is. Helaas is de grond nog niet van
ons dus de waarde van het gebouw blijft voor 1 eurocent in de boeken staan.
Op dezelfde avond zijn er veel herinneringen aan de
25 jaar samenwerking besproken. Er was veel ervaring
aanwezig in de persoon van Ton Boot (oud en nieuw
voorzitter van de Hengelsportvereniging). Ook zijn de
banden weer aangehaald tussen de twee verenigingen
en dan niet alleen de bierbanden.
Het begon allemaal in het jaar 1994. Het gebouw waar
wij nu inzitten werd het nieuwe clubgebouw van de
Trekvogels en de Hengelsportvereniging Haarlem. De
Hengelaars zaten toen ergens anders in de stad maar
hadden wel een deel van het terrein in beheer. Omdat
het voor de hengelaars handig was om op één locatie
te zitten is besloten het gebouw gemeenschappelijk te

gebruiken voor bijeenkomsten van de hengelaars en
voor het materiaal van de bootmensen. De hengelaars
hielden in die tijd kantoor boven de ingang. De kantine
werd ook door beide verenigingen gebruikt. De verhalen vertellen over bijzondere gezellige momenten. Er
waren ook wel wat onderlinge meningsverschillen. Zo
wilde de Kajakkers graag een terras aan de oostzijde en
werd er een balkon boven het waterdeel van de Hengelaars gebouwd.
Na de voltooiing van de nieuwbouw Schoterpoort heeft
de Hengelsportvereniging besloten om naar een nieuw
pand in Schoterpoort te verhuizen. Met zo´n 8000 leden
die allemaal een vispas moeten betalen heeft de Hengelsportvereniging meer inkomsten en kon de hogere huur
in de nieuwbouw voor hun wel uit. Omdat de hengelsportvereniging ook nog kapitaal krachtig was hebben
de hengelaars besloten hun collega watersporters de
Trekvogels te steunen en een lening van € 25.000
beschikbaar gesteld. Deze lening moest in 25 jaar worden
afgelost. Omdat de verhuizing niet allemaal op één dag
kon worden geregeld is besloten dat de hengelsport de
ruimte boven de ingang bleef huren maar dan van de
bootmensen. De hengelaars hebben daarna nog enkele
jaren kantoor gehouden boven de ingang.
Toen de hengelaars definitief verhuisden hebben zij de
ruimte aan de ons bekende Anja onderverhuurd. Hiermee is de lening dus door jaren heen afgelost met ook
nog een huuropbrengst.
Vanaf 2019 is dus de lening afgelost en kunnen wij als
bootmensen helemaal alleen gebruikmaken van het
gebouw. Er is besloten om de ruimte boven de ingang
te blijven verhuren. We gaan alleen iets van de verhuurde ruimte annexeren om daarmee de doucheruimte
voor de heren te vergroten. Anja blijft in ieder geval de
komende drie jaar het overige deel van de ruimte huren
en hierdoor heeft de Trekvogels nog inkomsten van
€ 150 per maand. Intussen kunnen wij nadenken wat
wij kunnen doen met deze ruimte.
Ideeën: Lever ze in bij het bestuur of in de ideeënbus in
gang van het gebouw.
Piet Johan Radsma

Interview

Met één van onze nieuwe leden
We spreken met Ralf Veltman af op een donder
dagavond. Hij is sinds januari lid van onze
vereniging en speelt kanopolo. Donderdag is de
trainingsavond van de poloërs. Als we de trap op
lopen, horen we ze in de kleedkamer. Ze hebben
net voor het eerst weer buiten getraind. Even een
glas water en we kunnen van start. Onny trapt af:
Hallo Ralf bedankt dat wij je een aantal vragen
mogen stellen. Als interviewers zijn we natuurlijk nieuwsgierig ingesteld, dus willen we graag
iets meer over je weten, bijvoorbeeld je beroep,
gezinssituatie en interesses.
Samen met Zoë, mijn meisje, woon ik in Amsterdam, we kennen elkaar via de studie. Ik
ben accountmanager in de olie- en gasindustrie.
Daarnaast heb ik ook een eigen internetbedrijf:
kanopoloshop.nl, waarin ik kanopolo-artikelen
verkoop.
Ik hou ook van een lekker speciaal biertje op z’n tijd.
Onny vertelt hem dat je met Vera kan regelen, dat ze je
favoriete biertje toevoegt.
We weten dat je jaren de sport kanopolo hebt beoefend
bij Michiel de Ruyter, kanovereniging in Uithoorn, hoe
ben je met de sport in aanraking gekomen en heb je
daar alleen maar kanopolo gespeeld?.
Toen ik 12 jaar was, organiseerde een bedrijf wildwatercursussen voor beginners, Ik ging naar de open dag.
Uit eigen beweging, wildwatervaren leek me echt stoer.
Ik heb gevaren in Noorwegen, Slovenië, Spanje, Oostenrijk. Ook een aantal leden van kanovereniging Michiel
de Ruyter uit Uithoorn deden de cursus. Zo ben ik in
contact gekomen met MDR (Michiel de Ruyter). Daar
speelden ze kanopolo, hun bestaande team werd ouder,
dus wij jongeren namen het stokje over, het was een
rap kanopoloteam, we hebben ons opgewerkt naar de
hoofdklasse. Ik heb daar 10 jaar hoofdklasse gespeeld.
Vlakwater heb ik ook geprobeerd, we hebben een keer
meegedaan aan de NK sprint, toen zijn we bij de start
omgevallen, dus dat was niet zo’n succes.

Wildwatervaren doe ik nog steeds, soms met MDR,
soms met vrienden, maar kanopolo heeft de overhand.
Ik heb, voor ik hier lid werd, kanopolo gespeeld bij
Viking Amsterdam, mijn derde vereniging.
Hoe ben je vanuit Uithoorn en Amsterdam bij de
Trekvogels beland?
Ik ken de jongens van Trekvogels al heel lang. Met sommigen heb ik in jong oranje gespeeld. Samen getraind
voor jong oranje, ons kent ons. Trekvogels heeft een
sub- topteam in de Hoofdklasse en het is vanuit Amsterdam makkelijk te bereiken. Wij trainden al samen met
Viking en Trekvogels, dus ik was gewend hierheen te
komen en het is een leuke, gemotiveerde groep jongens,
een leuk team.
Heb jij wel eens blessures gehad?
Niets ernstig. Sommige mensen zijn er meer vatbaar
voor. Heeft te maken met je techniek, zolang je maar
vaak genoeg traint op de juiste manier.
Lees verder op de volgende pag.

We vinden van onszelf dat er een speciale Trekvogelcultuur bestaat, hoe ervaar jij dat en vind je
het belangrijk dat er een bepaalde sfeer hangt?
Ik vind wel dat er een bijzondere cultuur heerst. Ik denk
dat het een hele open vereniging is, iedereen maakt
graag een praatje en ze zijn heel vriendelijk. Dit is de
rode lijn. Het wordt aan elkaar doorgegeven.
Je hebt bij de Trekvogels verschillende disciplines.
Zijn het volgens jou eilandjes?
Ik denk dat het wel meevalt. Ik kom van twee verenigingen, waar dat meer aan de orde was. Je hebt het altijd
wel een beetje. Maar hier vind ik het niet.
Ga je ook meedoen met wedstrijden of kom je
alleen om te trainen, dat kan natuurlijk ook.
Ik ben zeker ook van plan om wedstrijden mee te varen.
Als nieuw lid kijk je met een frisse blik naar onze
vereniging, heb je nog tips voor ons, is je nog iets
opgevallen, zijn er nog ambities.
Ik heb het eerst even aangekeken, dan zie je de verschillen duidelijker. Ik ben nu al een tijdje lid en ik denk
dat het goed zou zijn om als je lid wordt, een mailtje te
krijgen van het bestuur om te checken hoe een nieuw
lid het vindt op de vereniging. Of nodig ze uit bij een
bestuursvergadering, hooguit een half uurtje of zo.
Onny vertelt dat de nieuwe leden worden uitge
nodigd voor een info avond om gezichten te le
ren kennen van de bestuursleden en met andere
nieuwe leden kennis te maken. Daar is Ralf net te
kort lid voor, hij wordt vast nog uitgenodigd voor
de volgende bijeenkomst.
Ook de polobotenopslag kan veel beter. Viking heeft
een heel mooi systeem om de boten door middel van
touw en haken op te hangen, zo komen de boten achter elkaar te hangen en kan je veel meer boten kwijt.
Het is goed als er initiatieven komen, de loods
moet nog heringedeeld worden.

Wil je nog iets anders kwijt? Heb je nog speciale
ervaringen in de sport die je met ons wilt delen?
Ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn, dankbaar
voor het welkom voelen binnen de vereniging en ik heb
zin om lekker te gaan ballen.

We babbelden nog even verder over het Watersportverbond versus de NKB. Ralf vindt het wel een voordeel
en hoop dat er via dit verbond meer geld loskomt voor
de verenigingen. Over WhatsApp groepen en de goede
kant daarvan. Ook over meedenken in de vereniging
hebben we het even gehad, hij wil in de toekomst best
meer betekenen voor de vereniging, maar voorlopig
heeft hij het druk met z’n sport, werk en meisje.
We bedanken hem voor zijn tijd en wensen hem veel
poloplezier bij onze mooie vereniging.
Onny en Monique

Op 20 januari, een mooie zondag, hadden wij, Vera,
Saskia, Aad, Frits, Henk, Piet Johan en ondergetekende
een mooie tocht uitgestippeld. Vertrek vanaf de Vinkeveense plassen via een paar mooie kronkelende waterwegen, de Winkel en de Angstel richting Abcoude om
ergens even te lunchen, om vervolgens via een mooie
doortocht naar de Vinkeveense plassen weer uit te komen op de Vinkeveense plassen bij onze instapplaats.
Het vertrek van uit het clubhuis ging zeer voorspoedig.
Dit omdat we al een aantal malen lekker geoefend
hadden met het opladen van onze boten voor oliebollen tochten, biesbostochten etc etc. Zoals de Chinezen
zeggen….oefening baart kunst en een botentrailer is
best een nuttig ding.
Na een korte en voorspoedige reis kwamen we aan op
het grote parkeerterrein bij onze opstapplaats. Na onze
sportieve torso’s getoond te hebben aan de locals (door
ons om te kleden) moesten we een stukje klunen naar
de opstapplaats. Vol goede moed onder begeleiding
van een stralende zon stapten we in. Er was echter een
klein minpuntje ….. er lag ijs. Onze eigen ijsbreker brak
voor ons het ijs en zo kwamen we de Vinkenveense
plassen op … richting de sluis om even over te stappen
op de Winkel.

Dat overstappen had verschillende voeten in de aarde.
1	Er liep een mevrouw druk te beweren dat we ons
op privéwater bevonden. Dit was vreemd, want er
lag ook een sluis in dat privéwater…. Best een dure
hobby.
2	De mevrouw half negerend, toch allemaal uitgestapt
… om te ontdekken dat de Winkel ook voorzien was
van een mooie ijsvloer.
De winkel bevaren die dag zat er niet in…. dus maar
weer terug gekluund via de sluis naar het semi open
water van de Vinkeveense plassen.
Na kort overleg besloten we om het bevaarbare deel
van de Vinkeveense plassen te bevaren. Dit hebben we
dan ook gedaan onder de begeleiding van de koperen ploert die zich van haar beste kant liet zien…. de
zonnige.
Onderweg kwamen we helaas geen makkelijk bereikbare overdekte lunchplekken tegen, zodat we aangewezen waren op onze meegebrachte eten en drinkwaren.
Al met al een hele plezierige dag … een ijsvogel ..o nee
Trekvogel waardig.
Pim

Over varen in de wintermaanden
Ja, ook tijdens de wintermaanden vind ik het kanovaren
heerlijk. Het is eigenlijk net als wintersport voor mij:
lekker ingepakt in de buitenlucht bezig zijn.
Geniet je in de zomer van al dat groen, zie je in de winter veel meer doordat er geen bladeren aan de bomen
hangen. Ik verbaas me regelmatig over hoe de oever
er werkelijk uitziet nu deze niet bedekt is, en nu er niet
overal dikke rietkragen zijn kan ik veel beter over het
land kijken. Al is dat laatste nooit makkelijk voor mij…
Maar even over dat varen, want daar kan ik maar geen
genoeg van krijgen.
Nu is varen in de winter niet gevaarlijk MITS je maar
wel goed nadenkt over wat je capaciteiten zijn, wat je
daarmee kunt in welke omstandigheden, je conditie op
peil houdt en niet te vergeten of je dan de juiste kleding
ook aan hebt.
Gelukkig gaan we bij de Trekvogels ook in de wintermaanden gewoon door met het varen op dinsdagavond.
Niet alleen goed voor je conditie, maar ook omdat het
gezellig is en niet in de laatste plaats je gezondheid
omdat je zo lekker bezig bent. Door varen in clubverband leer je veel van elkaar en doe je weer de nodige
ervaring op. En deze winter dachten veel andere Trekvogels hetzelfde en hadden we daardoor steeds een leuk
clubje enthousiastelingen op dinsdagavond.

Natuurlijk is er ook naast de dinsdagavond nog volop
te varen, al gooit het weer weleens roet in het eten.
Zo had Henk Felix een hele mooie tocht georganiseerd
over o.a. de Angstel en Winkel. Zie verderop een verslagje van een heerlijke dag op het water door Pim.
Die Winkel en Angstel gaan we gewoon een andere
keer doen hoop ik.
Andere kanoverenigingen, Peddelpraat en de TKBN
organiseren ook in de winter tochten. Zo konden we
net door de Rotte ploegen met KV Neverdry. Tijdens hun
‘Midwintertocht’, zaten we aan de Snert in de Biesbosch (goed ingepakt en onder de paraplu…), hebben
we de IJsberentocht door Amsterdam meegedaan en
zijn zelfs met een aantal naar België afgereisd om de
Schelde langs Antwerpen te varen. Tochten waar conditie ook wel een dingetje is.
Voor een nachttocht in Brugge (verderop verslag van
Thea) zijn we zelfs een heel weekendje op pad geweest.
Heerlijk tegen de winterblues!!
En dan meteen het goede nieuws voor de winterslapers:
het wordt weer zomer, kom dus weer lekker varen en
wie weet ga jij volgend jaar ook wel door in de winter.
Vera Pollmann

Je kunt je al inschrijven voor de openingstocht op
zaterdag 6 april met ‘ergens’ een gezellige lunchtafel.

Filmavond
Dat onze club groeit en bloeit, bleek wel weer op
28 Februari, een avond door Martin en Alfons georganiseerd. Een vol clubhuis en er werd niet eens gevaren.
Eerst hebben wij de Milos kanotocht film gezien.
Ongeveer 9 leden van onze vereniging zijn vorig jaar
begin Juni naar Griekenland gevlogen en hebben daar
een fantastische kanovakantie gehouden.
Het was ook voor de thuisblijvers erg leuk om onze
kanomaatjes in de rotsachtige zee te zien varen.

Het tweede gedeelte van de avond werd door onze
wereldreiziger Alfons verzorgd, die ons met prachtige
plaatjes door Centraal-Azië heeft geleid.
Dit werd ook met bijbehorende muziek gepresenteerd.
Als toetje kregen wij nog wat beelden van zijn laatste
reis in India te zien. Al met al een leuke avond, met
dank aan de organisatoren.
Emmy Bulten

Opening vaarseizoen
Zaterdag 6 april 10:30 staat de koffie klaar op de club en vegen we met zijn
allen de spinnenwebben van de kano’s zodat we om 11:00 het Spaarne op kunnen om de eerste watervogels op hun nestjes in aanbouw te zien. De natuur is
ontwaakt uit zijn winterslaap en de trekvogels en Monique ook. We varen rustig
door de grachten van Haarlem en maken een stop op het Bolwerk om te lunchen.
We verwachten rond 14:00 weer terug te zijn op het clubhuis.
Het doel van de tocht is elkaar weer te ontmoeten na de winterstop en Haarlem
te laten zien dat de Trekvogels uit de winterveren zijn.

Vaar je
mee!
g e z e l l ig

Opgeven via de site of intekenen op de lijst op de club.
We vragen 2,50 euro eigen bijdrage voor de lunch.

Trekvogels…… vliegen niet ze peddelen
Trekvogels…… zijn vogels met allemaal een eigen trekvogelaard
Trekvogels…… ze vormen samen een gezellige zwerm
Ons aller René van Es kwam met het leuke idee om een gedichtenboekje te maken dat dan volgend jaar uitkomt rond het 90tig jarig
lustrum. Daarin korte versregels, hierboven een aantal voorbeelden.
Nu zijn er onder de leden vast onontdekte dichttalenten te vinden.
Misschien is het leuk om nieuwe Trekvogels……..
te verzinnen, waarin Trekvogels de hoofdrol spelen
en deze te sturen naar René of ondergetekende
mvrijn41@live.nl
Succes, ideeën zien wij gaarne tegemoet.
Monique van Rijn

Brugse Nachtdoortocht en
Brugse kajak doorttocht 2019
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Brugse Kajak Klub werd een speciale editie van de Brugse
Kajakdoortocht ge-organiseerd. Zaterdagavond 16
maart kon er met kano en kajak gevaren worden op de
sfeervol verlichte Brugse Reien.We verzamelden zaterdagochtend 09:00 uur voor het opladen van de trailer

Er werd gezongen, veel gepraat en nader kennisgemaakt. Na een voorspoedige reis met vrolijke koffie
stop kwamen we op onze bestemming aan. Al snel werden de taken verdeeld. Het was een natuurlijk proces. Er
werden geen vragen over gesteld.

Het afscheid bij de club was respectvol
en ontroerend.

Met een vage belofte
van beter weer gingen
we op pad.
Een colonne van 2.

Nadat we de trailer keurig
ingeparkeerd hadden vervolgden we onze speurtocht naar de trekkershutten op het terrein van het
bos van Tillegem. Het bleek
een riante voortuin van
een heus kasteel.
Lees verder op de volgende pag.

De hutjes waren zo gevonden. De code van de deursloten was een ander probleem. Voor de hut en het sanitair waren er 2 verschillende cijfercombinaties. Voor de
deur va het sanitair werd een tak gevonden die dichtslaan voorkwam en in de nacht heeft Frits gewoon 4 x
de deur voor Rene opengedaan.
Hoe we ook zochten: er was
geen Wifi. Gelukkig wel genoeg hout voor vuur.
Soep met worst op de kayak
club en toen te water. Het was
enigszins een chaos aan de
start. Met de wind meer richting de Reijen. Daar in massa
ongecoördineerde kayaks, opblaasboten, Canadezen,
drakenboten zonder trommel en ander varend ongemak terechtgekomen. We schoven voort als kruiend ijs.
Lelijke woorden en angstige momenten op drijvende
pontons in donker woelig water. De ene kant erop, de
andere kant eraf. Wat een waterpret.

De Reijen over. Prachtig verlichte historische panden en
bruggen op een niet te volgen vaarroute.
Kriskras door Brugge heen. Niet iedereen was op de
hoogte van juiste watervaardigheden en correcte verlichting. Maar ja, alles is net anders in België.
Net voor sluitingstijd waren we weer terug op de club,
En toen was het tijd voor BIER!!!
En nachtelijk gekeuvel. Veel bier en veel gekeuvel.
Te koud voor vuur, maar hartverwarmend.
Na een korte nacht en vrolijk ontbijt werd besloten niet
uit te varen en rustig richting huis te toeren.

De kist bleek toch nog van pas te komen. Een heuse
trekvogel liet het leven. We namen op gepaste manier
afscheid. De Brusselse Reijen 2019. Het was avontuurlijk en gezellig. Heel gezellig!!
Proost! Op naar een nieuw vaarseizoen.

Zaterdag 23 maart was de Landelijke Opschoondag

Toernooien in Nederland

(en Belgische, Duitse en Franse toernooien op rij-afstand)
Helmond International Tournament (HIT)
Locatie & Organisatie: HKV Helmvaarders
Data: 20, 21 en 22 april (Pasen)
Zie https://www.helmvaarders.nl/hit-canoepolo/hit
Tournoi International du Pas de Calais (TIP)
Locatie: Saint Omer, Frankrijk
Organisatie: Kanovereniging Saint Omer
Data: 27 en 28 april
Zie http://canoepolo-tournaments.eu/event/tip-int/
Charleroi Tournament
Locatie: Seneffe, Belgie
Organisatie: KC Charleroi
Data: 4 en 5 mei
Zie: http://canoepolo-tournaments.eu/event/charleroi-int-2019/
Het Groene Hart Toernooi
Locatie: Alphen aan de Rijn
Organisatie: Kanovereniging De Kromme Aar
Datum: 12 mei
Zie: http://canoepolo-tournaments.eu/event/hetgroene-hart-toernooi/

Amsterdam Open
Locatie: Amstel, Uithoorn
Organisatie: R&KV Michiel de Ruyter, Uithoorn.
Data: 1 en 2 juni
Zie http://www.mdr.nu/index.php/kano-2
Duitsland Cup
Locatie: Baldeneysee, Essen
Organisatie: KRM Essen
Data: 8, 9 en 10 juni (Pinksteren)
Zie http://www.krm-essen.de/48th-international-deutschland-cup-2019/
Pinkstertoernooi
Locatie: Leiderdorp
Organisatie: Rijnland
Datum: 10 juni
Klassen: Jeugd en Derde klasse
Zie https://cpt.kayakers.nl/View/pinkstertoernooi2019
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g e f e l ic it

en
3 april Paul van Gal
Ruiter
15 april Michiel de
Kruisinga
21 april Jan-Willem
22 april Nel Boerman
k
23 april Edwin Fonc

5 mei Marin Oving
5 mei Iain van Zon
s
20 mei Petra de Vrie
dsma
21 mei Piet Johan Ra
en
24 mei Alfons Heijm
en
28 mei Bianca Groen

1 juni Marco van Es
Werf
1 juni Inger van der
3 juni Paul Reinders
f
3 juni Tessel Hulshof
4 juni Arjen Boelens
donck
7 juni Ben Van Raem
15 juni Cor Hessels
ijk
26 juni Aad Hoogend

Kom naar de clubavonden
op de dinsdagavond !
ALTIJD GEZELLIG

Er wordt weer van alles georganiseerd, dus ga naar de
website>activiteitenlijst, verheug je, schrijf je alvast in
en noteer het in je agenda.

April

Mei

