DECEMBER 2017 • NUMMER 20
Buiten wordt het nu echt guur en de
aankondiging dat er winterse neerslag komt sterkt het vermoeden dat
de winter in aantocht is. De goedheiligman is met zijn genderneutrale
medewerkers weer naar Spanje
vertrokken en zijn evenknie, in
dezelfde kleuren rood en wit, maakt
zich gereed voor vertrek in zijn door
rendieren voortbewogen voertuig
vanaf de Noordpool. Hoe gek kun je
het bedenken, maar beiden bestaan
echt. Althans, volgens mijn kinderen
(22 jaar en ouder) die weer erg blij
waren met de cadeaus…
Voor velen een tijd om de kano even
rust te gunnen en bij te laten komen
van al die leuke momenten die we
het afgelopen jaar hebben beleefd.
Onlangs hebben we nog genoten van
een heerlijke snerttocht met daarna
een gezellig avondje muziek en
dansen onder de bezielende leiding
van Marco van Es. Ja, ja je leest het
goed. Zelfs de meest houterige leden
– en dat is niet aan leeftijd gebonden

– stonden te swingen. Daarmee is
het kanoseizoen min of meer ten
einde gekomen maar dat wil niet
zeggen dat daarmee het clubhuis op
“zwart” gaat. Nee ook in de winter
is het gezellig op de club en worden
er allerlei activiteiten georganiseerd,
OOK voor de kanopoloërs.
Afgelopen jaar hebben we vele
nieuwe gezichten mogen begroeten
waarmee we als vereniging erg
blij zijn. Niet alleen vanwege het
feit dat zij de club nog groter en
gezonder maken, maar vooral ook
door het enthousiasme dat zij met
zich meebrengen. Het is zelfs zover
gekomen dat wij het bestuur hebben
kunnen versterken met een paar
van deze nieuwe leden. Door hun
ervaring bij andere verenigingen
zullen zij een belangrijke bijdrage
kunnen leveren in het nog
gezelliger, spannender, leerzamer
en aantrekkelijker maken van onze
club. Ook zijn er tijdens de nieuwe
leden bijeenkomst van 19 oktober jl.

een aantal voorstellen gedaan, waar
we zeker mee aan de slag gaan.
Onder andere bestaat de wens om
elkaar makkelijker te kunnen vinden.
Daartoe zullen stappen genomen
worden om dit te realiseren;
bijvoorbeeld via toegang tot
verschillende (afgeschermde)media
of het verspreiden van een ledenlijst
(voor wie dit wil en toestemming
verleent). Wij hopen dat hiermee
onze onderlinge verbondenheid en
saamhorigheid nog groter wordt.
Dat is uiteindelijk wat een ieder van
ons wil, namelijk ergens bij horen om
de goede dingen, maar soms ook de
moeilijke dingen, met elkaar te delen.
Dat is wat het bestuur iedereen wenst
vooral tijdens de komende feestdagen
maar ook voor heel 2018 veel kanoplezier en een goede gezondheid. Voor
nu veel leesplezier met deze laatste
nieuwsbrief van dit jaar en hopelijk
tot ziens op de nieuwjaarsbijeenkomst van 1 januari 2018!
Paul van Galen

Van de redactie
Onny en Monique

Kampeerweekend

Het kampeerweekend dit jaar was
een succes gezien de reacties van de
deelnemers. Maar liefst drie stukjes
heeft de redactie binnengekregen.
De stukjes hebben we al geplaatst in
de nieuwsbrief van september.
Besloten is het kampeerweekend
een vervolg te geven. Maar om het
succes van het laatste weekend
te overtreffen moet wel gezocht
worden naar een leuke locatie en
een datum worden vastgesteld. Daar
is Henk Felix druk mee bezig. Ons
advies is: Hou de website in de gaten.

KVA-cursus

De meeste nieuwe leden hebben
een introductie-cursus gevolgd. Een
vervolg hierop is een KVA-cursus die
wat dieper ingaat op het kanovaren.
Henk Felix is bezig om contact te
leggen met iemand die zo’n cursus
kan geven.
Voor leden die hiervoor
belangstelling hebben weer het
advies: hou de site in de gaten.
Omdat het een externe cursus is zijn
er wel kosten aan verbonden.
En er kunnen maar een beperkt
aantal leden deelnemen.

Website

De nieuwsbrief komt vier maal in het
jaar uit. Voor informatie kunnen jullie
ook altijd terecht op de website.
Blijf ons volgend jaar bestoken met
jullie mooie verhalen, het is zo leuk
om alle belevenissen van onze leden
te volgen en zo de band onderling
sterk te houden.

Nieuwjaarswens
Voor alle leden de beste wensen voor
2018. Een goed kanojaar.

Nieuwjaarsborrel 1 januari vanaf 16.00 uur om het nieuwe jaar in te luiden.
Vooraf een rondje stad varen om 13.30 uur.
Geschikte kajakkleding (long John met Anorak of droogpak) met zwemvest zijn verplicht.

Nieuwe voorzitter

Pim Luiten stelt zich voor:
Beste leden van de KV de Trekvogels,
Mijn naam is Pim Luiten en heb sinds
kort de geneugten van het kanovaren
ontdekt bij onze vereniging. Omdat
dit zoveel plezier geeft en ik vernam
dat wij (de vereniging) nog een
voorzitter zoeken, heb ik mij daar
voor aangemeld. Na een uitvoerig
gesprek met het dagelijks bestuur
(Paul, Steven, Piet Johan) heeft het
bestuur besloten dat ik voorlopig

Kanopolo is een zomersport. De
toernooien beginnen pas weer in
april. Toch wordt er in de winter druk
getraind in het clubgebouw op de
dinsdagavond om superfit aan het
nieuwe jaar te beginnen.

de bestuursvergaderingen meeloop
om ervaring met onze club op te
doen zodat we mijn kandidaatschap
in de volgende ledenvergadering
aan de orde kunnen stellen. Ik ben
overigens 56 jaar jong, gehuwd,
in het rijke bezit van 2 kinderen
en een kleinkind. Ik kan buigen op
bestuurlijke ervaringen en ben in het
dagelijks leven aannemer, waardoor
vergaderen en veel mensen spreken
een vanzelfsprekende bezigheid is.

Indien iemand wat te vragen, dan
wel op te merken heeft, ben ik
voorlopig via de mail:
voorzitter@kv-trekvogels.nl
te bereiken.

WIST U DAT twee van onze
poloërs de Nederlandse Heren
coachen nl: Martin Oving en Thomas
Bartels.

We wensen hen en natuurlijk ook
de andere poloërs heel veel succes
in 2018.

Met een vriendelijke groet,
Pim Luiten

Kanopolo
is een
zomersport

Lichtjestocht
Glow Eindhoven, Amsterdam Light Festival, Lichtjes
avond in Bergen, de gondelvaart van Giessenburg en
Giethoorn, de lichtjesnacht van Gouda, Delft en Alkmaar, het verlichte bomenfeest, zelfs de Islam heeft zijn
lichtfeest..........en Haarlem? Haarlem heeft niets!
Had niets........want dit jaar heeft het haar eerste verlichte bootjesfeest mee mogen maken.
Na maanden van roerige voorbereidingen, waarbij
havenmeesteres Jet en de gemeente Haarlem toestemming voor dit heuse verlichte bootjes feest hebben
afgegeven, zijn de eerste bootjes van de Kano verenigingen van Haarlem en omstreken gezamenlijk door de
binnenstad van Haarlem gevaren.
Het weer was goed, de inschrijvingen wat minder, maar
niet getreurd, voor alles een eerste keer.

Evengoed was de opkomst boven verwachting. De waterwolven lonkten ons vanaf het water het Spaarne op
en gezamenlijk kwamen we aan bij de Verfroller, alwaar
tot onze grote verrassing ook een flink aantal verlichte
bootjes lagen te wachten.

De BBQ die kanovarend Haarlem broederlijk bijeen zou
moeten brengen werd op het laatst afgelast wegens
gebrek aan inschrijvingen. Jammer genoeg werd niet
iedereen hiervan op de hoogte gesteld en er zijn er volle
kano’s met lege magen voor onze steiger langs gevaren
in de hoop bij ons aan te kunnen schuiven. Dit doen we
volgend jaar beter.
Lees verder op de volgende pagina

In totaal zijn we met 25 verlichte bootjes de grachten
van Haarlem door gevaren. Het was een vrolijke optocht
vol onverwachte ontmoetingen.
Een wolk van flitslichtjes vanaf de bruggen, vrolijke
groeten en verbaasd oplichtende oogjes. Een fotograaf
die ons van brug tot brug volgde en leden die ons vanaf
de kant aanmoedigden.

Komende Kerst lampjes inslaan en volgend jaar nog
mooier het water op.
Gooi geen schemerlampen weg, bewaar lampionnen,
koop verlichte ballonnen, versier boot en ledematen
met fluoriserende sticks, wikkel kerstverlichting rond
je hoofd, plak een pinguïn op je voorplecht, scoor een
kroonluchter en dobber mee.

Het was een succes. Het was een mooie afsluiting van
een dag vol wild en woest kanovaren. Voor de stoere
peddelaars onder ons de Beulentocht en voor de pretletters de Lichtjestocht.

Voor volgend jaar zijn we nog op zoek naar iemand die
halverwege een ijsje uitdeelt en iemand met een waterdichte doedelzak, jachthoorn, of een drijvend drumstel,
of zo.... iets....

Volgend jaar weer, met de lessen die we van deze keer
geleerd hebben.

Voor nog meer waterpret en dikke vrienden.

Met BBQ voor lege magen en verre
vrienden, iets kortere tocht en wat
later in het jaar.
De trend is gezet. Haarlem staat
weer op de kaart.

Ui t d e ou d e d oos

Ui t d e ou d e d oos

Klussendag
Al voor 9-en melden Henk Z en Frits zich aan de poort,
ze hebben er duidelijk zin in. Henk gaat zich bezighouden met het uitstallen van zijn apparatuur en
gereedschappen op de tafels, Frits werpt zich met grote
overgave op het groen rond de voordeur.
De anderen (onder meer Emmy, Nel, Marianne, de
Paulen, Pim, Martin, Aad, Gerard) komen tussen 9 en 10
binnen druppelen. Henk Z heeft zijn spullen op 3 tafels
uitgespreid en heeft de koffie klaar - dus die eerst
maar eens opdrinken en kijken hoever Frits inmiddels al
gevorderd is – en dat gaat goed (foto 1)!
De peddels zijn blij met waterPaul en Pim (foto 2): zij
zagen en boren totdat er minstens 20 peddels extra
opgehangen kunnen worden. Pim zorgt inmiddels dat
iedereen iets van zijn gading krijgt – schuurmachines,
zaagapparaten, steigerdelen … die man heeft letterlijk
alles bij zich. Hoewel alles, Martin (foto 3) moet toch
naar huis om een spulletje te halen om de hardhouten
wallekant te bewerken.

Lees verder op de volgende pagina

Schilderen, een machtig mooie dag daarvoor. Emmy zal
de voordeur eens even verlossen van de grondige status
– totdat iemand (niet Frits!) op het idee komt om in
haar buurt onkruid te gaan wieden. Windje erbij – voordeur vol met zand en Emmy ‘not amused’…
(Inmiddels weer bijna gewoon secretaris) Paul en Aad
(foto 4) voorzien de boorden boven de roldeuren van
een nieuwe frisse aanblik.
Henk Z. heeft inmiddels zijn materiaal echt helemaal
uitgestald en trekt ten strijde! Samen met Gerard tegen
de donkerte in het achterste deel van de botenloods
– nieuwe interim-tl’s (totdat het Verlichtingsplan tot
uitvoer gebracht zal gaan worden). Hij houdt huis in
onze opslag (foto 5) waardoor Alfons en hij met volle
auto’s naar de milieustraat moeten.
Maar, zover zijn we nog lang niet… Eerst natuurlijk
taart en slagroom en tijdens de lunch echt ontzéttend
heerlijke broodjes en soep van Nel (foto 6, 7, 8).
Al met al weer een enerverende klusdag – en jammer
voor degenen die er niet bij waren, ze hebben werkelijk
iets gemist!
Alfons

Kom naar de clubavonden
op de dinsdagavond !

Agenda:

ALTIJD GEZELLIG

16 maart 		 Algemene Leden Vergadering

(ook in de winter)

24 maart 		 opschonen Spaarne oevers
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website

HELLUP

Automatisch de contributie van je rekening, gemak dient
de mens en de vereniging ! Hoe? Vraag een formulier op
de vereniging of download hem via e-captain.

het licht in het
clubhuis blijft steeds hangen,
steun het een beetje door
op de knop te drukken als je
naar huis gaat!

Bezoek onze Facebook
pagina en vind ons
leuk, dat vinden wij dan
weer leuk!

Vind de Trekvogelkalender op je smartphone !!
Type ‘kv trekvogels’ en de website met de
kalender heb je altijd in (eh) bij de hand.

Emailadressen Trekvogels
Nieuws van de bar:
Je kunt pinnen
Gerard heeft de primeur
gehad om als eerste te
betalen met de PIN.
Wie volgt...

website@kv-trekvogels.nl
ledenadministratie@kv-trekvogels.nl
info@kv-trekvogels.nl
Penningmeester@kv-trekvogels.nl
Materiaalcommissie@kv-trekvogels.nl
Toercommissie@kv-trekvogels.nl
Polocommissie@kv-trekvogels.nl

Iedereen die aan de nieuwsbrief heeft meegewerkt en kopij heeft
opgestuurd, bedanken wij, want zonder jullie allemaal geen nieuwsbrief !

