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Met dank aan alle makers van deze 
welgevulde nieuwsbrief en in het 
bijzonder aan de makers Ellen, 
Monique en Onny, die er weer al 
hun ziel en zaligheid aan hebben 
gegeven. We kijken terug op de 
laatste activiteiten van de club en 
tevens zal ik wat vertellen over de 
ontwikkelingen die er zo gaande zijn 
in het bestuur.

Wat mij opvalt is dat de groep leden 
die wat extra’s willen doen, groter 
en groter wordt. Zo is er een ploeg 
geweest op de klussendag die de 
handen flink uit de mouwen heeft 
gestoken. De voordeur is in de 
grondverf gezet en wordt nog wit 
afgeschilderd. De roldeuren lopen 
weer lekker soepel en de douches 
zijn weer op en top. Althans bijna. 

René heeft beloofd om de ringetjes 
nog te vervangen van de kranen, 
omdat deze iets te klein zijn. 
Daardoor hoef je niet zelf meer te 
zingen onder de douche; dat doet 
de douche namelijk zelf. Ook zijn 
er heel wat leden geweest die door 
hun enorme inzet de K2 mix op 
Hemelvaartsdag weer een succes 
hebben gemaakt.

De poloërs gaan uitstekend en 
trainen zich het zweet op de rug. 
Allemaal om in de top van het 
Nederlandse kanopolo te komen, 
en die plaats krijg je niet cadeau. 
Inmiddels worden zij ook gesponsord 
door middel van nieuw materiaal 
hetgeen weer extra uitstraling geeft 
bij toernooien. Zoals mijn vader 
vroeger zou zeggen: “ga zo door”.

Lees verder op de volgende pagina

Klussendag

Sjon was er wel helemaal blij mee, en dat is te zien aan het terras!



De open dag was weer een waar 
succes met heel wat belangstelling. 
Volgens het Haarlems Dagblad 
zouden er wel 52 belangstellenden 
zijn geweest en inmiddels hebben 
we alweer een aantal nieuwe leden 
mogen inschrijven.  
Afgelopen week zijn we met een 
beginnerscursus gestart en deze 
duurt in principe vier weken. Daarin 
worden de nieuwe leden op weg 
geholpen middels een stukje theorie 
en veel praktijk, om zich de eerste 
beginselen eigen te maken. Dat 
geeft ze een goede start om zo snel 
mogelijk met veel plezier deel te 
nemen aan de toertjes en tochten die 
georganiseerd worden.

Binnenkort zullen jullie meer van 
mij horen. De naam Piet Johan 
Radsma zal steeds vaker op 
financiële papieren komen te staan. 
Ik heb namelijk in samenspraak 
met Paul en Steven besloten het 
dagelijks bestuur te versterken en 
wel als de sleutelbewaarder van de 
schatkamer van K.V. de Trekvogels 
(penningmeester). Op mijn 
eigenzinnige “vierde” wijze zal ik de 
financiën op orde houden zodat de 
naam Trekvogels ook in de toekomst 
blijft bestaan.

In mijn jongere jaren heb ik al 
enige ervaring opgedaan als 
penningmeester. Zo heb ik een 
jaar lang de financiën van de 
studentenvereniging onder mijn 
hoede gehad. Daarnaast ben ik 
gedurende 10 jaar secretaris geweest 
van een Bridgeclub.  

Even voorstellen ....

Zoals al in het begin aangegeven 
zou ik nog wat schrijven over het 
bestuur zelf. Zoals velen weten is 
Ben van Raemdonck afgetreden als 
penningmeester. Dat was wel even 
slikken voor ons, maar……… ik 
ben erg blij dat we in zo een korte 
tijd – het nieuwe kabinet doet er 
langer over - een nieuwe financiële 
man hebben gevonden in de persoon 
van Piet Johan Radsma. Hierionder 
stelt hij zich even voor. Voor de 
goede orde: Steven Helwig is nu 2e 
penningmeester en zal zich meer in 
het bijzonder blijven bezighouden 
met de ledenadministratie en alles 
wat daarbij komt kijken. Piet Johan 
veel succes!

Bridge is een ander hobby die ik 
heb, maar nu even minder beoefend 
wordt. Naast het kanoën heb ik een 
andere sportieve hobby namelijk 
fietsen. Zo heb ik toen ik nog jong en 
fit was verschillende fietsreizen over 
de wereld gemaakt.

Ik ben nu ruim één jaar een inwoner 
van Haarlem en ik ben ook snel in 
aanraking gekomen met K.V. de 
Trekvogels. Het bevalt mij erg goed 
zeker omdat water mijn passie is. 
Ik heb als beroep ook het water 

Tot slot wil ik nog de barcommissie 
noemen die er steeds weer in 
slaagt de gezelligheid van de club 
te vergroten met BBQ’s en heerlijke 
bieren. Om dit alles financieel ook 
soepel te laten verlopen is het 
voortaan mogelijk om aan de bar 
te pinnen!! Ja, ja we gaan met de 
techniek mee en dat scheelt weer 
een dikke portemonnée in de kano. 
Ik zou zeggen probeer het eens en 
ziet hoe gemakkelijk dit is. Zo hopen 
we de leden te faciliteren daar waar  
dat kan. Niet omdat het moet, maar…
Voor nu veel plezier en geniet van  
de zomer!

Paul van Galen

als belangrijke drager. Ik werk als 
ruim 20 jaar in het waterbeheer van 
Amsterdam en heb heel veel kennis 
vergaart over het stromen van het 
water in de grachten van Amsterdam 
en omgeving.

Het bewaren van de “schat van 
de Trekvogels” lijkt mij een leuke 
uitdaging.

Met een groet, 
Piet Johan Radsma

Piet Johan



Zaterdag 3 juni klussendag, immers 
de zaterdag erop, de 10e juni was 
de open dag gepland en dan wil je 
je huissie weer even goed in de verf 
hebben.
Afin, potten verf gekocht, kwasten, 
schuurpapieren, driehoeken en al… 
Rond half 10 waren we met z’n 
10-en en Bert en Ernie (HenkZ en 
Alfons) geven aan wat er allemaal 
te gebeuren stond. Iemand aan 

Symbool van de dag…

Tja, en wat hier gebeurt… 
De heren kunnen het gelukkig 
nog wel navertellen!                 

3 juni 2017 

Klussen!!
de elektriek, kranen vervangen, 
deuren smeren en … tóch maar 
met z’n 5-en aan het GROEN rond 
het gebouw, want dat woekert ALLE 
KANTEN OP. 3x naar de Gamma, 
van alles uitgeprobeerd, toch wel 
zeer hardnekkig, dat gras tussen de 
stenen!!

Groet, Alfons  

Om half 12 gebak. Natuurlijk geserveerd door Nel, 
als enige vrouw in ons midden (waar ligt dat toch 
aan? Klussen is blijkbaar toch niet zo sexeneutraal)            



Zo, denk ik. Daar gaan we weer. 
Na een winter stilzitten kunnen de 
bovenarmen wel weer een kleine lift 
gebruiken. Ik zoek al mijn spullen 
bij elkaar. Dat valt niet mee, want 
echt een opruimsysteem heb ik niet. 
Het wordt nog een heuse speurtocht 
langs het schuurtje, de kledingkast, 
de voorraadkamer, zolder en 
achterbak van mijn auto. Niet alles 
gevonden. Hoe is het mogelijk....

Om 09.00 uur verzamelen. Wie 
heeft dat bedacht. Daags tevoren 
overweeg ik om niet mee te gaan. 
Wat een tijdstip. Op zaterdag! Ik durf 
niet af te zeggen en sta met mijn 
basis uitrusting aan de waterkant. 
Verschijnen daar alleen de stoere 
mannen en vrouw. Ik krimp 5 cm en 
probeer een laatste maal of ik weg 
kan komen. “hebben jullie geen last 
van me, hou ik jullie niet op...”

“Nee, hoor. We zijn een groep en we 
houden elkaar in de gaten.”

Dapper leg ik mijn bootje op een 
auto. Ze ligt geweldig, ze ziet er stoer 
uit. Ik heb haar lief, nu nog meer.

Kayet en ik rijden mee tot aan de 
waterkant in Wormer, alwaar ik 
waterwantjes koop. Met een gat, 
want dat is beter. Met dat ik 25 euro 
neer tel vraag ik me af waar ik dit 
voor doe. Hier moet toch iemand 
heel vrolijk van geworden zijn. 
Stukkende waterwantjes.

1 april 2017
 
Start kano seizoen  
met een toertocht

Mijn liefde te water en daar gaan 
we. Het is koud, droog en de wolken 
groeien. Ik zeg niets, ik peddel stoer 
mee. Alfons, waar ben je!!!!! Het is 
er prachtig. Dit is waar ik het voor 
doe. Tussen de weilanden door, op 
gelijke hoogte met de honderden 
ganzen die broeden. Af en toe een ei 
langs de waterkant, een dode gans. 
Schaapjes die verstoord opkijken en 
de reebruine ogen van verbijsterd 
wild. Verbouwde schuren met meters 
hoge ramen. Kilometers zicht. Villa’s 
en karakteristieke woningen langs de 
waterkant.

Af en toe een regenbui. Op mijn suffe 
vestje, dat niet geschikt doch wel 
vooraan in de kast lag. Ik klaag niet. 
Ik ben gelukkig niet de enige die niet 
geheel goed voorbereid is. Niet de 
enige die dacht dat alle leden mee 
zouden varen met een anderhalf uur 
durende plezier tocht. Ik voel mijn  
bovenarmen verstrakken en mijn 
blaas vollopen. Te veel koffie bij Bloem.

Stoer vaar ik het weiland op en 
probeer mijn voeten droog te 
houden. Later bedenk ik dat ik juist 
waterschoenen heb aangeschaft om 

ook te water te kunnen geraken. 
Volgende keer niet meer zo bang 
zijn, denk ik.

Godzijdank had ik limonade en 
krentenbollen meegenomen. Het 
valt in het niet bij de Sushi en 
de appeltaart. Stoeltjes worden 
uitgeklapt, een zeil wordt gespannen 
en er vindt een vrolijke picknick 
plaats. Voor we weer instappen 
spreidt de groep mannen zich en zij 
plassen en rustig op los. Geen struik 
in het weiland voor mij!!! Hoe doen 
de dames dat? Beetje wiebelend en 
schaapachtig zak ik mijn kayet weer 
in. Hup, door, niet aan denken.

Een regenbui, natte sneeuw en 
het einde in zicht. De groep bij mij 
gebleven. Wat goed van ze, mijn 
nieuwe vrienden! Liefde op de 
auto en terug naar huis alwaar we 
elkaar op de terugweg toch nog 
kwijt zijn geraakt. Gelukkig heeft 
René werkelijk alles bij zich en zijn 
we allemaal weer thuis gekomen. 
Volgende keer ga ik weer mee, en 
hopelijk jullie allemaal ook!

Thea



Een verhaal van een groentje bij de 
K.V. de Trekvogels. 

Het begon allemaal driekwart jaar geleden toen deze 
jonge Mug begon met kanoën bij de Trekvogels. Een 
goede ontvangst op de open dag van de Trekvogels 
kreeg al snel een vervolg met verschillende dinsdag-
avonden kanoën op de wateren rond en in de nieuwe 
stad waar ik ben gaan wonen. Na een zomerse maand 
september ging de uitdaging weer een stap verder. 
In de winter kan men bij de Trekvogels gewoon door 
blijven kanoën ook al daalt de temperatuur onder het 
vriespunt. Wel goed om bij deze twee uur durende toch-
ten te zorgen voor warme kleding en een wetsuit. En in 
het donker door Haarlem en omgeving te varen, soms 
door een dun ijslaagje, is een bijzondere ervaring. 

Maar na verschillende twee durende tochten op de 
dinsdagavonden werd het tijd voor een nieuwe erva-
ring. Mijn eerste ervaring met een kampeerweekeinde 
van de Trekvogels vond plaats in het Groningse Zout-
kamp. Als Trekvogelgroentje uit Friesland voelde dit aan 
als een thuiswedstrijd. De camping lag maar op 100 
meter van de Friese grens en dat geeft toch een ver-
trouwd gevoel. Het weekeinde begon allemaal met een 
zonnige en warme Hemelvaartsmiddag waar de K2mix 
op het programma stond. Bij deze wedstrijd waren al 
enkele Trekvogeltjes actief bij het controleren van de 
juiste route en het tegenhouden van het verkeer bij de 
overdraagplaats. Maar na de prijsuitreiking werden er 
nog meer Trekvogeltjes erg actief, want het weekeinde 
stond op punt te beginnen met het opladen van ka-
no´s op de trailer. Het grootste deel van de deelnemers 
had al besloten om donderdagavond naar Zoutkamp 

af te reizen om zo vrijdagmorgen al de eerste tocht te 
maken. Ik zelf wilde donderdagavond nog even met 
de familie tijd doorbrengen en besloot om vrijdag af te 
reizen. 

En jawel op vrijdagmiddag werd de verrassing alleen 
maar groter. Ik was er al een beetje over aan het 
nadenken hoe een groep van 20 Trekvogeltjes hun 
maaltijd gingen bereiden. Op zaterdag bij mooi weer 
stond er een barbecue op het programma, maar er was 
ook nog een vrijdagavond. Maar gelukkig heeft de KVT 
ook nog Roestvrijstalen René. Ik was vrijdagmorgen 
met René meegereden in een auto vol houtblokken en 
nog veel meer waar ik niet van wist wat het was.  
 
In de morgen had René mij al verrast door eerder dan 
gedacht bij mij thuis aan te bellen. Ik was nog aan 
het douchen maar gelukkig kon mijn vriendin Tatjana 
zorgen voor een goed kop koffie. Tijdens het ontbijt 
kwam René al met het verhaal van een roesvrijstalen 
vergiet die dienst doet als vuurpot. Een afbeelding van 
een roestvrijstalen vuurpot voorop de Canadese kano 
van René hielp meteen al om een beeld te krijgen en 
Tatjana vond het meteen een goed moment om zo´n 
vuurpot bij René te bestellen. Maar op vrijdagmiddag 
werd duidelijk dat onze Roesvrijstalen René nog veel 
meer in petto had.  
 
Bij het uitladen en het opbouwen van de kampplaats 
werd al duidelijk dat er meer in de auto zat dan men 
zich kan voorstellen. Na een driepoot met rooster voor 
boven de vuurpot kwam ook nog een afdektent met 
windscherm, roestvrijstalen potten en pannen in alle 
maten. Opscheplepels, tangen, messen , een grote ketel, 

KVT Kampeerweekend Zoutkamp  
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kleine kommen grote kommen, noem het maar.  
Roestvrijstalen René heeft ze. Toen Michiel ook nog 
met een gigantische paella pan uit de kamper kwam, 
was het al snel duidelijk dat eten koken op vrijdag ook 
geen probleem was. Op het menu kwam een curry 
met rijst voor 20 personen. Om nog diep in te gaan op 
de barbecue heeft na dit geweld geen zin. Alhoewel 
het gebraden vlees uit de olieton was formidabel. 
Met als kroon op al het werk nog een toetje van zalm 
met tomaatjes en room. Eenvoudig weg; Geweldig en 
Smullen maar dus. 

Natuurlijk was het weekeinde niet alleen maar een 
culinaire uitje. Er moest ook gewerkt worden. Nadat 
er vrijdag al 30 km op het Reitdiep was gevaren, werd 
zaterdag ook het Lauwersmeer met een bezoek vereerd. 
Met een stevige wind en daarbij horende golven werd 
het een mooie tocht. Ik zelf heb het varen op golven als 
zeer leuk ervaren. Proberen met de golf mee te gaan of 
op het juiste punt de golven in te gaan maakte het voor 
en tegen de wind in kanoën als een uitdaging.  
En natuurlijk een straal blauwe hemel met een zon die 
alles nog mooier inkleurt, zorgde ook nog voor een 
extra mooie beleving van deze dag. En inspanning geeft 
een hongergevoel dus de picknick tussen de “wilde 
paarden” en de barbecue in de avond geeft dat deze 
dag een beleving is geworden. 
Om het allemaal nog mooier te maken. Op zondag 
scheen de zon net zo uitbundig als de andere drie 
dagen. Dus voor het afreizen terug naar Haarlem eerst 
afbreken en dan nog even van de kano genieten. Omdat 
het warm genoeg was werd onder leiding van Paul ge-
oefend met omgaan, bochten maken, betere techniek, 
remmen en nog veel meer. Het kopje onder gaan was 
een bijzondere ervaring voor een groentje.  

Ik kan nu echter zeggen; ik ben niet langer een groentje 
meer. Na vier keer omgaan en geleerd te hebben dat 
het spatzeiltje eenvoudig los gaat, is het gevoel voor de 
boot een stuk beter. De meest belangrijkste les is toch 
wel het besef dat de lus aan de buitenzijde moet zitten 
om te voorkomen dat het goed fout kan gaan. 

Mijn dank aan alle Trekvogels is dan ook zeer groot voor 
het ontgroenen van deze jonge Mug en het meemaken 
van deze geweldige ervaring. Volgende keer weer. 

Piet Johan Radsma 



Een verhaal van een veteraan 
bij de K.V. de Trekvogels. 

Hoewel ik eerst dacht dat ik zoveel spullen bij me had 
dat ik waarschijnlijk met niemand mee zou kunnen 
rijden, bleek het in de grote auto van Steven enorm 
mee te vallen. Maar ja, ik heb dan ook het bijna kleinste 
autootje wat er is, en het kleinste tentje en de kleinste 
kano. Enfin, na een geweldig leuke dag met de K2 mix 
kampioenschappen vertrokken we om tegen zessen 
richting Zoutkamp. Het was een flink eind rijden en pas 
na achten arriveerden we op camping Rousant. Daar 
eerst maar eens de tentjes opzetten. Gelukkig zijn de 
avonden lang en licht en was de temperatuur het hele 
weekend zomers te noemen. We kregen een prachtig 
grasveldje vlak bij de “vuurtoren” en de steigers. 

Daarna merkten we dat we toch echt wel honger 
hadden. Aan de overkant van het Reitdiep lokte Zout-
kamp met gekleurde huizen, koraalrood, okergeel en 
zwart en zo dichtbij, dat was te lopen. Maar ja, het was 
inmiddels tegen half tien en de ene na de andere tent 
was dicht. Toen we afgezakt waren naar: “dan maar 
patat” was die ook dicht! Toch vonden we toen als een 
wonder een pizzeria die eigenlijk ook bijna dicht ging, 
maar voor ons een uitzondering maakte, wat we enorm 
waardeerden! Heerlijke biertje, wijn en pizza’s waarna 
we voldaan “huiswaarts” keerden. De nachten in de 
tent zijn te omschrijven als klein, hard en laag, maar 
toch heerlijk geslapen.

De volgende ochtend arriveerde Henk Z. Al om negen 
uur, die was echt vroeg vertrokken! Zo kon hij nog 
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meevaren met de 35 km. Tocht door de polders. Lange 
mouwen, pet op, want de zon was heet en af en toe je 
pet door het water halen en nat opzetten was heerlijk. 
Pascal was af en toe aan het “toveren”, haalde zijn 
peddel naar zijn mond en zei zoiets als proto, proto, 
foto. Toen ik vroeg wat hij toch aan het doen was legde 
hij uit dat hij op die manier foto’s maakte met een 
camera op zijn voordek! Voor mijn generatie is zoiets 
bijna toveren. Het laatste stuk over het Reitdiep vond 
ik zwaar, de wind was aangewakkerd en we hadden 
hem tegen. Zelfs toen we de gekleurde huisjes van 
Zoutkamp in zicht kregen leken ze maar niet dichterbij 
te komen. Bij aankomst moest ik zowat uit mijn kano 
gehesen worden. De rest van de groep was inmiddels 
ook aangekomen zodat we ongeveer met z’n twintigen 
waren. 

Daarna overleg over het eten, er werden enorme hoe-
veelheden boodschappen gedaan door Vera, Piet-Johan, 
Frits en Henk F. Verder hadden we de houtvuren van 
René en een enorme vuurton van Michiel, die zelfs ook 
nog heel veel hout hadden meegenomen. Mensen fan-
tastisch allemaal, het hele weekend super gegeten, bier, 
wijn, zelfs waterflesjes voor onderweg kregen we mee! 
De volgende dag was de wind behoorlijk aangewakkerd 
en werd het plan om het Wad op te gaan gedropt en 
gingen we het Lauwersmeer op. Nou, dat was heftig 
genoeg, schuimkoppen op de golven.! 

Na een moeizame tocht kwamen we op een eilandje 
waar een groep wilde paarden liep. Ze waren heel 
nieuwsgierig en kwamen steeds dichterbij zodat we ze 
goed konden bekijken. Hierna ging een groepje die-
hards nog een stuk verder het Lauwersmeer op en de 
rest terug, wat zo mogelijk nog heftiger was.  
Ik had het toch wel benauwd in mijn eskaatje.  

Het was afzien tegen de wind in, Ellen zei halverwege 
“ kunnen ze die wind niet uitzetten?” En wie voer er 
voorop? Miro, de jongste van ons allemaal, gewoon niet 
bij te houden! Weer werden er enorme hoeveelheden 
boodschappen gedaan, geweldig de mensen die dat 
deden, niet alleen het halen, maar ook het bedenken: 
wat heb je nodig voor twintig man? We konden tot laat 
in de avond buiten zitten, het leek wel zomer. 

De volgende ochtend, zondag , werd iedereen om 
zes uur wakker van pannengerammel: René was zijn 
keukenuitrusting aan het herschikken! Bij navraag naar 
het waarom vond René dat we dan wel wakker zouden 
worden, maar dat we bij het zien dat het pas zes uur 
was, we ons nog heerlijk om konden draaien en het dus 
eigenlijk heel fijn was! Ja, ja. Na het ontbijt het water 
op aan de andere kant van de landtong, ong. 20 meter 
lopen. Na wat groepsfoto’s die Michiel maakte, splits-
te de groep in toer en oefeningen. Ik koos voor toer, 
hoewel ik later ook de oefeningen wel had willen zien 
na alle verhalen. Maar nu heb ik de sjoelbak meege-
maakt, ook leuk. Een brug met allemaal ronde poortjes 
waar we net onderdoor konden, ong. drie á vier meter 
lang. Maar middenin was een verlaging van een soort 
schuif waarmee ze hem af konden sluiten. Ik stootte 
mijn hoofd, mijn pet werd afgeschraapt en ik ging bijna 
om, maar net niet gelukkig. Op een privé steigertje ons 
broodje gegeten, in het hele dorp geen koffietent! En ja, 
dan na terugkomst, tentjes afbreken, inpakken, opladen 
en zat het er weer op. We hebben met een klein groepje 
nog wat gedronken en gegeten in Zoutkamp, een mooie 
afsluiting. Ik vond het een geweldig weekend. Iedereen 
die zoveel en hard heeft gewerkt om dit mogelijk te 
maken heel hartelijk bedankt!! 

Nel Boerman 



Proza bij de K.V. de Trekvogels. 

Vrijdag 
Ze trokken alweer voor de derde keer Noordwaarts , die 
Trekvogels, ze zeulde hun kanobootjes met zich mee 
op het dak , maar ook achter zich aan op een aanhan-
ger Druppelde kwamen ze binnen op de camping “de 
Rousant” aan de andere kant van de sluizen van het 
Louersmeer, die nu gewoon openstaan om iedereen te 
laten passeren, het zoute water waar Zoutkamp eerst 
aan lag, is niet meer , het is zoet geworden , de getijen 
doen het ook niet meer. 

Ik had het druk met mij zelf
Het roestarme metaal moest uitgestald worden en 
gereedgemaakt voor ons dagelijkse gebruik, dit week-
einde, windschermen doekendaken op variabele palen 
opzetten, niet alleen tegen de mogelijke regen maar 
ook tegen de zon als ie te warm zou worden. 

Mooi 
De kampvuren staan klaar voor hun gebruik Bloe-
mendaals hout is ruim aanwezig om de avonden met 
gezellig flikkerlicht op te laten lichten. De kookvuren 
zij ook gebruiksklaar om de maaltijden en water op te 
koken, met speciaal geïmporteerd Zweedse kratten hout 
waar Aluminium kanobootjes ingekrat hebben gezeten, 
om de inwendige mens te versterken , want zonder die 
voedingsrijke brandstof doen die Trekvogels het minder 
goed naar verluid. Niet alles word verhit om te kunnen 
nuttigen, er zijn ook voedingsrijke koude vloeistoffen 
die door dorstige kelen vloeien om die niet uit te laten 
drogen. Maar het gaat ons natuurlijk om het varen me 
onze kanobootjes over het ruime sop, dat is waarom wij 
dit allemaal doen. 

De avond was aangebroken 
bij dit zo gezellige nestje waaromheen wij ons scharen 
om belerende zinnen en onzinnen tot een hoger ni-
veau te laten verrijzen . Het fantasie verrijkende vocht 
werd met onze maten nuttigend naar binnen gegoten. 
Gezamenlijk hebben wij deze avond naar een verrijkend 
goed einde gebracht.

Eventjes 
Heel eventjes nauwelijks hoorbaar, het had niets om 
het lijf eigenlijk, klonk er heel heel lichtjes, heel even-
tjes, wat roestarm geklinkel. In de ochtend vroegte 
was de wind anders gaan waaien, waardoor het wind-
scherm 90- graden moest draaien om die vogeltjes te 
beschermen tegen die toch nog wel wat koude wind.. 
Ik had nog geen Ebje om dit te laten gebeuren, dus 
moest ik het zelf doen. Waarbij ik geheel toevallig en 
geheel tegen mijn principes in wat roestarm metaal heb 
moeten verzetten, dit heeft wat geluidjes gemaakt , 
maar nauwelijks hoorbaar. Maar ja als je zo een mooie 
ontspannende avond achter de rug hebt en je bent ei-
genlijk al uitgeslapen , maar je hoofd weet het nog niet 
helemaal , ja er klingelde iets een beetje, iedereen liet 
zijn oogjes gesloten mijmerend, mijmerde zij zo gewoon 
weer verder in zijn slaap. Behalve ik, ik moest dat wind-
scherm verplaatsen , ja dat moest nu eenmaal zo voelde 
ik dat. Zo nu weet een ieder waarom er een heel klein 
beetje geklingel van roestarm staal heeft geklonken die 
ochtend. 

KVT Kampeerweekend Zoutkamp  
26-28 Mei 2017 Rene van E

s 

Lees verder op de volgende pagina



Zaterdag 
Nadat wij onze ochtend foerage genuttigd hadden, het 
onderweg voer ingescheept hadden, voeren wij het 
water op. De nieuwe en ouden peddeltrekkers kwamen 
nog niet geheel aan hun trekken. De wind blies in hun 
rug zo voeren zij over het Louwerse water. Zo door de 
wind voortgestuwd kwamen we op een heus onbe-
woond eiland. Dat kon je zien aan al die uitgeworpen 
verteerde natuurlijkheden van al die hier in het wild 
levende wild. Allerlei door hun uitgeworpen uitwerpsels 
maar ook gewoon dood gestorven gratenwild en door 
de zon uitgedroogd was zag je zomaar liggen. 

Het werd niet netjes opgeruimd dat hoort hier niet , 
op dat onbewoonde eiland waar alle dieren die hier 
rond liepen overvlogen of langs zwommen, hun eigen 
plek gevonden hadden. Tijdens het nuttigen van ons 
broodje , eerder klaargemaakt op ons kamp kwam een 
kudde nieuwsgierige wilde paarden even kijken wat die 
vreemde vogels op hun terrein aan het doen waren.  
Wel grappig die paarden zo dichtbij, zonder hek er 
tussen , eigenlijk zaten wij op hun grondgebied in hun 
wei. Wij waren hier de gelukzoekende vreemdelingen 
eigenlijk , grappig he. . Terug ging moeizamer, een 
behoorlijke krachtige wind stuwde golven vervaarlijk 
op, langzaam peddelde we zwoegend tegen de wind in, 
aan de andere kant van de grens waar mensen mochten  
varen , de wind verhinderde onze gehoorzaamheid, we 
konden niet anders. Natuurlijk waren er spiedende ogen 
van de natuurbewakers die dit vaargedrag niet op prijs 
stelde , maar ja we konden niet anders door de elemen-
ten van de natuur gedwongen, weet je wel, zo gaat dat 
soms, het is net als in het leven . 

Maar terug op ons met roestarm staal bekleed overdek-
te dakbedoekt nestje, moesten we alweer snel handelen 
om het nodige voedsel te halen, gelukkig was alles 
besteld, alleen maar ophalen verwarmen en verorberen 
waarna alles weer schoon en gebruiksklaar voor de 
volgende ronde gezet kon woorden Hierna konden we 
onze lichamen genietend laten rusten, waardoor de 
geest weer aan zijn aandachttrekkende geneugte kon 
komen via de passerende aandachtskanalen van velerlei 
aard die over de zinnen des leven met vleugjes onzin er 
door om het evenwicht niet uit de hand te laten lopen. 
Onze bedjes fluisterden, kom maar hier, het is het hier 

vredig en rustig, hier kun je oogjes lekker dromerig 
laten slapen Om de nacht ook van zijn rust te kunnen 
laten genieten. 

De dag brak zoals elke dag, gewoontegetrouw aan, er 
werd ontbeten lunchpakketjes klaar gemaakt er moest 
nog gevaren worden, want daarom waren wij uiteinde-
lijk hier. Maar eerst onze slaapgelegenheden opruimen. 
de kanobootje werden naar het water andere water ge-
dragen, het water aan de andere kant van de camping. 

Er werd nog wat geschoten op onze groep door onze 
groepsfotograaf. Wist je trouwens dat een fotograaf een 
edeling is, hij is een Graaf die foto’s maakt , maar dit 
even tussendoor als algemene info. Die mooie plaatjes 
schoot voor later . Er zou ook geoefend worden door de 
nog droog achter hun oren nieuwe vogeltjes, die wer-
den onderworpen aan hoe kom ik de boot uit met een 
om je kuip zittend ik laat het water er niet in zeiltje, wel 
belangrijk voor de beginnende kanopeddelaar.
 
Dus zij gingen oefenen met kantelen, kopje onder of net 
niet, waarna je iklaathetwaterernietinzeiltje lostrekken 
moest om uit je boot te kunnen. Of niet lostrekken zo-
dat dat iklaathetwaterernietinzeiltje zijn werkzaamheid 
kon laten zien om dan met een terug kantel techniek 
terug te kantelen verbaast aanschouw door hen die dit 
nog niet kunnen , kwestie van tijd overigens . Ook zij 
hadden dit geleerd van hun voorgangers . dus ook zij 
hadden verbaasd toegekeken en gedacht , nou moe hoe 
doen ze dat nou weer. 

Oké over klaar genoten 
We gingen niet allemaal gezamenlijk terug, is ook veel 
beter vanwege de verkeer spreiding veiliger ook voor al 
die terugvliegende Trekvogels Thuisgekomen kanoboot-
je weer in zijn vakje en terug naar jouw eigen huiselijke 
nestje om daar dan nog even lekker nagenietend weg 
te dromen. 

Maandag 

Verkwikkend sta ik op
Het gewone leven was weer begonnen. 

René van Es



Ergens in april sprak Jan-Willem 
me aan: of de voorbereiding van de 
Open Dag niet moest starten? Ja dus, 
en wel op een druilerige avond bij 
hem thuis. De rest is geschiedenis.

Voor wie er niet bij waren, de 
jaarlijkse Open Dag was geslaagd. 
Naar schatting zijn er 50 mensen 
komen kijken, best een hoge 
opkomst. Het mooie weer heeft 
ongetwijfeld meegespeeld. Diverse 
belangstellenden hebben een 

Open Dag op 10 juni 
was een succes

proefvaart gemaakt. Eén persoon 
ging er zo snel met een boot 
vandoor, dat even gevreesd werd 
voor diefstal van onze clubboot…. 
De kanopoloërs hebben uitgebreid 
geoefend voor het clubgebouw, dat 
werd zeer gewaardeerd. Wat opviel 
was dat er dit jaar veel serieuze 
belangstellenden waren en dat ze 
verspreid over de hele dag binnen 
druppelden, zelfs na de sluiting. De 
dag zelf hebben we afgesloten met 
een barbecue. 

De nieuwe borden op de gevel 
en de grote banners aan het hek 
hebben hun werk goed gedaan. 
Daar gaan we nog lang plezier van 
hebben. De maandag er op heeft 
het Haarlems Dagblad nog een leuk 
artikel geschreven over onze club. 
Hoeveel nieuwe leden de dag heeft 
opgeleverd, moet de komende weken 
blijken.  
Eén nieuw lid is al binnen met een 
inschrijving op de dag zelf. Rest 
nog alle vrijwilligers te bedanken 
die hebben meegewerkt aan de 
voorbereiding en op de dag zelf. 

Martin Smit (PR-commissie)

KV-TREKVOGELS.NL

Kanopolo • Toerkano • Wedstrijdkano • Zeekano



Overgenomen uit de nieuwsbrief van de Dietsveld- Vogelbuurt. 



INTERVIEWTJE 

We hebben met Ruud v.d. Doe een 
klein interview gehouden, om enkele 
vragen, die vooral zullen leven bij de 
niet-actieve leden, op te helderen. 
Hopelijk weet iedereen hierna weer 
waar we, met ons nieuw clubhuis, 
aan toe zijn.

1.  Het clubhuis is “klaar”, de 
botenloods is “af”?

In zoverre: de club draait weer ! De 
boten liggen weer in de stalling. De 
leden die eventueel hun boten nog 
thuis hebben, kunnen deze weer op 
de club leggen. Iedereen is weer van 
harte welkom !!

2.  Wanneer zijn alle 
voorzieningen af?

We hebben momenteel één W.C.  en 
koud stromend water. Het overige 
hopen we gedeeltelijk in juni af te 
maken (douches en kleedkamer 
verder betegelen, warm water) en 
de verdere invulling van de bar 
zal hopelijk einde van de zomer 
afgerond zijn.

3.  Wanneer wordt het clubhuis 
officieel geopend?

Dat zal waarschijnlijk september 
worden. Een officiële uitnodiging zal 
t.z.t. volgen.

4. Die brief van pas terug, met 
het verzoek om donaties ….is 
daar veel reactie op gekomen ?

UIT DE OUDE DOOS 
Interview met toenmalig voorzitter Ruud van der Doe na de bouw  
van het huidige clubhuis voorjaar 1994.

Ja toch behoorlijk. Tot nu toe is er ca. 
fl. 2500,- - binnengekomen! Bij deze 
bedankt voor de reacties.(maar we 
kunnen nog steeds nieuwe donaties 
gebruiken, red.)

5.  En nu met ons mooie grote 
clubhuis, met veel ruimte voor 
nieuwe leden, gaan we ook 
echt actief leden werven?

Niet echt, de leden moeten dit jaar 
nog gewoon binnen komen via mond 
op mond reclame. Rob Retz geeft 
samen met Luc Bakker in mei-juni 
weer een “opstapcursus” voor 
beginners.
Ook hoop ik dat er vanuit de leden 
zelf diverse activiteiten (trainingen, 
begeleiding, etc.) georganiseerd 
worden. 
Ook voor de jeugd is er geen actieve 
begeleiding momenteel, eigenlijk 
wachten we op één of meerdere 
personen die zich hiervoor willen 
gaan inzetten.

6.  Wat moet er nog allemaal 
gebeuren aan de club?

Er moeten nog peddelrekken 
gemaakt worden, zoals eerder 
genoemd moeten de kleedkamers, 
douches en bar nog afgemaakt 

worden en uiteraard moet het geheel 
nog aangekleed worden.

7.  Hoeveel ruimte is er nu voor 
nieuwe leden?

Ca. 60 kanoplaatsen, dit komt neer 
op ca. 100 leden (incl. huurleden en 
zo).

8.   Hoe komt het dat het geld nu 
op is?

We hebben het geheel krap 
gebudgetteerd en veel op 
zelfwerkzaamheid gerekend op het 
einde.

9.  En de laatste vraag: is alles 
naar wens verlopen?

Ja ! De inzet is bijzonder groot 
geweest. (echt waar, Ruud??) Ja 
absoluut, ondanks mijn twijfel, blijkt 
het toch echt allemaal naar wens 
verlopen te zijn! (Volgende keer toch 
maar eens een ander interviewen !)
Bedankt, hopelijk is nu iedereen 
weer op de hoogte.
Oh ja en vergeet vooral niet  te 
vermelden dat iedereen ons clubhuis 
eens moet komen bekijken, ook de 
niet zo actieve leden, want het is 
echt ontzettend mooi geworden. We 
kunnen er echt trots op zijn. 
Tot gauw dus op de club, 
Margaret



Bron: https://www.kanopolo.nl/

Toch een ietsje pietsje Trekvogel 
succes, er spelen nl. 4 ex-Trekvogels 
mee in dit team, inclusief hun 
coach. Alles is t.z.t. te volgen via de 
livestream op 
www.olympicchannel.com 
 
Met nog minder dan 70 dagen te 
gaan heeft bondscoach Marsha 
Roos-Tiessen haar selectie voor de 
World Games bekend gemaakt. De 
7 beste teams ter wereld zullen in 
de damesklasse op de World Games 
in het Poolse Wroclaw de strijd met 
elkaar aangaan om het goud. De 
Nederlandse dames debuteren dit 
jaar op het evenement dat elke vier 

jaar na de Olympische Spelen wordt 
gehouden voor alle niet Olympische 
sporten.

De 7 geselecteerde spelers 
zijn (genummerd naar hun 
spelersnummer):
1 Charlotte Bakkes
2 Selina Dijkstra
4 Lisanne Dreyfus
5 Marijke Dijkman (captain)
6 Marlen Wessels
7 Sarissa van Veenendaal
8 Diewertje Bink

Meer informatie over de World 
Games: 
www.theworldgamesnl.nl

Worldgames 2017  20-30 juli 
(met van 28-30 juli kanopolo)
Wroclaw Polen 



Activiteit Categorie Startdatum Starttijd Stop tijd Locatie

Introductie kajakvaren (1) Tourtochten 20-06-2017  20:00 22:00 Clubhuis

Introductie kajakvaren (2) Tourtochten 27-06-2017  20:00 22:00 Clubhuis

Toertocht- leuk idee, wens? Tourtochten 02-07-2017  10:00 16:00 Clubhuis

Introductie kajakvaren (3) Tourtochten 04-07-2017  20:00 22:00 Clubhuis

Introductie kajakvaren (4) Tourtochten 11-07-2017  20:00 22:00 Clubhuis

Toertocht- leuk idee, wens? Tourtochten 15-07-2017  10:00 16:00 Clubhuis

Friesche Elfsteden week Evenementen 24-07-2017    Friesland

Toertocht- leuk idee, wens? Tourtochten 30-07-2017  10:00 16:00 Clubhuis

Haarlem Light Night Tour Evenementen 26-08-2017  20:00 22:00 Spaarndamseweg 25

Avond marathon Evenementen 06-09-2017  19:30 22:00 Spaarndamseweg 25

Informatie avond nieuwe leden Evenementen 14-09-2017  20:00 22:00 Clubhuis

Clubhuis niet beschikbaar Kantine niet toeg. 20-09-2017  15:00 22:00 Clubhuis

KVT najaars kampeerweekend Evenementen 22-0 9-2017    Nader af te spreken

Snert tocht Evenementen 18-11-2017  16:00 20:00 Clubhuis

Klussendag Vrijwilligers werk 25-11-2017  10:00 16:00 Clubhuis

Kano 
kalender

uit de oude doos



5 juli    Theo van den Hoek       

7 juli    Vera Broek                     

16 juli  Jorrit Pabst

17 juli  René van Es

19 juli  Machiel Willemsen

19 juli  Tom Oude Elferink

21 juli  Thomas Bartels

28 juli  Marcel van der Putte

28 juli  Wouter Wiedemeijer

28 juli  Jacob Wiedemeijer

 

11 augustus    Henk Felix

22 augustus    Evert Geerlofs

23 augustus    Jeroen Osinga

 

2 september    Steven Helwig

10 september  Misja Steen

14 september  Jimmy Duits

16 september  Fred Sweerts

24 september  Ruud Marchand

26 september  Ruud Heijselaar

Verjaardagen Club leden

Alvast van 
harte 

gefeliciteerd!

JU L I

A U G U ST U S

S E P T EMB E R



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

Gaat de kano op de 
auto mee op vakantie? 
Voor onze september uitgave 
zoeken we belevenissen, 
tips, blunders etc…. Schrijf 
ze op en mail ze naar 
redactietrekvogels@gmail.
com dan plaatsen we het 
graag ! Fijne zomer

Iedereen die aan de nieuwsbrief heeft meegewerkt en kopij heeft 

opgestuurd, bedanken wij, want zonder jullie allemaal geen nieuwsbrief !

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

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

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

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.


