JULI 2018 • NUMMER 22
Van de voorzitter
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de
zomer. Velen van jullie gaan nog op
vakantie. Soms naar bekende plekken
maar meestal toch naar het onbekende. Blijkbaar zit de zoektocht naar
een nieuw avontuur in eenieder van
ons en we zijn erg benieuwd naar al
die verhalen van onze leden.
Zoals elders in de nieuwsbrief is te
lezen hebben we een feestje gevierd,
omdat een aantal leden 40 jaar lid
is. Dat is een hele prestatie en geeft
wellicht een indicatie hoe leuk het is
op onze vereniging (ken nie zonder
de Trekvogels). Op deze dag kon je
je van de sportieve kant te laten zien
(meedoen met de vijfkamp) en/of de
gezellige kant (het glas heffen op de
jubilarissen).
De club draait op volle toeren en er
zijn een aantal belangrijke veranderingen op komst. Zoals jullie al
gelezen hebben gaan we over op een
cijferslot zodat je je sleutel niet meer
kunt verliezen. Tevens is de toegang

beveiligd met camera’s. We zullen na
de zomer een evaluatie houden om
te kijken of alles naar wens is. Uiteraard zullen we kinderziektes direct
beetpakken.
Afgelopen zaterdag hebben we weer
een open dag gehouden en met succes! Dankzij de inzet van een aantal
enthousiaste vrijwilligers zijn er zo’n
15 aanmeldingen voor de introductiecursus binnengekomen. Als we een
groot deel van deze mensen mogen
inschrijven als blijvend lid, dan is dat
een mooie opsteker.
We zullen als bestuur dan nog eens
kritisch kijken naar het “huurpakket”
want de meeste beginners hebben
toch de voorkeur voor een stabiele
boot. Hoe logisch…Mogelijk dat we
het pakket PE-boten wat uitbreiden;
die kunnen tegen een stootje en zijn
multi-inzetbaar.
Voor nu iedereen een fijne vakantie
en behouden vaart.
Paul van Galen
(namens het bestuur)

Koos
Ons aller Koos is 2 maanden geleden gevallen in zijn woonboot,
gerevalideerd in Zuiderhout en nu
weer terug op zijn stek, hoewel zijn
gezondheid hem in de steek laat,
is hij wel weer terug op z’n bootje.
Veel sterkte gewenst Koos en familie
en we zijn blij dat we weer naar je
kunnen zwaaien.
(Weten jullie trouwens dat hij al 70
jaar lid is van onze vereniging, waarvan al heel veel jaren erelid !)
Monique

KO O S

40 jaar lid van de Trekvogels,
een hele prestatie
Ton, Theo, Gerard en Dré ( spek en bonen, alleen zijn
vrouw is nog lid) hebben een top prestatie geleverd,
namelijk 40 jaar lid blijven van de kanovereniging de
Trekvogels.
Ik zeg dat, omdat de heren (André is de uitzondering
op de regel) heel erg prestatiegericht zijn, altijd maar
willen winnen. En het liefst van elkaar. Compleet met
weddenschappen Er zijn er heel wat afgesloten in die
40 jaar. Met wisselende winnaars.
Zij houden, met een aantal andere leden, de wedstrijdtak van het kanoën op onze vereniging levend. Vele
jaren gingen ze alle wedstrijden af, organiseerden ze
de clubkampioenschappen en de K2 mix. En een aantal
keer een triatlon en daarna toen ze 25 jaar lid waren
verzonnen ze een quintatlon. Ja u leest het goed, deze
bestaat uit 5 onderdelen. Inmiddels hebben we die een
aantal keer mogen beleven en afgelopen zaterdag was
er weer één, om te vieren dat ze 40 jaar lid zijn.
Het weer zat mee, de messen waren geslepen, de mannen geladen…….
Er zijn ook leden die deelnemen belangrijker vinden dan
winnen, daar hoort ondergetekende ook bij, die vormden

met z’n vijven een gelegenheidsteam, ieder deed een
onderdeel. We begonnen met darten. Tien x mikken en
de punten werden opgeteld. Daarna fietsen 10 km (start
en finish in Spaarndam) Ton had grote pech en een lekke band vlak na de start, weg kans op de overwinning !
Vervolgens 4 km hardlopen, rondje om de recreatie
woningen heen (3x). Daarna in de kano en naar de
jeugdherberg en weer terug. En het laatste onderdeel
was een krachtsexplosie: bankdrukken!
De uitslag is geworden:
1 Marco van Es
2 Ton Deurloo
3 Theo van den Hoek/ Gerard van Bruggen
4 André van Rijn+ Hellen+ Monique+ Vera+ Patric
De sterke verhalen na afloop waren niet van de lucht,
de BBQ heerlijk, compleet met heerlijke salades en sauzen en de herinnering blijvend. Ze werden terecht heel
mooi toegesproken door Paul namens het bestuur en
kregen een aandenken aan deze mooie prestatie.
Op naar de volgende 40 jaar boys.
Monique

Klussendag
Zoals je ziet op de foto, het was weer
een enerverende klussendag. Veel groen
weggehaald, houtrot verwijderd, ventilator
gemaakt en natuurlijk de vermaledijde
trapleuning!
We moesten het helaas zonder de soep en
lekkerheden van Nel stellen. Van de weeromstuit
bleef de voormalige inhoud van het klussenhok
het clubgebouw ‘sieren’ tot de open dag....
Alfons

Cameratoezicht
Zoals jullie wellicht gezien en gelezen hebben, is ons clubhuis
voorzien van een drietal camera’s en een opname apparaat. Dit
vormt met een nog te plaatsen elektronische cilinder ons nieuwe
toegangssysteem. Tevens zijn de camera’s een beveiliging voor
onze spullen. Voorts hebben we geen sleutelvervanger nodig
zoals een zogenaamde druppel. Dit is weer erg handig omdat
we dan wat minder hoeven mee te slepen in ons vaartuig. Ik
weet het: voor sommige leden is dit geen probleem, die kunnen
desnoods het complete camerasysteem kwijt in hun vaartuig...
maar we houden rekening met iedereen ;-).
De beelden worden bewaard volgens de wettelijke termijn en
worden dus telkens overschreven. De camera’s zijn dusdanig
aangesloten dat het “hacken” op afstand uitgesloten is. Wij zijn
van mening dat wij op deze wijze onze toegangscontrole hebben
aangepast aan het huidige tijdsbeeld en ook voor de toekomst
weer enige tijd mee kunnen.
De prognose is dat we in juni de cilinder met bijbehorend
codekastje gaan plaatsen. Uiteraard worden jullie hier nog nader
over geïnformeerd.
Het bestuur van de Trekvogels
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Van een (Griekse) vaar
vakantie
Ik geniet alweer een aantal
jaartjes van het kanovaren (wat
een geweldige sport!) en heb
letterlijk en figuurlijk al heel wat
grenzen verlegd. Dit jaar was dat
in Griekenland. Met wat meer
ervaring kun je ook weer andere
dingen doen en had Henk Felix een
wat uitdagendere tocht voorgesteld
en dat hebben we (Henk, Paul,
Hellen, Nico, Frits, Martin, Patric en
ik) geweten. In tegenstelling tot
varen op het binnenwater dien je
veel meer rekening te houden met
de weersomstandigheden. Tijdens
de week dat we 3 eilanden (Milos,
Kimolos en Poliegos ) zouden
omvaren beukte de wind er vrolijk
op los. Nu ben ik niet bang om in het
water te vallen (integendeel), maar
het kan toch wel spannend zijn als
je niet weet of je sterk genoeg bent

om de overkant te halen. Zonder
hulp dan, want komen doe je er wel
als je als groep functioneert!!!Milos
heeft een prachtige rotskust en
ook al werden we gedwongen aan
1 kant te blijven was er meer dan
genoeg te zien en doen. Ontzettend
leuk om de vele grotten varend te
ontdekken, maar we hebben ook te
voet verlaten mijnen bezocht, een
oude zwavelmijnen-dorp verkend
of zwemmend naar een hete bron
geweest om daar van een soort
natuur sauna te genieten.
Wel typisch: ondanks de harde wind
was het prima weer en hebben we
volop genoten van wild kamperen
en koken, een volle maan en heerlijk
water. Ook weer apart: ondanks
dat je op zee vaart hoefde je geen
rekening te houden met de eb en

vloed en konden we zonder tijdsdruk
onze dag beginnen. De keus om met
Seakayak Greece in (op)zee te gaan
was een schot in de roos. Onze gids
Dave was een rustige man die je
vertrouwen gaf, de situatie goed in
de gaten had en elke centimeter van
het eiland leek te kennen. Konden we
niet om het eiland, nou dan nam hij
ons gewoon mee de berg op en in!
Nu lijkt het alsof het varen er een
beetje bij ingeschoten is, maar niets
is minder waar. Wat heb ik er weer
van genoten om bij een gezellig
ontbijt de plannen door te nemen,
alles weer in te pakken en in die
kano te stappen. En wat heb ik weer
veel bijgeleerd, gewoon door te doen
en te ervaren. Dave was overigens
ook een prima instructeur die het
leuk vond om je dingen bij te leren
als je dat wilde.

Lees verder op de volgende pagina

En elke keer die verassing als we
aankwamen op weer zo’n mooi
strand, heerlijk. Wij hadden er
voor gekozen om gedeeltelijk (en
gezamenlijk), te koken, maar als
het zo uitkwam hebben we de
plaatselijke horeca gespekt. Ideale
combinatie. Dat laatste was ook wel
te danken aan de groepsdynamiek,
ging erg leuk. Probeer het maar eens:
met 8 man naar de supermarkt om
voor 4 dagen eten te kopen zonder
dat je wat vergeet... ik denk dat we
met vlag en wimpel geslaagd zijn!
Toch hebben we ook nog 1 dag echt
kunnen ervaren hoe het is om op
rustig water te varen. Een dag die we
gebruikt hebben om langs kleurrijke
vissersdorpjes naar een groep
rotsen te varen (de Bears) waar we
onze wildwater technieken konden
oefenen, geweldig zo tussen die

rotsen met dat op spattende water.
Om dan na een heerlijk terrasje de
berg op te klimmen en naar oa de
vindplaats van de venus van Milos te
gaan . Het beeld staat ondertussen al
heel wat jaartjes in het Louvre, maar
mocht je geïnteresseerd zijn dan
heeft Martin een replica....
Deze dag stond in schril contrast
met de dag dat we inkopen gingen
halen in Pallonia. Toen was het
keihard werken om vooruit te komen,
superspannend met alle golven en
niet wetend of we ons einddoel
in 1 dag zouden halen (nl heen
en terug naar de kampeerplaats).
Maar ook dat ging gesmeerd, want
bij aankomst in Pallonia was het
eerst even bijkomen op een terrasje,
boodschappen doen en kano inladen,
uitgebreid lunchen (met Grieks

dessert van de eigenaresse) en
nog even het dorp door het kerkje
bezichtigen. Dan kijk je ook weer
geheel uitgerust tegen de terugtocht
aan. Dat illustreert ook meteen dat
zo’n vakantie fysiek best wel een
uitdaging kan zijn, maar als je het
goed aanpakt dan heb je dat niet
eens zo door. Ik heb in ieder geval
weer een geweldige vakantie gehad.
Bedankt Henk, Paul, Hellen, Nico,
Frits, Martin en Patric voor de
gezellige tijd.
Voor de nieuwsgierigen: http://
www.seakayakgreece.com/
Vera Pollmann

Kampeerweekeinde Weerribben
2018 van onderwater af gezien
Zo het voorjaarskamp zit er weer op. Het was weer een
geweldig hemelvaartweekeind. De zon scheen weer
volop en de temperaturen stegen boven de 20 graden,
waardoor de Trekvogels er weer in grote getalen
(19 man/vrouw) op uit trokken. Dit voorjaar trokken
ze op naar de Weerribben om het
gehucht Muggenbeet en omgeving
onveilig te maken met hun drijvende
objecten. Dat het de Trekvogels weer
gelukt is om de omgeving in onrust
te brengen, komt mede door de
grote mogelijkheid aan opwarmen
van gerechten. Snel geteld waren er
10 branders en vuurpotten om alles
warm te maken. Vooral de uitstalling
van onze eigen Malle Pietje, René
was weer indrukwekkend.
Zelfs zo indrukwekkend dat ander
kampeerders er hun verbazing
over uiten.

Verder was natuurlijk de grootste activiteit het kanoën.
De afwisseling van moerasachtige omgeving (“Everglades”), vaarten en grote plassen met rustieke dorpjes
waar het water de belangrijkste verbinding is, maakte
het peddelen weer tot een aangename verpozing.
Helaas was er in de omgeving van
het “Venetië van het Noorden” ook
veel andere scheepvaart. Hierdoor
moesten de kayaks als eendjes in
elkaars verlengde door de eenrichtingverkeer grachten van Giethoorn
paraderen. En de waterwegen van
en naar Giethoorn veranderde door
deze hoeveelheid aan scheepvaart
en harde beschoeide oevers in een
echte cakewalk. De kayak hobbelde
regelmatig van “stuurboord naar
bakboord” en van “boeg naar hek”.
Dit maakte ondergetekende tot
een slachtoffer van een waterdoop
zonder dat er op gerekend was. Door
aankomende, teruggekaatste en
achteropkomende golven verloor ik
de macht over mijn kayak en kon ik
de kayak van alle andere Trekvogels
van onderen bewonderen. Dat dit
meteen tot een goed gecoördineerde reddingsactie leidde was natuurlijk mooi meegenomen.
De Trekvogels maakte meteen in
de drukke vaart duidelijk dat er
iets gaande was. De leiding werd
kordaat aan de Belgische gast
kayakvaarder overgedragen omdat
hij het dichts bij de locatie was. Ook
werden andere Trekvogels vakkunLees verder op de volgende pagina

dig ondersteund en ging niet iedereen op de locatie
liggen te dobberen. Al met al was het voor iedereen
een goede oefening en ik heb nu naast het zwembad
ook geleerd dat omgaan ook plotseling kan gebeuren.
Dat dit toch gauw tot een paniekreactie leidt in plaats
van rustig afwachten tot er een puntjesredding is heb ik
snel gemerkt. En dat omgaan binnen een groep helemaal niet erg is. Ik denk zelf dat ik het graag nog een
keer onderga om zo ook te ervaren dat omgaan geen

Kanotocht voor blinden
en slechtzienden
Onze club ontving op 26 mei een grote groep blinden en
slechtzienden die onder begeleiding van ervaren vaarders
vanaf de HKV door Haarlem voeren. Henk Zomer en
Monique van Rijn zorgden
ervoor dat de groep gastvrij
ontvangen werd.
Kijk op https://www.youtube.
com/watch?v=zNajJNZ1_Oc&feature=player_embedded
voor de Vlog van Annemiek,
zij was erbij en heeft een leuk
filmpje van de dag gemaakt.
Leuk initiatief!

probleem is en je best rustig kunt blijven. Dus naast de
oefening in het zwembad kan oefenen in omgaan op
open water helemaal geen kwaad.
Het enige wat me na dit fantastische weekeinde nog
rest is het record van Vera in spectaculaire posities
geraken over te nemen.
Piet Johan

Olympische Dag 2018
Zoals sommigen zullen weten verzorgt Trekvogels
tijdens het 2-jaarlijks evenement ‘de Olympische
Dag Haarlem’ het onderdeel kanoën. Dit jaar al
weer voor de 6e keer!
In elk Olympisch jaar organiseert SportSupport Haarlem
een sportdag voor alle Haarlemse scholen. De scholieren, ruim 2000 dit jaar, kunnen zich dan voor 17 verschillende sporten aanmelden, waaronder dus kanoën.
Ook dit jaar hadden we ‘s ochtends weer n groep
jongens en ‘s middags stonden de meisjes te trappelen
langs het water aan de Randweg.
Het is altijd een uitdaging om binnen 2 uur een groep
van 20-25 kids te leren kanoën (want sommigen hebben dat nog nooit gedaan!) en daarna 2x een 100m
te laten varen ‘op tijd’, waarvan dan degene met de
snelste tijd de winnaar van de dag is en ‘s middags in
het stadion gehuldigd wordt.
Gelukkig hadden we TOP weer, dus dan is het sowieso al een geslaagd evenement! Elke keer ben ik weer
verbaasd over zoveel verschillende kids, van sommigen
die het na 1x varen al méééér dan voldoende vinden,
maar ook kids die na 3x te zijn omgegaan niet kunnen
wachten om het voor de 4e keer weer te gaan proberen
:-). En ook zitten er elk jaar weer talenten tussen, die
al duidelijk vaker op het water hebben gezeten, of die
gewoon een heel goed gevoel voor balans hebben.

Reddingsoefeningen samen
met de Reddingsbrigade
Het lijkt me ontzettend leuk om eens een keer reddingen te oefenen in samenwerking met de Reddingsbrigade. Wat gebeurd er bijvoorbeeld als er iemand in het
water valt en de Reddingsbrigade wordt gealarmeerd.
Wat is hun procedure, wanneer grijpen ze in etc.
Of wat als er meerdere mensen in het water vallen,
iemand onderkoeld raakt of, of..

En tsja, ook zit er altijd wel iemand bij die dat draaien
van de peddel niet begrijpt en er maar rondjes mee
blijft draaien :-). Om nog maar niet te beginnen over de
enge spinnen die soms in een boot zitten, waardoor het
kind het liefste zich meteen laat omslaan, ware het niet
dat de redding nabij was en de spin overboord gezet
kon worden. En ook de jongen die omging en, met ietsje hulp, zichzelf weer de kano introk, zich op het zitje
omdraaide en weer doorvoer richting finish, jaja, dat
allemaal tijdens zijn wedstrijd! Probeer dat zelf maar
eens! Uiteindelijk hebben ze er (bijna) allemaal weer
volop van genoten en dan zijn wij natuurlijk ook super
tevreden.
Terugkijkend: ondanks dat René ‘s ochtends ziek naar
huis is gegaan, waarmee wij dus in 1 klap onze steunpilaar kwijt waren (maar gelukkig had hij alles goed
voorbereid), hebben we het toch mede dankzij de hulp
van Trekvogels en Cios-leerlingen (en Niels) weer kunnen afvinken als een geslaagd evenement. Dank allen
voor jullie hulp!!
En.... voor geïnteresseerden om te helpen (hulp op het
water is altijd extra nodig!!), meld je op tijd, want in
2020 zijn we er weer en kunnen we jullie hulp goed
gebruiken.
Margaret Osinga

Om een interessant programma te maken hebben kan
ik jouw input goed gebruiken.
Laat daarom aan mij weten waar jij nieuwsgierig naar
bent als er een kanoër in nood is en de Reddingsbrigade komt helpen, of wat zou jij samen willen oefenen?
Je kunt het mij op een dinsdagavond vertellen, of mij
mailen op vera.pollmann@kpnmail.nl
Vera Pollmann

Open dag 2018
Jong geleerd oud gedaan Of is het toch andersom
Op zaterdag 16 juni om tien uur gaan de hekken
open van de kanovereniging. Maar eerst neemt de
voorbereiding weer veel tijd in beslag. Alles klaarzetten
en dan ook nog de sporen van de klussendag van
vorige week wegpoetsen. Een stapel grof vuil moest
nog naar de stort worden afgevoerd. Gelukkig maken
vele handen alles licht werk en was het weer op tijd
geregeld. Met weer zo´n 10 enthousiaste vrijwilligers
werd er weer volop gepraat, overtuigd, gevaren en
koffie gedronken. Wat het allemaal gaat opleveren
moet later nog blijken, maar als we op basis van de
getoonde interesse rekenen dan wordt het een succes.
Naast oude bedeesde mensen, actieve dertigers en
veertigers waren er ook veel kinderen. De meeste
bezoekers durfden een tochtje op de Gijzenkade aan en
kwamen allemaal weer droog terug. Toch blijft na deze
geslaagde dag een thema staan. Zou de open dag van
2018 een kentering in de gemiddelde leeftijd van de
vereniging teweeg gaan brengen. In ieder geval kan de
aanstormende jeugd er voorzorgen dat de ouderen een
beetje ondersteuning krijgen bij het wegdrijven. Begint
de mantelzorg binnenkort zo vroeg?
Gedurende de dag liep het aantal bezoekers gestaag
op. Er zijn zo´n 50 personen langs geweest, die van
de gelegenheid gebruik maakten om een stukje de
Gijzenkade op te varen. Op een gegeven moment
was het zelfs zo druk dat een wachtlijst voor de
zeekayak´s redding moest brengen. Verder werden de
geïnteresseerden volgepompt met informatie over de
Trekvogels, zodat je bepaalde personen beduusd zag
vertrekken. Hopelijk wordt de informatie de komende
dagen verwerkt en levert het de vereniging een nieuwe
groep leden op. Ik heb er het volste vertrouwen in dat
het op de aankomende introductiecursus druk gaat
worden.
Met dank aan de bijdrage van alle vrijwilligers kijken
wij terug op een andere geslaagde open dag 2018.
Piet Johan Radsma

Kom naar de clubavonden
op de dinsdagavond !

n
e
d
e
l

b
lu
C
n
e
g
a
d
Verjaar
Theo van den Hoek		
René van Es		
Machiel Willemsen
Tom Oude Elferink 		
Thomas Bartels 		
e
Marcel van der Putt
r
Wouter Wiedemeije
		
Jacob Wiedemeijer

Juli

Augustu

Septem

n
A l v a st v a
harte
eerd!
g e f e l ic it

s

ber

Henk Felix 				
t
Lodewijk van Eekhou
Anthony Clifford 		
Evert Geerlofs 		
Jeroen Osinga 		
Steven Helwig 		
Erika Combeé 		
Jimmy Duits 		
Fred Sweerts 		
Ruud Marchand 		
Ruud Heijselaar		

ALTIJD GEZELLIG
(ook in de winter)

5 juli
17 juli
19 juli
19 juli
21 juli
28 juli
28 juli
28 juli
11 augustus
15 augustus
17 augustus
22 augustus
23 augustus
2 september
10 september
14 september
16 september
24 september
26 september

website

voor
w e b s it e
e
d
p
o
k
K ij
it e it e n !!
a l l e a c t iv
s .n l
rekvogel
t
v
.k
w
w
w

