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In deze nieuwsbrief

Nieuwjaarsduik/lente kampeerweekend  •  3e prijs in Setúbal  •  Een half jaar nu  • Mei 1981  •  
Verjaardagen  •  Website  •  PR en Activiteiten Commissie + diverse

Vóór jullie ligt alweer de laatste 
editie van de nieuwsbrief van dit 
jaar. Nog even en we stappen over 
van ons vertrouwde 2016 naar het 
onbekende en jonge 2017. Voor het 
bestuur was het een druk jaar, niet 
zozeer door de activiteiten op de club 
maar gewoon door de bezigheden 
op het werk en thuis. Het lijkt wel of 
iedereen het steeds drukker krijgt. 
Ook lopen we nog een beetje mank 
omdat we een voorzitter missen. 
Hopelijk gaat 2017 ons helpen er een 
te vinden.

Als ik denk aan 2016 dan zijn er 
toch veel goede dingen gebeurd. 
Veel nieuwe leden, heel veel inzet 
van de clubleden voor allerlei 
activiteiten, een prachtige website 
en inmiddels zijn we financieel in 

goede gezondheid. Je kunt zeggen 
dat als we de club vergelijken met 
een huis, we een mooi huis hebben, 
op een goede fundering, maar met 
lege kamers. Dit vraagt om een leuke 
inrichting en daar hebben we jou 
voor nodig!

Laat je ideeën over hoe 2017 
voor jou en andere clubleden nog 
leuker, spannender, gezelliger of 
uitdagender kan, aan ons weten. Je 
kunt je ideeën kwijt in de houten 
ideeënbus op het clubhuis, maar wat 
nog gemakkelijker is, je kunt je idee 
ook posten in de digitale ideeënbus 
op de website. Ik ben benieuwd.
Namens het bestuur wens ik 
iedereen hele gezellige kerstdagen 
en een knallende jaarwisseling.
Paul van Galen

Van de Redactie…
Je zou zeggen, wintermaanden = 
rust op de club, maar niet bij ons. De 
dinsdagavonden worden nog steeds 
benut om te varen/halteren. IJs of 
geen ijs. Achter de schermen gebeurt 
er nog steeds van alles. Zo hebben 
wij ook een paar nieuwe items.
Vanaf nu vermelden we via Steven 
de verjaardagen in de nieuwsbrief. 
We feliciteren de leden die de 
komende 3 maanden jarig zijn.
Er blijven maar nieuwe leden komen 
en ook die willen wij aandacht geven 
in onze nieuwsbrief.  Deze keer een 
hele leuke bijdrage van Jan-Willem 
Doornenbal die op onze open dag 
kwam kijken en gebleven is. 
Welkom Jan-Willem bij de leukste 
vereniging van Nederland !
Rest ons jullie een heel gelukkig 
nieuwjaar te wensen en komt u 
allen naar de nieuwjaarsborrel om te 
proosten op het nieuwe jaar (varen 
hoeft niet persé, alleen hangen aan 
de bar na de zware nieuwjaarsnacht 
mag natuurlijk ook !
Onny en Monique



Nieuwjaarsborrel 
op 1 januari

Op 1 januari is er om 16:00 een 
Nieuwjaarsborrel.
 
Voorafgaand aan de borrel wordt er een rondje stad 
of mooie Nel gevaren met de mogelijkheid van het 
nemen van een Nieuwjaarsduik.
Vertrek om 13:30. Geschikte kajakkleding (long John 
met Anorak of droogpak) met zwemvest zijn verplicht.
We sluiten de tocht af met een Nieuwjaarsduik met 
geassisteerde redding of Eskimorol. Niet verplicht 
natuurlijk maar een beetje KVT-er laat zich uiteraard 
niet kennen….
 
Henk Felix

Eind Mei gaan we weer een weekend 
varen en kamperen ergens in het 
waterrijke Nederland. De locatie is 
nog niet bekend maar de datum is 
het weekend van 27 / 28 Mei.  
Vrijdag 26 Mei is optioneel voor  
de kwartiermakers en wie dat wil  
en kan.
 
Graag zou ik een indicatie hebben 
van het aantal deelnemers zodat ik 

een geschikte locatie kan zoeken 
met kajak routes passend bij de 
deelnemers.

Is het zo goed als zeker dat je mee 
wilt laat het me dan zsm even 
weten! helix@xs4all.nl
 
Henk Felix

Nieuwjaars tocht 
(met of zonder duik)

Inventarisatie KVT 
lente kampeerweekend  
(26)/27/28 Mei 2017



Op de open dag kwam ik met 
mijn dochters eens kijken bij de 
Trekvogels. 
Ik fietste er al wel vaak langs, maar 
ja wat gebeurt daar en wat voor 
mensen lopen er rond? Nou, meteen 
een schot in de roos: met alle geduld 
en rust konden we in kajaks en 
canadezen de Jan Gijzenvaart op en 
neer varen en meteen ervaren hoe 
anders deze zo bekende wereld er uit 
ziet wanneer je een ander standpunt 
inneemt. 
Wie weet gaat het er voor de 
dochters ook nog eens van komen, 
ze vonden het leuk maar je zit ook 
nog met het inpassen in het schema, 
maar ik ging de week daarop op 
de dinsdagavond weer naar het 
clubhuis. 
Ik vond het meteen heerlijk om op de 
lange lichte warme zomeravonden in 

mijn korte broek zo te kunnen 
instappen en wegvaren. Dat is toch 
wel heel anders dan in deze tijd van 
het jaar met al het gedoe er omheen 
van omkleden, lampjes en koude. 
Het was fijn te ervaren dat de oudere 
leden (niet in leeftijd maar in 
ervaring) mij en andere nieuwe leden 
hartelijk verwelkomden. Niet alleen 
in woord, maar vooral ook in de 
begeleiding. Veel tips heb ik mogen 
krijgen over techniek, kleding, boten, 
routes. En ook op de veiligheid 
en het bij elkaar blijven werd, zonder 
dat heel erg te benoemen, goed 
gelet. 

Alles vond ik leuk: de natuur in, de 
Liede op, over het gladde water van 
de windstille Mooie Nel, tussen de 
bootjes op het drukbevaren Spaarne 
door de stadse grachten, 

versnaperingen van Cor, ijsjes bij 
de AH, zonsondergangen, biertjes 
na de tocht en veel mensen leren 
kennen. En de rust en de stilte toen 
ik, eenmaal de proefweken door 
en besloten om lid te worden, kon 
ervaren door helemaal alleen er op 
uit te gaan. Tussen de vogels door de 
polders, onontdekte slootjes, en er 
ligt nog veel te ontdekken open. 

Kortom, ik blijf graag nog een jaartje 
lid (of langer...) met dank aan 
allen voor de ontvangst in de club. 
En ik ben niet het enige nieuwe lid 
dat er zo over denkt, bleek al op de 
intro-avond. 

Jan-Willem Doornenbal 

(red. bij de foto, van links naar rechts: Jan-Willem, Edwin en Alfons.) 

Een half jaar nu 



Succesvol seizoen 
Trekvogels A afgesloten met 
3e prijs in Setúbal 
Afgelopen jaar was een zeer 
succesvol jaar voor het kanopolo bij 
de Trekvogels. Het seizoen, met als 
sportief hoogtepunt de 2e plaats 
op het NK, was nog niet ten einde 
in september. Met het team hadden 
we namelijk nog een toernooi op de 
planning staan in Setúbal, Portugal.

We hadden besloten er een lang 
weekend van te maken en met z’n 
allen nog even goed te genieten 
van wat de stad en de omgeving 
te bieden had. Donderdagavond 
waren we dus uiteraard in de 
kroeg te vinden en hebben we ons 
uitstekend vermaakt in een salsa bar. 
Het dansen ging ons niet allemaal 
even soepel af, maar het was zeker 
vermakelijk.

Een paar aantrekkelijke punten naast 
het weer, de mooie locatie en de 
kleine vakantie was dat we boten 
konden gebruiken van de club. Of dat 
dachten we in ieder geval. We wisten 
dat dit waarschijnlijk geen top boten 
zouden zijn maar echt terug naar 
een plastic boot was geen droom 
scenario te noemen. Titelaspiraties 
konden we in ieder geval wel 
vergeten, het ligt natuurlijk altijd aan 
het materiaal!

Met onze begeleider Bruno hebben 
we vervolgens op vrijdagmiddag en 
nacht de omgeving van Setúbal goed 
verkend en na nog een paar pintjes 

klaargemaakt voor het begin van het 
toernooi. Voor onze eerste wedstrijd 
was er gelukkig geregeld dat we in 
andere boten konden varen en toch 
nog een degelijk toernooi zouden 
kunnen spelen. Na een aantal mooie 
wedstrijden op zaterdag hebben we 
op zondag na een geweldig feest op 
zaterdag de 3e plaats veroverd. We 

waren we uiterst efficiënt in onze 
wedstrijden. 

Het was een fantastische afsluiter 
van het seizoen en we kijken met 
z’n allen uit naar 2017, waar we nu 
alweer hard voor aan het trainen zijn!

Tot op de club! 



Mei 1981

Het was in die tijd dat ik nog in 
‘Rotjeknor’ woonde en lid was van 
kanovereniging RCC 
(2 jaar later werd ik ontvoerd 
door een Haarlemmer en moest 
‘Trekvogel’ worden.
 
Er werd een kanopolo toernooi 
gehouden in Zandvoort in 
het zwembad ‘de Duinpan’. 
Kanopolo stond toen nog in de 
kinderschoenen in Nederland (in 
1980 werden de eerste Nederlandse 
kampioenschappen gehouden, in 
1981 werd Trekvogels voor het eerst 
Nederlands kampioen).

De sport werd al wel in meer landen 
gespeeld, maar ieder land kende 
toen nog zijn eigen spelregels, dus er 
kon géén sprake zijn van Europese- 
of Wereldkampioenschappen. In 
Engeland werd er bijvoorbeeld 
gespeeld met doelen boven 
het water en iedereen had een  
zwemvest aan, er mocht alleen met 
de peddel gescoord worden. Ook in 
Australië werd kanopolo  gespeeld, 
zij speelden het Engelse spel. In 
Duitsland duurde de wedstrijd veel 
langer (1 uur) en ze voeren daar in 

‘bloembakken’ en het veld was veel 
groter. Ze mochten daar met de hand 
scoren en speelden met 6 spelers. 
Ook mocht er niemand omgegooid 
worden. Eskimoteren kenden ze toen 
nog niet in Duitsland.

Nederland kende een ruige versie 
van de sport met spelregels die 
op één A4tje pasten, kortom bijna 
alles mocht, hakken en breken. 
Er werd meestal gespeeld in een 
zwembad met aan elke kant een 
waterpolodoel. Je mocht alleen 
scoren door de bal een flinke mep te 
geven met de peddel, in Nederland 
werd wel gegooid met de bal, 
maar als je de bal had aangeraakt 
met je handen, mocht je niet meer 
scoren. Er werd dus minder naar 
voren gegooid, maar de bal werd 
door het water meegenomen met 
de peddel. Om te scoren werd de 
bal meestal opgewipt uit het water 
met de peddel, peddel lang maken 
en rammen met die bal. Arme 
keepers, je speelde wel met een 
beschermrooster voor je gezicht, 
maar de bal was hard en het doel 
laag. Ook ik heb een paar jaar 
in het doel gelegen, maar ik was 

totaal geen held in het veld en riep 
steeds: niét omgooien, écht niet 
omgooien hoor… en heb menig 
doelgemiddelde van de tegenpartij 
omhoog gebracht.).

Er waren teams als ‘de Batavieren’ 
(Nijmegen) en ‘Gennepermolen’ 
(Eindhoven). Ook HKV speelde mee 
en niet onverdienstelijk.

Trekvogels was in die tijd heel goed 
in het spelletje, tot halverwege de 
jaren 80 werden zij 4x Nederlands 
kampioen en dat was toen het 
hoogst haalbare. Ze werden 
gesponsord door ‘Tiekano’ het bedrijf 
van Harrie Tieken, kanobouwer uit 
Nibbixwoud. Harrie is eind 80 met 
zijn gezin geëmigreerd naar Canada. 
Zijn blog toont nog een leuke foto 
uit die tijd: http://tiekenkayaks3.
blogspot.nl/

Rond de jaren 90 kwamen alle 
landen bij elkaar en samen met 
het ICF kwamen zij tot nieuwe, 
internationale spelregels, zodat 
de sport kon uitbreiden. Ieders 
sterkste punten werden gebruikt 
en in 1994 werden de eerste ➜



wereldkampioenschappen 
gehouden in Sheffield Engeland. 
Australië werd daar de eerste 
wereldkampioen en er deden 18 
landen mee. Nederland werd toen 
vierde. Later heeft Nederland dat 
goedgemaakt. Ze werden maar liefst 
3x Wereldkampioen en 2x Europees 
kampioen !
In Nederland had Inmiddels 
kanovereniging Rijnland (Leiderdorp) 
het winnende stokje overgenomen 
van Trekvogels (intussen wisselden 
de regels ) en weer later werd DKV 
(Deventer) hét team om in te spelen.
In de beginjaren met de nieuwe 
spelregels had Trekvogels geen 

kanopoloteam meer. In 1993 startte 
een nieuwe team. Ze begonnen in 
de eerste klasse en klommen op 
naar de hoofdklasse. De jaren erna 
streden de Trekvogels volop mee om 
de beste plek bij de Nederlandse 
kampioenschappen, maar hoger 
dan brons (1998) kwamen ze 
jammergenoeg niet.
Tot afgelopen jaar, toen stonden 
ze trots als tweede van Nederland 
op het ereschavot. Dat is knap 

en dat bracht me terug naar mijn 
eerste toernooi in Zandvoort, waar 
Trekvogels winnaar werd, in een ver 
kanopolo verleden in het zwembad 
dat al lang niet meer bestaat ! 
Monique van Rijn

http://canoe.org.au/wp-content/
uploads/2013/06/Canoe-polo-
history-June15.pdf 
(Engelse versie van de kanopolo 
geschiedenis)

Trekvogel kanopolo verleden 
foto1982 Rotterdam RCC 
toernooi ‘zwarte plasje’

Trekvogel kanopolo verleden 
foto1983 Trekvogels 
demonstratie Spaarndam



Remko van Diggelen 4  januari

René Stringer  11 januari

Justus Broek 13 januari

Wim Smaal 18 januari

Milos Milovanovic 20 januari

Gerrit Burger 22 januari

Harmen van’t Loo 23 januari

Vera Pollmann 24 januari

Henk Steensma 13 februari

Job Collet 15 februari

Hans Smits 25 februari

Mitchel Moeskops 26 februari

Sonja Hakkenbrak 4 maart

Els van Betten 10 maart

Gavin Arm 11 maart

Rudy van der Doe 12 maart

Maaike van Leeuwen 12 maart

Jan-Willem Doornenbal 13 maart

Peter Koren 18 maart

Meino Peters 22 maart

Ton Deurloo 23 maart

Geert Fopma 23 maart

Henk Zomer 30 maart

Verjaardagen 

Club leden

Alvast van 
harte 

gefeliciteerd!

J A N U A R I

F EB R U A R I

M A A R T



website

Emailadressen 
Trekvogels
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

Kano-surf naar onze website……

        Hij is zeker de moeite waard !



De commissie bestaat uit de leden 
Irma, Michiel, René, Hellen, Steven, 
Thea en Martin (voorzitter). Wij 
zien graag dat het aantal actieve 
leden in de vereniging groeit. Dat 
betekent niet alleen sportief kanoën 
en een leuke apres-kano, maar ook 
deelnemen aan het verenigingsleven. 
Dit doen we door mee te helpen met 

PR en Activiteiten Commissie
het organiseren of ondersteunen van 
allerlei activiteiten. Actieve leden 
geven de vereniging nu eenmaal 
bestaansrecht. De uitdaging is hoe 
we dat kunnen doen. Daarvoor 
zijn alle clubleden nodig. In 2016 
zijn we acht keer bijeen geweest. 
We hebben daarbij de Open Dag 
en de avond voor nieuwe leden 

georganiseerd. Voor 2017 is een 
concrete agenda opgezet voor maar 
liefst 10 activiteiten. Heb je zelf een 
goed idee of wil je ook wat doen in 
de commissie? Laat het even weten. 
Emailadres:  prcommissie@
kvtrekvogels.nl

Groet Martin Smit

Geen zorgen meer 
over de contributie?

Vul het formulier  ‘automatische 
incasso ‘in als je op de clubavond 

bent. Er is vast wel iemand die weet 
waar ze liggen. Of download een 

formulier vanuit e-captain.
Wel zo makkelijk toch ?

Aandachtspunt goede voornemens)
Omdat we veel nieuwe leden hebben, worden de verenigingsboten 

gelukkig vaak gebruikt. We willen natuurlijk wel graag dat  
iedereen er zo lang mogelijk van kan genieten.  

Voorzichtigheid is dus geboden. Er zijn regels gemaakt over het 
omgaan met het verenigingsmateriaal. Deze zijn op te vragen  
bij één van onze bestuursleden. We willen tenslotte allemaal  

blijven drijven, als we gaan varen, toch  

Heb je een goed idee??!


