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Nieuwsbrief
Beste Trekvogels,
Sommige trekvogels zijn net terug uit
het buitenland (waaronder enkelen
zelfs uit Portugal) en anderen staan
op het punt om te vertrekken. Met de
hogere temperaturen van de laatste
tijd, schudden we onze veren weer
eens flink uit en nemen zo af en toe
een bad (soms in opdracht van een
instructeur).

jonge jeugd aan de gang te gaan en
als club doen we ook met de Sportpas voor 50+ers. Kortom van jong
tot oud is lekker bezig.

Kortom, het seizoen is weer volledig
los. Naast lekker varen worden er allerlei activiteiten ontplooit, waaronder de
open dag/kanomarkt op 11 juni
as. Verderop lees je daar meer over.

Dat de sfeer er goed in zit merk je
ook aan de bereidheid van veel leden
om de handen uit de mouwen te
steken. Zo werd afgelopen vrijdag het
botenhuis, de buitenboel en de
kantine weer eens flink onderhanden
genomen. Het botenbestand is weer
opgeschoond om ruimte te maken
voor de nieuwe leden die nu behoorlijk
beginnen binnen te stromen.

Er wordt meegedaan met toernooien, de avond4daagse staat er aan
te komen en anderen zijn druk met de
voorbereidingen voor hun zegetocht
tijdens de marathon in Berlijn deze
zomer.
Weer anderen spannen zich in om met

Wellicht is het sommigen ook opgevallen dat we een nieuwe kanotrailer
hebben. Deze hebben we tegen een
zeer gunstige prijs kunnen ruilen met
onze oude trailer. We hopen dat deze
weer veelvuldig gebruikt gaat worden
voor onder andere de toer-/zeevaarders.

Het eerste weekend in Friesland
staat al weer gepland voor eind juni.
Namens het bestuur wil ik iedereen
een heel fijn kanoseizoen wensen
waarbij een ieders droom om een
wedstrijd te winnen, een groot avontuur te beleven of gewoon lekker
dobberen in vervulling mag gaan.
Paul van Galen
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KOM JE K A N O Ë N
TIJDENS DE OPENDAGEN

Gratis

11 JUNI 10:00-16:00

+

KANOVERKOOP

De vereniging houdt zaterdag
11 juni van 10.00 tot 16.00 uur
een Open Dag voor iedereen die
geïnteresseerd is in kanoën en
een korte proefvaart wil maken.
De kano-poloërs zullen dan ook
een demonstatie geven. Ook
is er een kanomarkt voor de
verkoop van gebruikte kano’s en
aanverwante accessoires. Op de
markt kun je als verenigingslid je
eigen kanospullen te verkopen.
Dat doe je dan geheel op eigen
initiatief. Dus als je je slag
wilt slaan, meld je uiterlijk
aanstaande zondag 5 juni aan
via onze website.

Geef je ook hiervoor uiterlijk
aanstaande zondag 5 juni op
via de website. We sluiten de dag
af met een gezellige barbecue
(met 5 euro eigen bijdrage)
voor de vrijwilligers die hebben
meegewerkt.
Geef dus ook op of je mee wilt
barbecueën.
Heb je nog vragen of suggesties,
email of bel mij dan even
(zakelijk.smit@xs4all.nl;
06-50693295)
Tot 11 juni
Martin Smit

Er is ook nog behoefte aan
enkele vrijwilligers om die dag
wat te helpen. Bijvoorbeeld het
begeleiden van een groepje
proefvaarders (duurt 1 uur), het
helpen met in- en uitstappen en
dergelijke. De vrijwilligers krijgen
hiervoor nog een korte instructie.

VOOR MEER INFO WWW.KV-TREKVOGELS.NL

De locatie voor het KVT-Kampeer
weekend is de boerencamping van
de familie Ykema in de omgeving
van Oudega. De camping ligt in een
schitterend natuurgebied direct aan
de Flakke Brekken.
Dit gebied is vooral bekend vanwege
de populatie Kleine Rietganzen die
op dit moment nog broeden op
Spitsbergen maar half September
met 10 duizenden rond de
Oudegaaster Brekken neerstrijken.
In het voorjaar zitten hier veel
Grutto’s en Kemphanen en nestelen
hier ook Kievieten en de Tureluur.

Kortom een perfecte plek
voor Trekvogels!
Ik heb al een aantal inschrijvingen
ontvangen. Een gezellige mix
van gevorderde en beginnende
kanovaarders.
Er zijn volop mogelijkheden voor
korte of lange tochten of groot water
of meer beschutte vaarten. In het
boekje van Rob Nuij , Kano natuur
routes Friesland staan 5 routes in de
omgeving van Oudega waarvan er 2
direct langs onze camping lopen. Genoeg om ons 2 dagen te vermaken…

Maar ook deelnemers die niet
gaan varen maar liever van de
omgeving willen genieten kunnen
aan hun trekken komen! Er is ook de
mogelijkheid om een zeilbootje te
huren.
Mocht je toch nog mee willen laat
het me weten via helix@xs4all.nl
zodat ik extra tent plekken kan
regelen.
Alvast bedankt,
Henk Felix

Kano-avondvierdaagse
Binnenkort wordt voor de 43e keer de kano-avond4daagse georganiseerd. Er wordt volgens het volgende
schema gevaren:
Maandag 20 juni:
Dinsdag 21 juni:
Woensdag 22 juni:
Donderdag 23 juni:

KV Sloterplas, Amsterdam
KV De Argonauten, De Rijp
KV Viking, Amsterdam
KV Trekvogels

Elke avond wordt rond de klok van 19:15 uur het startschot gegeven voor een tocht van ongeveer 10-15 km.
Het gaat om de gezelligheid en het samen varen in een
leuke (nieuwe) omgeving.
Wij zullen dus op 23 juni laten zien hoe leuk het is om
in Haarlem te varen en hoe gezellig het is bij ons op de
club. Daarvoor zijn nog een aantal enthousiaste leden
voor nodig en die zijn er zeker.
Voor de avond op onze vereniging kunnen we nog hulp
gebruiken in de vorm van:
- Hulp achter de bar
- Begeleiding bij het varen
-	Opvang van deelnemers en instructie waar wat is
(parkeerplaats, kleedkamers, toiletten, etc.)

Je hulp wordt niet alleen zeer gewaardeerd maar telt
uiteraard ook mee met het terugverdienen van de borg.
Voor informatie en opgave assistentie kun je
terecht bij:
Vera Pollmann – bar@kvtrekvogels.nl of
Paul van Galen – secretaris@kvtrekvogels
De organisatie van deze avond4daagse ligt bij Martin
Rendering van KV Zwetplassers
(mailadres: m_rendering@kpnmail.nl).
Wij zien benieuwd wie er allemaal komt.
NB Deze avond4daagse moet niet verward worden met
de Avondmarathons waar wij als KV Trekvogels ook
aan mee zullen doen. Op 7 september 2016 vindt deze
happening bij ons op de club plaats.
Contactpersoon is Hans Smits (hjjsmits@gmail.com).
Nadere info volgt nog.

Opleiding
Kanovaardigheid A (KVA)
De cursus KVA (Kanovaardigheid A) o.l.v. Kajakinstructeur Merel Nip is succesvol
afgerond.. Vanaf dit jaar is het KVA certificaat nodig om aan de opleiding ZV
(Zeevaardigheid) te kunnen deelnemen. Hieronder de resultaten.
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Martin Smit
Henk Felix

Vera Pollmann
Irma Rusche

Michiel de Ruiter
Helaas niet geslaagd maar heeft wel
het theorie gedeelte gehaald en bijna alle
vaardigheden afgevinkt. Kan na wat oefenen
bij volgende gelegenheid Merel de laatste
vaardigheden tonen bv in Amsterdam.

